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АНОТАЦІЯ 

 

Руденко С.Б. Соціокультурне призначення та інституційна специфіка 

музею. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора культурології за 

спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури». – Київський національний 

університет культури і мистецтв, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2021. 

В сучасних умовах культура розглядається як один із основних чинників 

вирішення соціальних проблем. В зв’язку з цим, посилюється роль закладів 

культури. Серед них особливе місце посідають музеї, що уособлюють культуру й 

суспільство в усій їхній різноманітності. Музеєфікація стає важливою 

компонентною розвитку певної соціокультурної галузі. Вона полягає у накопиченні 

і переосмисленні інституційного та технологічного досвіду, збереженні й 

удосконаленні традицій. Серцевиною музейної роботи є, власне, історико-

культурні цінності – не тільки їхнє акумулювання, а й примноження та підготовка 

до ефективного соціального використання. В сучасних глобалізаційних умовах, 

коли матеріальні й духовні блага розподілені нерівномірно, а цивілізаційні розриви 

поглиблюються, необхідно шукати неосвоєні ресурси для інноваційного поступу. 

Цим ресурсом є базований на історико-культурних цінностях культурний капітал, 

який, за умови ефективного інституційного використання, є засобом подолання 

відсталості, або джерелом укріплення глобальної переваги.  

Наукова проблема полягає у тому, що існує засноване на описі емпіричних 

даних знання про варіабельність соціокультурного призначення музею, але 

відсутнє теоретично обґрунтоване знання про те, який із варіантів є найкращим з 

огляду на забезпечення позитивного перебігу соціокультурного розвитку з одного 

боку, та специфіку цього закладу – з іншого. Відсутні комплексні дослідження в 

галузі теорії культури, присвячені ефективності музею: чи релевантними є 

суспільні очікування, покладені на цей заклад у різних галузях соціокультурного 
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розвитку. Не з’ясовано, чи містять основні версії соціокультурного призначення 

музею внутрішні логічні суперечності, пов’язані з науково-дослідницьким та 

освітнім функціоналом цього інституту. Не розкрито, яке соціокультурне 

застосування музею є шкідливими для закладу й соціуму в цілому, а яке ні. 

Метапроблема спричинена тим, що емпіричне питання вибору найкращої стратегії 

функціонування музею не було виведене на теоретичний рівень. Існують лише 

окремі наукові міркування, які не пройшли процедуру наукової критики та логіко-

дедуктивної перевірки. Таким чином, вирішити наукову проблему 

соціокультурного призначення музею з огляду на його інституційну специфіку 

можна шляхом формулювання наукових теорій, що відповідають конкретним 

напрямам емпіричного використання музею, що зумовлює актуальність 

дослідження.  

Мета дослідження полягає у з’ясуванні оптимального соціокультурного 

призначення музею, виходячи із його інституційної специфіки. 

Об’єкт дослідження – музей як соціокультурний інститут. 

Предмет дослідження – призначення та специфіка музею як соціокультурного 

інституту.  

У дисертації вперше: здійснене комплексне культурологічне дослідження 

соціокультурного призначення та інституційної специфіки музею; виокремлено 

основні напрями досліджень соціокультурного призначення та інституційної 

специфіки музею: 1) як інституту, що опікується реліквійністю культурних 

артефактів; 2) як провайдера історичної пам’яті; 3) як закладу з аморфною 

специфікою; розкрито обмеженість поширеного на практиці та в теорії 

кунсткамерного підходу, котрий базується на фетишизації історико-культурних 

цінностей; з’ясовано, що політична інструменталізація музею, попри відповідний 

запит з боку влади і суспільства, суперечить інституційній специфіці музею; 

доведено, що музей спроможний зменшити вплив конфліктогенних факторів на 

формування культури пам’яті; виявлено, що гібридні музейні репрезентації 
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створюють переваги лише для інформаційного агресора і не придатні для відбиття 

атак; обґрунтовано, що музей спроможний запобігати розширенню домену 

комунікації, цим самим амортизуючи негативні наслідки смислової девальвації; 

висвітлено здатність музею здійснювати раціоналізацію суспільного життя, що 

полягає в еманації наукового критицизму в суспільні дискурси; з’ясовано, що музей 

є осередком поелементної соціальної інженерії – лабораторією контрольованої 

соціокультурної модернізації. 

В дослідженні було запропоновано: новий підхід до тлумачення 

декомунізаційних процесів, деструктивний характер яких спричинено 

домінуванням кунсткамерного підходу до історико-культурної спадщини; нове 

бачення соціокультурної ролі музею як інституту, який виступає носієм технології 

перевірки автентичності не лише пам’яток, а й соціокультурних явищ у ширшому 

контексті.  

Спростування зазнала «нова музеологія» (екомузеологію), котра до цього 

вважалася найбільш прогресивною, безальтернативною теорією та практичною 

стратегією функціонування музею як соціокультурного інституту. 

Концептуалізовано зміст роботи музею як соціокультурної лабораторії, який 

полягає у симбіозі науки і мистецтва при створенні музейних репрезентацій. 

Йдеться не про художнє оформлення експозиційного простору, а представлення за 

допомогою художніх візуальних медіумів науково-обґрунтованих розробок 

соціальних технологій. 

В дисертації подальшого розвитку набули: положення про розворот музею від 

минулого до сучасності, коли цей заклад виступає не як інструмент реконструкції 

минулого, а як майданчик соціокультурного проектування, що перевіряє, 

розробляє, випробовує і поширює інноваційні соціокультурні технології; 

дослідницький напрям теорії культури – інституційна культурологія, складовою 

якої є культурологічне музейництво, що містить в собі кунсткамерну, політичну, 

медійну, лабораторну теорії та ринкову концепцію музею як соціокультурного 
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інституту; концепція вікі-музею, що полягає у самоорганізації усіх зацікавлених 

осіб для побудови нових музейних репрезентацій, на основі цифрових колекцій, що 

знаходяться у відкритому доступі; дискурс економічного використання музею, 

відповідно до якого цей заклад розглядається з точки зору конвертації культурного 

капіталу в економічний, за умови експлуатації ринковою економікою процесу 

виробництва соціокультурних технологій. 

В ході дослідження уточнено: дискурс автентичності, яка розкривається не 

через взаємодію матеріальної та духовної культури, або процеси культурного 

опредметнення та розпредметнення, а через дослідницьку актуалізацію; концепцію 

«Уявного музею» А.Мальро, суть якої полягає у розкритті змісту лабораторно-

кураторських музейних практик, а не передрікання віртуального музею; науковий 

статус авангардної музеології, що, після очищення від метафізичних нашарувань й 

перегляду трактування авангардизму з позицій утопічної соціальної інженерії, 

може розглядатися як першоджерело лабораторної теорії музею. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, встановлено, що 

оптимальне соціокультурне призначення музею базується на його лабораторній 

специфіці (побудованій на симбіозі науки і мистецтва у кураторській роботі), і 

полягає у накопиченні соціокультурного досвіду (у вигляді пам’яток, що 

відображають наслідки стихійного соціокультурного експерименту та 

цілеспрямованої соціокультурної інженерії), соціокультурному проектуванні 

(верифікованому емпіричними даними, втіленими у музейних зібраннях), 

попередній апробації інноваційних соціокультурних технологій (інтегрованих у 

зміст музейних репрезентацій), фіксації зворотного зв’язку за результатами 

впровадження соціокультурних інновацій (синхронна музеєфікація як фактор 

поелементної соціокультурної інженерії). Завдяки цьому стихійний 

соціокультурний експеримент стає контрольованим. Музей також створює 

технології для адаптації соціокультурної системи в умовах постійного зростання 
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швидкості розвитку суспільства. Крім цього, музей упорядковує процес 

примноження культурного капіталу. 

Наукове значення роботи полягає в тому, що у ній вдалося розвинути напрям 

теоретичної культурології, пов’язаний із розробкою нових конфігурацій музею для 

найбільш ефективного вирішення соціокультурних проблем. Цей напрям потребує 

подальшого розвитку – предметом дослідження стануть нові аспекти діяльності 

музею та інші соціокультурні інститути. Практичне значення роботи знаходить свій 

вияв у синхронізації наукового та емпіричного пошуку соціокультурного 

призначення музеїв, враховуючи їхню інституційну специфіку. Ці заклади, 

відтепер, мають чіткі орієнтири для практичної діяльності. Отримані наукові 

результати доцільно використовувати при формулюванні місії музеїв, розробці 

програм діяльності, створенні концепцій науково-дослідної та експозиційної 

роботи, комплектування фондів. 

Ключові слова: музей як соціокультурний інститут, соціокультурне 

призначення музею, інституційна специфіка музею, кураторство, культурологічне 

музейництво, соціокультурна технологія. 
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SUMMARY 
 

Rudenko S.B. Sociocultural purpose and institutional specifics of museum. – 

Qualifying scientific work as manuscript.  

The thesis for acquisition of doctoral degree in culturology, specialty 26.00.01 – 

Theory and history of culture. Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, 2021. 

In modern conditions, culture is considered one of the main factors in solving social 

problems. As a result, the role of cultural institutions is growing. Among them, a special 

place is occupied by museums that embody culture and society in all their diversity. 

Museumification becomes an important component of the development of a particular 

sociocultural branch. It consists in the accumulation and rethinking of institutional and 

technological experience, preservation and improvement of traditions. The core of the 

museum's work – historical and cultural values. But the aim of museum work is not only 

collecting values, but also the multiplication and preparation for effective social use. In 

today’s globalization, when material and intangible weal are unevenly distributed and 

civilizational gaps are deepening, it is necessary to look for untapped resources for 

innovative progress. This resource is cultural capital based on historical and cultural 

values. If provided effective institutional use, cultural capital becomes is a means of 

overcoming backwardness, or a source of strengthening global advantage. Thus, relevance 

of investigation of museum as institution of producing cultural capital increases. 

The scientific problem of the thesis is that there is knowledge based on the 

description of empirical data on the variability of the sociocultural purpose of the museum, 

but there is no theoretically substantiated knowledge about which of it is optimal related 

to positive sociocultural development and specifics of this institution. There are no 

complex studies in the field of cultural theory on the effectiveness of the museum and 

about adequacy of public expectations placed on this institution in various areas of 

sociocultural development. It is not clear whether the main versions of the sociocultural 
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purpose of the museum contain internal logical contradictions related to the research and 

educational functionality of this institution. It is not revealed which sociocultural 

applications of the museum are harmful to the institution and society as a whole, and 

which are not. The meta-problem is caused by the fact that the empirical question of 

choosing the best strategy for the functioning of the museum was not brought to the 

theoretical level. There are only particular scientific discourses that have not passed the 

procedure of scientific criticism and logical-deductive testing. Thus, the scientific 

problem of the sociocultural purpose of the museum in view of its institutional specifics 

can be solved by formulating scientific theories that correspond to particular directions of 

empirical use of the museum, which determines the relevance of the study. 

The aim of the study is to determine the optimal sociocultural purpose of the 

museum, based on its institutional specifics.  

The object of research is a museum as a sociocultural institution.  

The subject of research is the purpose and specifics of the museum as a sociocultural 

institution.  

In the research for the first time: done the complex culturological research of 

sociocultural purpose and institutional specifics of a museum; highlighted the main 

directions of research of sociocultural purpose and institutional specifics of the museum: 

1) as an institution that takes care of the relic of cultural artifacts; 2) as a provider of 

historical memory; 3) as an institution with amorphous specifics; revealed the limitations 

of the cabinet of curiosities approach, which is widespread in practice and in theory and 

is based on the fetishization of historical and cultural values; it was found that the political 

instrumentalization of the museum, despite the request of the authorities and society, 

contradicts the institutional specifics of the museum; it has been proven that museum is 

able to reduce the influence of conflict factors on the formation of memory culture; it was 

found that hybrid museum representations create advantages only for the information 

aggressor and are not suitable for defense; it is substantiated that the museum is able to 

prevent the expansion of the domain of communication, thereby amortizing the negative 
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consequences of semantic devaluation; highlighted the museum’s ability to rationalize 

public life, which consists in the emanation of scientific criticism in public discourses; it 

was found that the museum is a center of piecemeal sociocultural engineering – laboratory 

of controlled sociocultural modernization.  

The study proposed: a new approach to the interpretation of decommunization 

processes, the destructive nature of which is caused by the dominance of the cabinet of 

curiosities approach to historical and cultural heritage; new vision of the sociocultural role 

of the museum as an institution that acts as a carrier of technology to verify the authenticity 

of not only artefacts but also sociocultural phenomena in a broader context. The «new 

museology» (ecomuseology), which was previously considered the most progressive, 

unalternative theory and practical strategy for the functioning of the museum as a 

sociocultural institution, was refuted.  

The content of the museum’s work as a sociocultural laboratory is conceptualized – 

it consists in the symbiosis of science and art in the creation of museum representations. 

It is not about the artistic design of the exhibition space, but the presentation of 

scientifically sound developments of social technologies with the help of artistic visual 

mediums. In the dissertation further developed: provisions on the reversal of the museum 

from the past to the present, when this institution acts not as a tool for reconstruction of 

the past, but as a platform for sociocultural design, verify, developing, testing and 

disseminating innovative sociocultural technologies; research direction of the theory of 

culture – institutional culturology (cultural studies), a component of which is 

culturological museology (museum cultural studies), which includes curiosity cabinet 

theory of museum, political theory of museum, media theory of museum, laboratory 

theory of museum and the market concept of museum; the concept of a wikimuseum, 

which means the self-organization of all stakeholders to build new museum 

representations, based on digital collections that are in the public domain; discourse of 

economic use of the museum, according to which this institution is considered in terms of 
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conversion of cultural capital into economic, provided that the market economy is driven 

by the process of production of sociocultural technologies.  

The study clarifies: the discourse of authenticity, which is revealed not through the 

interaction of material and intangible culture, or the processes of cultural reification and 

de-reification, but through research actualization; the concept of «Imaginary Museum» by 

A. Malraux, the essence of which is to reveal the content of laboratory and curatorial 

museum practices, rather than predicting a virtual museum; the scientific status of avant-

garde museology, which, after purification from metaphysical layers and revision of the 

interpretation of avant-garde from the standpoint of utopian social engineering, can be 

considered as the primary source of laboratory theory of the museum. 

The result of research is that the optimal sociocultural purpose of museum is based 

on its laboratory specifics (built on the symbiosis of science and art in the curatorial work), 

and is to accumulate sociocultural experience (in the form of artefacts embodied 

spontaneous sociocultural experiment and purposeful sociocultural engineering), 

sociocultural design (verified by empirical data – result of investigation of museum 

collections), preliminary testing of innovative sociocultural technologies (integrated into 

the content of museum representations), fixation of feedback on the results of socio-

cultural innovations (synchronous museum collecting as factor piecemeal sociocultural 

engineering). Due to this, the spontaneous sociocultural experiment becomes controlled. 

The museum also creates technologies for the adaptation of the sociocultural system in a 

constantly growing pace of development of society. In addition, the museum streamlines 

the process of increasing cultural capital, increasing its efficiency. 

Scientific significance of the work lies in the fact that it managed to develop the 

direction of theoretical culturology, associated with the development of new 

configurations of the museum for the most effective solution of socio-cultural problems. 

This area needs further development – the subject of research will be new aspects of the 

museum and other sociocultural institutions. The practical significance of the work is 

manifested in the synchronization of scientific and empirical research of sociocultural 
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purpose of museums in view of its institutional specifics. These institutions, from now on, 

have clear guidelines for practical activities. Obtained scientific results can be used for 

formulation of mission of museums, development of programs of activity, creation of 

concepts of research and exposition work, acquisition of museum collections. 

Key words: museum as a sociocultural institution, the sociocultural purpose of 

the museum, the institutional specifics of the museum, curatorship, culturological 

museum, socio-cultural technology. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В сучасних умовах культура 

розглядається як один із основних чинників вирішення соціальних проблем. В 

зв’язку з цим, посилюється роль закладів культури. Серед них особливе місце 

посідають музеї, що уособлюють культуру й суспільство в усій їхній 

різноманітності. Музеєфікація стає важливою компонентною розвитку певної 

соціокультурної галузі. Вона полягає у накопиченні і переосмисленні 

інституційного та технологічного досвіду, збереженні й удосконаленні традицій. 

Серцевиною музейної роботи є, власне, історико-культурні цінності – не тільки їхнє 

акумулювання, а й примноження та підготовка до ефективного соціального 

використання. В сучасних глобалізаційних умовах, коли матеріальні й духовні 

блага розподілені нерівномірно, а цивілізаційні розриви поглиблюються, необхідно 

шукати неосвоєні ресурси для інноваційного поступу. Цим ресурсом є базований на 

історико-культурних цінностях культурний капітал, який, за умови ефективного 

інституційного використання, є засобом подолання відсталості, або джерелом 

укріплення глобальної переваги.  

Проблема віднайдення найбільш ефективних способів соціокультурного 

використання музеїв досі залишалася невирішеною. З одного боку, деякі функції 

музею, зокрема, демонстрація пам’яток, посилення їхньої доступності, виходячи з 

наукових і освітніх потреб, може взяти на себе Інтернет. За музеєм залишається 

лише акумулювання матеріальних решток елімінованої культури. Суб’єктність 

цього інституту звужується до атрактивної діяльності та виконання допоміжних 

просвітницьких та науково-дослідних завдань. Музеї, таким чином, покликані 

створювати умови для отримання широкою публікою відмінного від повсякденного 

досвіду взаємодії з історико-культурними цінностями. Крім того, музеї формують 

пізнавальну інфраструктуру для вузького кола професійних дослідників та 
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аматорів. Відповідно до такого підходу музеї розглядаються як атавістичні 

інститути, які не мають істотного впливу на сучасні соціокультурні процеси.  

З іншого боку, музеї не позбавлені актуалізації різноманітними суспільними 

дискурсами, зокрема, інституційною критикою. Висловлюється думка про те, що 

музеї мають бути ближчими до громадських проблем (Л. Норріс), брати активнішу 

участь у політичних процесах (Д.Флемінг), переходити до підприємницьких форм 

роботи та активніше застосовувати методи маркетингу, PR і реклами (Н. Котлер, 

Ф. Котлер, В. Котлер) тощо. Інакше кажучи, музеї мають гнучко та оперативно 

реагувати на мінливість соціокультурної кон’юнктури, вносячи необхідні зміни в 

роботу інституту.  

Незважаючи на негативні прогнози, спричинені розвитком інформаційно-

комп’ютерних технологій, кількість музеїв в Україні та світі постійно зростає. 

Водночас, науково-обґрунтованої чи конвенціальної позиції щодо того, які 

стратегічні завдання мають покладені на зростаючу музейну мережу так і не було 

вироблено. М. Фер описує ситуацію, що склалася метафорою про музейну 

«деменцію», коли інститути розгортають активну діяльність, проте вже не 

усвідомлюють навіщо вони це роблять.  

Т. Шола зазначає, що оптимальне соціокультурне призначення музею полягає 

у консолідації усього різноманіття історико-культурної спадщини – матеріальної 

(рухомих та нерухомих пам’яток) і нематеріальної. Це дозволить музеям 

виконувати роль своєрідних храмів суспільної мудрості. При цьому самі музейні 

інститути мають зазнати докорінної перебудови. Але дослідник не розкриває якої 

саме, лише звертаючи увагу на можливі утопічні перспективи музею. Взірцевими 

для інституційної перебудови Т. Шола називає екомузеї. Проте всезагального 

перетворення музеїв традиційного типу на екомузеї, попри прогнози науковця, досі 

не відбулося.  

М. Кастельс стверджує, що соціокультурне призначення музеїв полягає у 

тому, що вони зможуть вирішити основну проблему сучасності – відсутність 
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взаєморозуміння. Для цього музеям треба використовувати пам’ятки як 

комунікативні протоколи. Проте сучасна ситуація постправди, негативної 

інструменталізації критики демонструє, що музею для вирішення цієї проблеми 

буде недостатньо запропонувати альтернативну форму комунікації. Натомість, 

необхідно спрямувати дослідницькі зусилля на розробку інституційних 

інструментів музею, здатних подолати негативні явища, зумовлені сучасними 

комунікативними процесами.  

Представники авангардної музеології (А. Жиляєв та ін.), міркуючи про 

соціокультурне призначення музею, приходять до висновку, що для того, аби 

змінити докорінно навколишнє життя, музейні технології мають стати взірцем для 

соціальних. З точки зору Х. Вагенсберга, музей, за допомогою спеціальних освітніх 

програм, творить людину нового типу із науковим світоглядом. Т. Беннетт зазначає, 

що музейна експозиція багато важить у трансформації цілих спільнот людей 

шляхом створення патернів для зміни їхніх ідентичностей. Проте дослідники не 

звертають уваги на те, що можуть бути й інші напрями соціокультурного 

використання музею, і необхідно провести верифікацію кожного з них. Крім того, 

зв’язок між інституційною специфікою музею та його соціокультурним 

призначенням не є настільки безпосереднім. 

Зрештою, наукова проблема полягає у тому, що існує засноване на описі 

емпіричних даних знання про варіабельність соціокультурного призначення музею, 

але відсутнє теоретично обґрунтоване знання про те, який із варіантів є найкращим 

з огляду на забезпечення позитивного перебігу соціокультурного розвитку з одного 

боку, та специфіку цього закладу – з іншого. Відсутні комплексні дослідження в 

галузі теорії культури, присвячені ефективності музею: чи релевантними є 

суспільні очікування, покладені на цей заклад у різних галузях соціокультурного 

розвитку. Не з’ясовано, чи містять основні версії соціокультурного призначення 

музею внутрішні логічні суперечності, пов’язані з науково-дослідницьким та 

освітнім функціоналом цього інституту. Не розкрито, яке соціокультурне 
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застосування музею є шкідливими для закладу й соціуму в цілому, а яке ні. 

Метапроблема спричинена тим, що емпіричне питання вибору найкращої стратегії 

функціонування музею не було виведене на теоретичний рівень. Існують лише 

окремі наукові міркування, які не пройшли процедуру наукової критики та логіко-

дедуктивної перевірки. Таким чином, вирішити наукову проблему 

соціокультурного призначення музею з огляду на його інституційну специфіку 

можна шляхом формулювання наукових теорій, що відповідають конкретним 

напрямам емпіричного використання музею, що зумовлює актуальність 

дослідження.  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана 

відповідно до науково-дослідної програми Київського національного університету 

культури і мистецтв «Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні» 

(державний реєстраційний номер 0117U002887, термін реалізації 2017–2022 рр.). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні оптимального соціокультурного 

призначення музею, виходячи із його інституційної специфіки. 

Завдання дослідження:  

1. З’ясувати стан наукової розробленості проблеми соціокультурного 

призначення та інституційної специфіки музею. 

2. Здійснити порівняльну оцінку методів, що застосовуються при вирішенні 

проблеми соціокультурного призначення та інституційної специфіки музею. 

3. Сформувати теоретико-методологічну базу дослідження. 

4. Висвітлити зв’язок соціокультурного призначення музею із практиками 

фетишизації історико-культурних цінностей. 

5. З’ясувати, як фетишизація пам’яток впливає на їхнє соціокультурне 

використання і збереження в кризових умовах. 

6. Розкрити наслідки політичної інструменталізації музею. 

7. З’ясувати як гібридні музейні репрезентації використовуються в умовах 

конфліктогенності культури пам’яті. 
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8. Виявити місце музею в комунікаційних процесах, пов’язаних зі створенням, 

копіюванням та розповсюдженням культурних текстів. 

9. Висвітлити специфіку музею як лабораторії, що оптимізує соціокультурний 

розвиток. 

10. З’ясувати можливості використання музею в контексті процесу конвертації 

культурного та економічного капіталів. 

Об’єкт дослідження – музей як соціокультурний інститут. 

Предмет дослідження – призначення та специфіка музею як 

соціокультурного інституту.  

Методи дослідження зумовлені специфікою його предмета, метою та 

завданнями. Дисертація виконана як культурологічне дослідження, де 

акумульовано міждисциплінарні оптики методів та підходів. В основу дослідження 

покладено засновану на системному підході парадигму соціокультурного розвитку. 

Її суть полягає у тому, що соціальні проблеми можна редукувати до культурних. 

Відповідно соціокультурне призначення музею залежить від його спроможності 

вирішувати соціальні проблеми культурницькими засобами. Методи наукового 

критицизму (спроб і помилок), висунення гіпотез, фальсифікаціонізму та 

абстрагування було використано для формулювання політичної, медійної, 

лабораторної теорій та ринкової концепції музею як соціокультурного інституту. 

Дедуктивна логіка та скептичний емпіризм застосовані при перевірці зазначених 

теорій. За допомогою ситуаційного аналізу, із урахуванням непрозорої каузальності 

та похибки наративу, досліджено політичну інструменталізацію репрезентацій 

Національного музею історії України у Другій світовій війні. Наративний аналіз 

використано для вивчення змісту репрезентацій цього та інших музеїв, досвід яких 

залучено для дослідження. Метод індукції став в нагоді при опрацюванні 

політичної теорії музею. При виявленні ступеню розробленості проблеми 

соціокультурного призначення музею з огляду на його інституційну специфіку, 

застосовано методи аналізу та синтезу. Порівняльний метод використано для 
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відбору методів, що склали теоретико-методологічну базу дослідження. Метод 

ідеалізації та дедукції задіяно при дослідженні перспектив ринкового використання 

музею. Завдяки ідеальному моделюванню вдалося: з’ясувати інституційні 

спроможності музею в зменшенні конфліктогенності культури пам’яті, у 

запобіганні розширенню домену комунікації, смисловій девальвації; розкрити зміст 

лабораторної діяльності музею, участі цього культурного інституту в створенні 

науково обґрунтованих соціокультурних технологій, спрямованих на 

раціоналізацію суспільного життя; передбачити наслідки деконструкції музею як 

соціокультурного інституту в рамках кунсткамерної теорії. Метод екстраполяції 

було застосовано при перенесені досвіду позаінституційного побутування 

нерухомих пам’яток у кризових умовах декомунізації на музейні пам’ятки. 

Актуальним для дисертації є системний підхід, котрий використано при вирішенні 

проблем автентичності, участі музею в комунікаційних процесах, пов’язаних зі 

створенням, копіюванням і поширенням культурних текстів, симбіозу науки і 

мистецтва в музейних репрезентаціях. Для підбиття підсумків дослідження 

застосовано метод теоретичного узагальнення. 

Теоретична база дослідження. Напрям культурологічних досліджень як 

конгломерат проблем, пов’язаних із соціокультурними інститутами і традиціями, 

соціальними технологіями, було започатковано К.Поппером. На особливу роль 

культури як засобу приладжування соціальних інститутів і традицій звертали увагу 

Г. Алмонд та С. Верба, а також Д. Аджемоглу та Дж. Робінсон. Вирішення 

проблеми соціокультурного призначення та інституційної специфіки музею 

базується на концепції наукового критицизму, фальсифікаціонізму, поелементної 

інженерії та проблемно-гіпотетичного підходу в трактуванні К. Поппера. Ключове 

значення для дослідження має теорія трьох світів К. Поппера. Ідеї К. Поппера були 

дещо уточнені: виявилося необхідним запровадити четвертий світ, пов’язаний із 

соціально-культурними інститутами, традиціями та технологіями. Під час 

опрацювання ринкової та лабораторної теорії музею, було використано концепцію 
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«культурного капіталу» П. Бурдьє. При формулюванні лабораторної теорії 

використано міркування Б. Латура про вплив наукових лабораторій на соціальне 

життя. Під час дослідження музею в контексті культурно-комунікативних процесів 

важливу роль відіграла теоретична максима М. Маклюена «medium is a message», 

яка означає, що комунікація витісняє смисли. В зв’язку з цим, також виявилася 

корисною концепція «мему» Р. Докінза. Швидке розмноження та поширення мемів 

безпосередньо залежить їхньої від необтяженості смисловим наповненням. Для 

розробки медійної теорії музею важливими стали міркування М. Кастельса про 

музейницькі комунікативні протоколи. Опрацювання концепції симбіозу науки і 

мистецтва в музейних репрезентаціях було здійснене з урахуванням міркувань 

У. Еко про взаємодію текстового і візуального медіумів. Особливе місце в 

дослідженні музею як культурного інституту, що поєднує культуру та емпірику, 

посідають концепції «антикрихкості» та «скептичного емпіризму» Н. Талеба. 

Ключовими в контексті дослідження музею як інфраструктури для ефективного 

використання історико-культурних цінностей є роботи Т. Шоли. Занурення музею 

в наукові дискурси, присвячені культурі пам’яті, стало можливим завдяки роботам 

Ж. Ле Гоффа, П. Нора, Я. Ассман, А. Ассман, О. Гриценка, Г. Касьянова, 

Т. Беннетта, Д. Камерона. Ідея музею як прикладного культурного інституту 

найповніше розкрита у роботах А. Дорнера та Ж. Базена. Концепція «музейної 

деменції», котра відображає невідповідність теоретичних музеологічних очікувань 

практичним музейницьким реаліям, розроблена М. Фером. Історичний підхід до 

дослідження соціокультурного призначення та інституційної специфіки музею 

ґрунтовно розкрито в працях Е. Хупер-Грінхілл, Л. Федорової, С. Муравської, 

Р. Маньковської. Соціологічний метод дослідження музею як культурного 

інституту був започаткований П. Бурдьє, К. Хадсоном і розвинутий у працях 

В. Карпова та ін. Концепція «Нової музеології» була започаткована у працях 

Ю. де Варіна, Ж. Рів’єра та П. Мейрана. Дослідження політичної інструменталізації 

музею в ході сучасного інформаційно-пропагандистського протистояння 
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спираються на розробки П. Померанцева. Ключовими для дослідження 

лабораторної теорії музею стали роботи представників авангардної музеології 

(насамперед, К. Малевич та А. Жиляєв). Концептуалізація музейного кураторства 

вперше здійснена А. Мальро. 

Джерельна база дослідження. Окрім наукових праць (монографії, наукові 

статті) включає інтернет-ресурси: музейницькі сайти (ICOM, Mnemosophy, 

Redchurchmuseun, Музейний простір, Національного музею історії України у 

Другій світовій війні, Національного музею історії України, Музею театрального, 

музичного та кіномистецтва України, Національного культурно-мистецького та 

музейного комплексу «Арсенал», PinchukArtCentre, МОМА та ін.), офіційні 

сторінки органів влади (Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Державної служби статистики України та ін.), електронні бібліотеки (JSTORE, 

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, «Чтиво», «Ізборник», 

«Гумер», «Флибуста», «Социологическое пространство Пьера Бурдьё», 

«Гуманитарный портал», та ін.), соціальні мережі (Academia, ResearchGate, 

Facebook, Instagram, та ін.), профільні культурницькі сайти (e-flux, Коридор, 

Platforma, Незалежний культурологічний часопис «Ї», Культура. Українська правда, 

Історична правда, Динамічний музей, Художественный журнал, Colta, Горький), 

відеохостинги (Youtube і т.д.) та інші ресурси, що були використані для 

накопичення емпіричного матеріалу про актуальний стан музеїв, дискурси, 

пов’язані з їхнім соціокультурним використанням та інституційними 

особливостями; документальні джерела наукової інформації (дисертації, 

автореферати дисертацій), в яких, поруч із новим науковим знанням, була 

кристалізована методологія досліджень у галузі музейництва, зокрема, його 

культурологічного сегменту; нормативні акти (закони України, підзаконні акти), 

які регулюють правовідносини, що виникають в музейній справі, охороні 

нерухомих пам’яток та політиці пам’яті; матеріали преси різних років ХХ-ХХІ ст. 

(статті, повідомлення) про особливості музейних наративів, що відображають 
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рецепцію музеїв як соціокультурних інститутів, спроби схилити громадську думку 

до позитивної, чи негативної оцінки конкретних музейних установ і трансльованих 

ними репрезентацій минулого, інституційну критику та її рецепцію музейниками 

(окрема увага була приділена представленню тематики Другої світової війни в 

київських музейних закладах); статистичні дані про стан музейної справи, які 

підтверджують поступове розростання музейної мережі та ін. фактографічні 

матеріали, необхідні для досягнення мети дослідження; музейні документи 

методичного та облікового характеру: тексти екскурсій, тематико-експозиційні 

плани, експлікації, одержані, серед іншого, в наукових фондах Національного 

музею історії України у Другій світовій війні, Національному музеї історії України, 

Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України), що відображають 

основні смисли, трансльовані конкретними музеями, мінливість реперних точок, 

структурних компонентів музейних репрезентацій; окремі виставки, з-поміж яких 

«Герої. Спроба інвентаризації» (2014–2015 рр.), «Ідентичність. За завісою 

неозначеності» (2016 р.) у Національному художньому музеї України, «Михайло 

Лисенко: лабораторія творчості» (2016 р.) у Національній академії образотворчого 

мистецтва і архітектури, «Перемоги переможених» (2016 р.) у Національному музеї 

Тараса Шевченка, «Flashback. Українське медіа-мистецтво 1990-х.» (2018 р.) у 

Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький 

Арсенал» тощо, котрі були досліджені безпосередньо під час їхньої роботи, а також 

завдяки вторинними джерелами: путівники, каталоги, зафіксовані у різний спосіб 

виставкові простори, що відбивають тенденції соціокультурного позиціонування 

музеїв, творчі експерименти та ін.; рухомі пам’ятки (в зазначених вище 

стаціонарних експозиціях, фондах та виставках), завдяки інтерпретаційному 

аналізу яких було виявлено латентні змістові шари музейних репрезентацій, й 

нерухомі пам’ятки (зокрема, пам’ятник Щорсу у Києві, Монумент Батьківщини-

Матері у Києві, пам’ятник Артему в Святогірську та ін.), котрі були використані як 

емпіричний матеріал для дослідження декомунізації в Україні у 2015–2019-х рр. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що: 

вперше:  

• здійснене комплексне культурологічне дослідження соціокультурного 

призначення та інституційної специфіки музею; 

• виокремлено основні напрями досліджень соціокультурного 

призначення та інституційної специфіки музею: 1) як інституту, що опікується 

реліквійністю культурних артефактів; 2) як провайдера історичної пам’яті; 3) як 

закладу з аморфною специфікою; 

• розкрито обмеженість поширеного на практиці та в теорії 

кунсткамерного підходу, котрий базується на фетишизації історико-культурних 

цінностей;  

• з’ясовано, що політична інструменталізація музею, попри відповідний 

запит з боку влади і суспільства, суперечить інституційній специфіці музею, 

загрожуючи перспективам існування конкретних закладів; 

• доведено, що музей спроможний зменшити вплив конфліктогенних 

факторів на формування культури пам’яті. Це досягається за рахунок того, що 

музейні репрезентації, що побудовані на науковому критицизмі, здатні подолати 

фрейми інформаційної ворожнечі, імунізацію від критики соціокультурних 

дискурсів, зловживання критичним методом, ситуацію пост-правди; 

• виявлено, що гібридні музейні репрезентації створюють переваги лише 

для інформаційного агресора і не придатні для відбиття атак;  

• обґрунтовано, що музей спроможний запобігати розширенню домену 

комунікації. Цим самим, музей як соціокультурний інститут стає важливим засобом 

амортизації негативних наслідків смислової девальвації, спричинених 

інтенсифікацією комунікаційних процесів; 

• висвітлено здатність музею здійснювати раціоналізацію суспільного 

життя, що полягає в еманації наукового критицизму в суспільні дискурси; 
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• з’ясовано, що музей є осередком поелементної соціальної інженерії – 

лабораторією контрольованої соціокультурної модернізації; 

запропоновано: 

• новий підхід до тлумачення декомунізаційних процесів. Деструктивний 

характер декомунізації зумовлено домінуванням кунсткамерного підходу до 

історико-культурної спадщини, що базується на фетишизації артефактів минулого;  

• нове бачення ролі музею в експертизі автентичності в рамках 

соціокультурного розвитку. Музей розглянуто не як гаранта і хранителя 

автентичності. Цей інститут виступає носієм технології перевірки автентичності не 

лише пам’яток, а й соціокультурних явищ у ширшому контексті;  

спростовано: 

• «нову музеологію» (екомузеологію), котра до цього вважалася 

найбільш прогресивною, безальтернативною теорією та практичною стратегією 

функціонування музею як культурного інституту; 

концептуалізовано: 

• зміст роботи музею як соціокультурної лабораторії. Вона полягає у 

симбіозі науки і мистецтва при створенні музейних репрезентацій, який є 

можливим з огляду на спільність методу спроб і помилок для обох сфер діяльності. 

Йдеться не про художнє оформлення експозиційного простору, а представлення за 

допомогою художніх візуальних медіумів науково-обґрунтованих розробок 

соціальних технологій; 

подальшого розвитку набули: 

• положення про розворот музею від минулого до сучасності, коли цей 

заклад виступає не як інструмент реконструкції минулого, а як майданчик 

соціокультурного проектування, що перевіряє, розробляє, випробовує і поширює 

інноваційні соціальні технології;  



31 

 

• дослідницький напрям теорії культури – інституційна культурологія, 

складовою якої є культурологічне музейництво, що містить в собі кунсткамерну, 

політичну, медійну, лабораторну теорії та ринкову концепцію музею як 

соціокультурного інституту; 

• концепція вікі-музею, що полягає у самоорганізації усіх зацікавлених 

осіб для побудови нових музейних репрезентацій, на основі цифрових колекцій, що 

знаходяться у відкритому доступі. Цей підхід є наступним кроком, що слідує за 

створенням «віртуальних музеїв»; 

• дискурс економічного використання музею. Цей інститут не є 

суб’єктом креативних індустрій або соціальним підприємством. Музей 

спроможний реалізувати конвертацію культурного капіталу в економічний, за 

умови експлуатації ринковою економікою процесу виробництва соціальних 

технологій; 

уточнено: 

• дискурс автентичності, яка розкривається не через взаємодію 

матеріальної та духовної культури, або процеси культурного опредметнення та 

розпредметнення, а через дослідницьку актуалізацію. Автентичність є категорією 

гіпотетичною і абстрактною, а не конкретною і речовою; 

• концепцію «Уявного музею» А.Мальро, суть якої полягає у розкритті 

змісту лабораторно-кураторських музейних практик, а не передрікання 

віртуального музею; 

• науковий статус авангардної музеології, що, після очищення від 

метафізичних нашарувань й перегляду трактування авангардизму з позицій 

утопічної соціальної інженерії, може розглядатися як першоджерело лабораторної 

теорії музею. 

Практичне значення отриманих результатів: 
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• у культурницьких практиках музейництва – теоретичні напрацювання 

дисертації є фундаментом для розробки інституційних стратегій музеїв, за їхньою 

допомогою можна уникати негативної інструменталізації музейних закладів, 

підготувати ці інститути до нових викликів; 

• у навчальному процесі – результати, одержані в ході дослідження 

дозволяють переосмислити зміст навчання за спеціальностями «Культурологія», 

«Музеєзнавство, пам’яткознавство» на відповідних рівнях вищої освіти; наукові 

результати дослідження вже були використані при розробці нових навчальних 

програм та курсів, зокрема, «Соціально-культурне проектування в музеї», 

«Інноваційні технології в музеях», «Інноваційні технології в пам’яткознавстві», 

«Управління музейними колекціями» для студентів Київського національного 

університету культури і мистецтв, спеціальності 027 «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство». 

Особистий внесок здобувача. Усі публікації здобувача за темою 

дослідження є одноосібними.  

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження були 

оприлюднені на: Щорічних науково-практичних міжнародних конференціях 

Національного музею історії України (м. Київ, 10–11 грудня 2015 р., 7–9 грудня 

2016 р., 7–8 грудня 2017 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній 

культурі» (м. Київ, 7 квітня 2016 р.), Всеукраїнській науковій конференції «Музей 

у глобальному світі: інновації та збереження традицій» (м. Харків 18 квітня 2016 

р.), Науковій конференції «Теорія та історія культури» в рамках днів науки 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, 2–3 лютого 

2017 р.), Науковому круглому столі «Відродження втрачених пам’яток як 

інструмент політики пам’яті і формування ідентичності» (м. Київ 11 жовтня 2018 

р.), першій, другій, третій, четвертій, п’ятій Міжнародній науково-практичній 

конференції «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: 
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актуальні виклики сучасності» (м. Київ, 9–10 червня 2016 р., 6–7 червня 2017 р., 7–

8 червня 2018 р., 6–7 червня 2019 р., 24–25 вересня 2020 р.) та ін. 

Публікації. Результати дисертації викладені у 40 одноосібних працях, серед 

них: 1 монографія, 18 статей у наукових фахових виданнях України за 

спеціальністю «культурологія», 6 статей у виданнях України, що входять до 

міжнародних наукометричних баз, 7 апробаційних праць у збірниках матеріалів 

конференцій та 8 публікацій в інших виданнях, що додатково відображають наукові 

результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дослідження складається зі вступу, п’яти 

розділів (18 підрозділів), висновків, списку використаних джерел 

(683 найменування), додатку. Загальний обсяг роботи – 515 сторінок, з них 

основного тексту – 415 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

РОЗДІЛ 1. ДИСКУРС КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО МУЗЕЙНИЦТВА: 

ІСТОРІОГРАФІЧНІ МОДУСИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ТА ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПЕЦИФІКИ МУЗЕЮ  

 

1.1. Дослідження соціокультурного призначення та інституційної 

специфіки музею з позиції реліквійності історико-культурних цінностей 

Концепція культурних цінностей як скарбу є однією із найбільш поширених 

у музеології та культурології [409]. Тому більш цікавими є спроби її спростування. 

Робота, покликана подолати речове ставлення до культурної спадщини, належить 

Т.Шолі [449, 546]. Шола має значний авторитет в середовищі музеєзнавців, його 

праці активно перекладаються різними мовами. Насамперед, він відомий своїм 

інтегративним підходом до культурної спадщини [660]. Його сутність полягає у 

тому, що незважаючи на відмінності між пам’ятками (вони поділяються на 

неуречевлені та уречевлені; серед останніх виділяються нерухомі та рухомі; другі, 

знову-таки, фрагментуються на музейні, архівні та бібліотечні [409]), їхній 

потенціал максимально розкриється в ході їхньої консолідації. В зв’язку з цим, 

перспективним є створення відповідних синтетичних інститутів, а також створення 

окремої наукової дисципліни (херітології, мнемології, мнемософії [546] або ж 

пам’яткознавства як метанауки [409]).  

Науковець вважає «музейним гріхом» зацикленість на автентичності 

артефактів. У розділі «Фетишизм і одержимість оригіналами» Шола зазначає, що 

«музейна традиція надто обтяжена міфом про оригінальний об’єкт … ідея 

«оригінальності» розпорошується і стає відносною як ніколи … оригінал важливий, 

проте не обов’язковий … Музеї – не сховища експонатів, а сховища ідей, 

смислів [546, с. 130-131]). На думку Шоли, стереотипний фетишизм і засноване на 

ньому розуміння соціально-культурної сутності музею є шкідливими, оскільки все 

це має дезінтегруючий вплив на теорію і практику використання культурної 
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спадщини, котра може бути представлена й неавтентичними об’єктами, зокрема, в 

Інтернеті. Звідси випливає, що музей, в основі роботи якої лежить означений 

фетишизм, – це лише скороминущий інститут спадщини, і Шола цілком логічно 

приходить до висновку, що шлях розвитку музею полягає у його розкладанні – 

деінституалізації [546, с. 179].  

Ця деінституалізація, втім, повинна бути схожа не на поступове згасання, а на 

активну участь музею у власній анігіляції. Зрештою, суспільна діяльність, пов’язана 

із культурною спадщиною, стане чимось на зразок «спільної справи» у 

федорівському розумінні або «форуму» (але без «храму»), згідно з поглядами 

Д.Камерона [579]. На відміну від К.Хадсона – учителя Т.Шоли, котрий вважав 

оптимальним пасивне спостереження за музейною трансмутацією, хорватський 

учений вважав за можливе управляти активним «самогубством» музею аж до 

повного його розчинення в інших суспільних практиках, пов’язаних із культурної 

спадщиною.  

Поруч із поглядами, в яких висловлюється думка про необхідність 

деконструкції музею, хорватський спеціаліст, як і багато інших дослідників, 

наголошують на посиленні суб’єктності цього інституту. Це опосередковано 

свідчить про те, що з-поміж інших інститутів культурної спадщини – архівів та 

бібліотек – музей, в принципі, має найбільше можливостей для створення власних 

смислів. Таким чином, мова, швидше, має йти не про механічне поєднання 

(взаєморозчинення) пам’яткових інституцій. Тим більше, що нерухомі пам’ятки 

досить часто, взагалі, не пов’язані із якоюсь інституцією, що має на меті розкривати 

їхній інформаційний потенціал. На противагу інтегральному підходу Шоли 

запропонувати ідею редукції пам’яткових інститутів до музею. 

Музеєфікація як така на практиці давно застосовується у сфері нерухомих 

пам’яток. Утворюються заповідники, музеї-заповідники, здійснюється 

музеєфікація пам’яток археології in situ, нематеріальної спадщини (екомузеї). 

Бібліотеки (мова йде про ті з них, що містять у своїх фондах пам’ятки) та архіви 
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застосовують у своїй діяльності виставки (за аналогом із музейними), в тому числі, 

віртуальні. Ці установи навіть пробують формувати репрезентації на кшталт 

музейних. Оскільки предмет комплектування архівів та бібліотек – паперовий 

документ і книга потроху зникають, на них може лягти також функція збереження 

матеріальних носіїв як пам’яток культури. Ця функція буде актуальною навіть тоді, 

коли фонди архівів та бібліотек будуть повністю оцифровані. Отже, можна 

говорити про те, що ефективнішим за інтегральний є диференціальний підхід. 

З’ясування специфіки пам’яткових інститутів дозволяє вповні визначити рівень 

їхньої суспільної корисності. В зв’язку з цим, зазначимо, що питання про 

інституційну редукцію пам’яткових установ не є остаточно вирішеним і потребує 

подальшої розробки. В ході диференціації може з’ясуватися, що теза про редукцію 

пам’яткових інститутів до музею є хибною.  

Зрештою, не варто спокутувати «музейні гріхи» шляхом інституційного 

самогубства музею. Тому що такий нігілістичний підхід може мати негативні 

наслідки в практичному сенсі. В умовах скорочення фінансування культури, 

погляди Шоли можуть бути сприйняті державними чиновниками та приватним 

капіталом надто буквально, в результаті чого існування музеїв може опинитися під 

загрозою. Замість апокаліптичного світовідчуття та утопічної інженерії варто 

перейти до усунення «музейних гріхів», поступово змінюючи музей як соціально-

культурний інститут. Але для цього необхідно довкола практичних проблем 

сформулювати не оцінні концепції, а побудувати теорії. Ці теорії, в свою чергу, 

мають лягти в основу прикладних досліджень. Це дасть змогу ретельно перевірити 

теоретичні положення на практиці, уточнивши висунені гіпотези. Без теоретичних 

проблем та сміливих гіпотез музейництво не може просунутися далі оцінних 

суджень, що тягнуть за собою або консервативну констатацію актуального стану 

справ у музейній діяльності, або футуристичне інституційне самозаперечення. І те 

й інше базується на попередньому досвіді, що накопичується спорадично й часто 

залишається осмисленим не у повній мірі. В той час як наукова теорія дозволяє 
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інтенсифікувати емпіричні дослідження й адаптувати музей до старих і нових 

викликів: планувати на основі перевірених наукових даних, а не холістичних 

метафізичних концепцій, за достовірність яких її автори не несуть відповідальності 

(на відміну від музейних інститутів). 

Важливо звернути увагу на ту обставину, що Т.Шола, намагаючись подолати 

матеріалістичне ставлення до історико-культурних цінностей, втім, не зміг відійти 

від їхньої фетишизації. Він всього лише перемістив центр уваги із уречевленої 

спадщини на неуречевлену. При цьому благоговійне, консервативне ставлення 

зберігається без змін. Такий хід думки Т.Шоли підтверджується, зокрема, тим, що 

дослідник вважає перспективним трансформацію музеїв у екомузеї. Останні 

консервують не лише предмети, а й цілі ландшафти та людей, що на них 

проживають.  

Якщо пам’ятки мають такий сакральний статус їх майже неможливо 

використовувати ні для чого іншого, окрім як в контексті певного громадського 

культу, один з варіантів якого було запропоновано Т.Шолою. 

 

1.2. Студії культури пам’яті як шлях до з’ясування соціокультурного 

призначення та інституційної специфіки музею 

Окремий напрям досліджень соціокультурного призначення та інституційної 

специфіки музею пов’язаний із політичною інструменталізацією цього закладу. В 

зв’язку з цим, існує декілька точок зору. Одна з них полягає у тому, що музеї мають 

дистанціюватися від політики. Інша, що політика в музеї має посідати окреме місце. 

Інші дослідники вважають, що музей повинен брати на себе політичну 

відповідальність. Зокрема, Т. Шола вважає неконструктивною удавану 

аполітичність музеїв. Він зазначає, що: «твердження, відповідно до якого вони 

(музеї – Р.С.) стоять поза політикою, вже є політичною заявою. Фактично, музеї, як 

і інші інститути [культурної] спадщини є надзвичайно політизованими за своєю 

природою» [546, с.110]. «Ухиляння» музеїв від політичної відповідальності, на 
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думку Шоли, призвело до того, що тема національної ідентичності була 

привласнена правими силами. Натомість, музеї могли б плюралізувати цю тему, 

зокрема, надавши право голосу лівацьким партіям. На думку Шоли, ліва ідеологія 

краща за праву. Хоча аргументів на користь цього наведено не було.  

В будь-якому разі, оскільки музеї так чи інакше репрезентують минуле, 

логічно пов’язати їх із проблемою історичної пам’яті. Існує корпус музеєзнавчих 

робіт, які номінально присвячені контексту пам’яті та музею, наприклад, 

О.О.Божченко [62], О.Є.Герасименко [100]. Проте зазначені праці не враховують 

проблематики, яка спричинила студії пам’яті. Тому ці дослідження, скоріше, 

являють собою спробу осучаснення музеологічних наративів за рахунок 

впровадження понять, вирваних із модного західного дискурсу. Як наслідок, потік 

музеологічних текстів зростає. Вони, в кращому разі, дескриптивні, й реплікують 

стереотипні гасла про видатну суспільну роль музеїв як оберегів, хранителів, 

трансляторів, посередників, трансформаторів, носіїв, формувачів пам’яті. Крім 

того, в студіях «мнемомузеології» одповідається про необхідність дотримання 

балансу у висвітленні минулого, збереження хоча б часткової політичної 

цнотливості. Не оминають увагою в цих дослідженнях і глибокого зв’язку музейної 

роботи із пам’ятки, котрі, звісно ж, викликають особливі емоції. Серед них, 

здатність веселити, розважати, гнівити і, як наслідок, – навіювати.  

При цьому, важливі проблеми музеології, насамперед, соціокульутрного 

призначення та інституційної специфіки музею, залишаються латентними, 

заговореними. Складнощі взаємодії дискурсів музеології та студій пам’яті 

спричинені тим, що кожен із них не надто переймається іншим. Так, дослідники 

пам’яті мають таке ж спрощене розуміння музейного інституту (та й пам’яткової 

сфери в цілому [203, 412]), як і музеєзнавці складної взаємодії соціальних традицій, 

інститутів і технологій в царині колективної пам’яті. Для того, щоб подолати цей 

розрив, заглибимося у дискурси пам’яті, не пов’язані із музеями безпосередньо. 

При цьому, необхідно відмовитися від маргіналізації музейної проблематики. В 
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ході аналізу студій пам’яті, варто виходити із гіпотези, що саме музеї та музеологія 

можуть потенційно мати вирішальне значення для подолання основних 

мнемонічних проблем. Зрештою, вдасться або підтвердити, або спростувати цю 

гіпотезу. 

У праці Ж. Ле Гоффа «Історія і пам’ять» [253] продемонстровано, як 

колективна пам’ять зазнала екстеріоризації, абстрагування та об’єктивізації. Ле 

Гофф вважає, що цей процес охоплює, насамперед, формування нових мнемонічних 

соціальних інститутів (зокрема, музеїв, пізніше, цифрової пам’яті) та їхнє 

ускладнення, а не заміщення невловимої суб’єктивної пам’яті спільнот книжними 

наративами професійних істориків (як про це говорить Хальбвакс, фактично, 

визнаючи наукову історію шкідливою для органічного існування широких мас). 

Отже інститути пам’яті є результатом нормального розвитку соціуму, який не треба 

штучно вповільнювати чи зупиняти.  

На думку Ле Гоффа, колективна пам’ять є абстрактною і перебуває у 

взаємодії із історичною наукою: за рахунок критицизму історична наука уточнює 

колективну пам’ять, але, водночас, історик може займатися перекладанням 

історичної пам’яті (котра завжди постає міфологізованою, неточною, викривленою) 

на наукову мову [253, с. 148]. Останнє шкодить як науці, так і пам’яті. З міркувань 

Ле Гоффа про взаємодію історії та пам’яті випливає, що, насправді, різкої різниці 

між колективною пам’яттю та історією немає: існують відмінності методологічного 

характеру, пов’язані із застосуванням критичного методу. І різні форми 

об’єктивізації пам’яті сприяють або заважають застосуванню цього методу. Отже, 

на перший план виходять не окремі тексти або персоналії істориків, а інституційний 

характер дослідження і використання минулого. Оскілки лише інститути та 

відповідні соціальні традиції спроможні утвердити догматичний або критичний 

підхід. Таким чином, з поглядів Ле Гоффа можна зрозуміти, що студії пам’яті мають 

закцентувати увагу на інститутах пам’яті, до яких можна віднести і музеї.  
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Сам французький дослідник у своїй книзі «Інтелектуали у середні віки» 

яскраво продемонстрував технологію дослідження історії соціальних інститутів на 

прикладі університету. Результати цього дослідження можуть слугувати 

емпіричним базисом для віднайдення шляхів інституційної трансформації 

університетських закладів у актуальних умовах [252]. 

Тенденція до переходу від схоластики, пов’язаної із черговим понятійним 

упорядкуванням у сфері досліджень колективної пам’яті, до інституційних 

досліджень знайшла свій прояв у працях українських науковців. У фокусі їхньої 

уваги опинилися відповідні політичні інститути. У дослідженні «Пам’ять місцевого 

виробництва» О.А.Гриценко наголошує на тому, що політика пам’яті як 

загальнодержавного характеру, так і на місцях має опиратися на розвинену 

інфраструктуру пам’яті, а не затверджені і нав’язувані централізовано наративи 

[114, с. 346]. Дійсно, інститути можуть гнучкіше реагувати на виклики у сфері 

пам’яті на відміну від застиглих текстів. Зазвичай, наративи задогматизовані та 

імунізовані від критики. В цілому, критика в політичній площині спрямована на 

мобілізацію прихильників, дегуманізацію ворогів абощо: вона є наступальною 

зброєю, що не має на меті пошуку істини, а лише доведення переваги свого 

наративу. В той час як науковий підхід базується якраз на сумніві у своїй власній 

теорії (наративі).  

В наступних дослідженнях О.А.Гриценка ця думка про роль інститутів 

розкрита ще повніше. За результатами дослідження ефективності президентської 

гілки влади у 1994 – 2014 рр. як провайдера політики пам’яті [115], досліднику 

вдалося з’ясувати, що робота по інженерному перетворенню символічного 

простору (монументальної пропаганди/контрпропаганди), перерозподілу 

символічного капіталу має низьку ефективність, крім, власне, очищення цього 

простору від пропагандистських елементів. Звісно, якщо ці ефективні заходи із 

нівелювання пропагандистського впливу не перекреслюються руйнуванням 

пам’яток і творів мистецтва, що створені на високому рівні виконавської 
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майстерності. В будь-якому випадку, така інженерія, що спрямована на символи, 

тягне за собою високу конфліктогенність.  

Водночас, створення і розвиток закладів пам’яті, зокрема, архівів, музеїв та 

парамузейних закладів (на кшталт Мистецького Арсеналу) з часом дає позитивні 

наслідки. Це підтверджується також історично – за рахунок приладжування 

інституції оптимізуються, незважаючи на первісні задуми їхніх творців. Наприклад, 

більшість музеїв у радянський час були створені з політико-пропагандистською 

метою. Проте зі зміною парадигм, лише деякі виявилися непотрібними, інші змогли 

адаптуватися, розширивши свій функціонал. Деякі музейні заклади виявляють 

більшу тривкість за політичні режими (наприклад, Лувр, Ермітаж, Британський 

музей) або й державні утворення (що можна спостерігати в Україні). Можуть 

зберігати свою актуальність і найбільш радикальні пропагандистські музеї, 

оскільки вони можуть бути осередками рефлексії. Наприклад, переосмислені 

можуть бути навіть музеї, присвячені представникам радянського політичного 

пантеону, зокрема, Леніну. Український дім (колишній музей Леніна) фігурує як 

субстрат для музейного закладу іншого профілю: Музею Революції Гідності [71] 

або музею сучасного мистецтва [145]). Значний потенціал для критичної 

переоцінки радянського мистецтва продемонстрував Кмитівський музей [204]. Те 

саме можна сказати і про утворення музеїв на базі пам’яток монументальної 

пропаганди [437, 452, 490]. 

У своїх роботах О.А.Гриценко [115, 116, 117] активно полемізує із 

Г.В.Касьяновим [193], закидаючи останньому методологічну похибку, що полягає 

у його підході до історичної пам’яті та історичної політики з позиції історієписання, 

а не аналізу політики. Проте, насправді, погляди О.А.Гриценка та Г.В.Касьянова на 

державні органи, що є промоутерами колективної пам’яті, збігаються. Це 

стосується, зокрема, скепсису щодо ефективності держави на цьому напрямку. 

Касьянов сумнівається у можливості незловживання повноваженнями УІНП, що 

дозволяє ставити питання про доцільність існування такого центрального органу 
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виконавчої влади, та, взагалі, державної спроможності управляти пам’яттю не 

завдаючи шкоди суспільству [193, 191]. Г.Касьянов вважає державну політику 

пам’яті, в цілому, шкідливою, особливо, коли вона спрямована на використання 

конфліктогенних факторів і не містить стратегічної компоненти, спрямованої на 

лібералізацію та плюралізацію суспільних уявлень про минуле (а ліберальна 

стратегія передбачає невтручання державних органів у культуру пам’яті, підтримку 

багатоманітності в уявленнях про минуле) [189, 190]. Розбіжності між 

дослідниками лежать у ідеологічній та історико-методологічній площині. 

Що стосується ідеологічної складової поглядів Г.В.Касьянова, то він чітко 

зазначає, що колективна пам’ять пов’язана із творенням ідентичності [189, с. 391]. 

Проте, розуміючи, що в такому випадку йому треба приєднатися до одного із 

ідеологічних таборів, він всіляко намагається уникнути цього. Насправді, 

уникнення «точки зору», призводить до неумисного, неусвідомленого прийняття 

однієї із точок зору. Таким чином, прагнення бути незаангажованим і безстороннім, 

насправді, завдає більшої шкоди об’єктивності, ніж чітке означення власних 

ідеологічних обмежень [365, с. 174]. Отже, щоб зняти проблему ідентичності, 

Касьянов переводить її у проблему модерності. Іншими словами, в найбільш 

широкому розумінні, усі проблеми, пов’язані із політизацією пам’яті, 

конструюванням ідентичності, нав’язуванням єдино вірної точки зору буде 

нівельовано самим прогресом. З іншого боку, поки не спостерігаються тенденції до 

зникнення явища ідентичності як такого, а також інструментального використання 

минулого у політичних цілях навіть у більш модернізованих західних суспільствах 

[13, 376, 123]. 

У вужчому сенсі, зведення проблеми ідентичності до проблеми модернізації, 

може бути представлене наступним чином. На думку Г.Касьянова, радянська 

ідентичність була модернішою за національну, оскільки вона, з одного боку, 

творилася пізніше, а з іншого – тісно пов’язана із модернізаційними процесами в 

СРСР, насамперед, індустріалізацією та лікнепом (разом із польотом у космос ці 
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тези є, насправді, наріжними для радянської пропаганди про прогресивний характер 

комуністичного урядування). При цьому є дослідники, що висловлюють сумнів у 

тому, що радянська влада була справді модернізаційною, а навпаки, вважають, що 

вона мала демодернізаційний характер [наприклад, 93, 356, 357]. Касьянов зазначає, 

що радянська ідентичність на теперішній час застаріла так само, як і національна. 

Проте, виходячи із того, що радянський варіант є відносно новішим, повернення до 

«національного наративу» Касьянов вважає демодернізаційним процесом. З чого 

можна зробити висновок, що радянська ідентичність все ж краща за національну.  

В цілому, дискусія Г.В.Касьянова та О.А.Гриценка має не стільки наукові, 

скільки політико-ідеологічні підвалини. І це є характерним для гуманітаристики. З 

філософської ж точки зору, обидва автори є прихильниками історицизму. Погляди 

Г.В.Касьянова являють собою складну суміш платонівського (все йде на гірше, 

тому варто зупинитися) та гегелівського (консервація «прогресивних» надбань) 

варіантів історицизму. Крім того, дослідник стверджує, що Україна йде за 

сценарієм «Східної Європи» і зараз переживає етап «балканізації» [190], що також 

є проявом історицистської філософії. О.А.Гриценко прихильний до національного 

історичного наративу (що має значний історицистський підмурок) та схильний до 

стадіального (марксистського) історицизму, вважаючи, що Україна має пройти 

певні стадії на шляху до свого оформлення у повноцінну національну державу. Крім 

того, для поглядів Гриценка характерний соціологізм (життєвий шлях 

можновладців неминуче визначає їхні преференції у розумінні минулого). І 

Касьянов, і Гриценко прихильні до історизму, переоцінюючи роль історичних 

сценаріїв та патернів, за межі яких нібито не можуть вийти суб’єкти історії. 

Водночас обидва науковці демонструють високі зразки «ситуаційного аналізу» або 

дослідження «логіки ситуацій» [терміни К.Поппера, 156, 357, 365]. 

Інститути органів влади, що опікуються минулим, принаймні на сьогоднішній 

час залишаються малоефективними, а, можливо, й, взагалі, зайвими, оскільки 

неспроможні послуговуватися критичним методом на противагу догматизму. Отже, 
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проблема полягає у тому, щоб створити таку систему соціальних інститутів, завдяки 

якій науковий критицизм міг вийти за межі домену науки (мова йде, насамперед, 

про історичний, прикладний і теоретичний рівні соціогуманітарних наук). У цьому 

сенсі більшої уваги заслуговують музеї, котрі в дослідженнях пам’яті 

розглядаються як щось факультативне і вторинне. Академічні історики, що 

представляють навчальні заклади та науково-дослідні інститути, дещо зверхньо 

ставляться до музейної роботи. Важливо також зауважити, що звичайна музейна 

експозиція на суто операційному рівні є хорошим запобіжником від історицизму. 

Достатньо лише пройти її не з початку до кінця, а у протилежному напрямку: тоді 

намальовані історицистським наративом закономірності виявляться надуманими і 

не такими однозначними.  

Тож, саме музей може бути тією альтернативою історичній пам’яті 

політичних інститутів та загерметизованій аналітичній історії. Цей інститут може 

стати осередком розв’язання широкого кола соціальних проблем із застосуванням 

історії як емпіричного базису. Музей здатний захистити науковий критицизм від 

профанації, характерної для політичних дискусій та громадських обговорень. 

Водночас, музей не буде ілюстратором аналітичної науки, як вважають історики, та 

ідеолого-пропагандистським осередком, як його розуміють суб’єкти історичної 

пам’яті. Музей не буде також лабораторією історичної науки, а, скоріше, наук 

соціогуманітарних, наук, які ще необхідно створити. Тому що сучасні 

соціогуманітарні науки наповнені імітацією досліджень, схоластикою і 

паранаукою. В той час як вони могли б спрямувати свої зусилля на дослідження 

соціальних інститутів і традицій [363].  

Оскільки спроби еманації наукового критицизму блокуються з огляду на 

політичну ефективність побудованих на історицизмі догматичних ідеологічних 

конструкцій, треба інституалізувати критичний метод. Скажімо, ідеологічні 

інститути, такі як УІНП, цього зробити не можуть. Тому найбільші сподівання 

покладаються саме на музеї. Якщо прибрати з наведених дискурсів Касьянова–
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Гриценка ідеологічну сторону, виявляється, що дослідники в цілому чітко вказують 

на ефективність неполітичних або параполітичних «інститутів пам’яті»: архівів, 

музеїв, закладів музейного типу, й неефективність інститутів політичних. Тому 

саме на музеї варто спрямувати дослідницьку увагу. 

Музей як лабораторію розглядав Т.Беннетт [573]. Науковець, спираючись на 

лабораторну теорію Б.Латура та концепцію «урядовості» М. Фуко, вибудував 

наступне міркування. Музей в своїх репрезентаціях створює суспільні патерни 

(«культурні об’єкти»), котрі перетворюються на моделі, які лягають в основу 

управління соціумом. Беннет розглядає музей як засіб класифікації об’єктів за 

допомогою якої конструюється реальність. Скажімо, схема історії мистецтв, якою 

ми послуговуємося дотепер, сформована у музеї. Ця схема настільки потужна, що 

будь-які спроби її відхилити або заперечити (авангард), лише зміцнюють її, тому 

що для нових мистецьких течій, ніби, передбачені вільні місця у всезагальній історії 

мистецтв. Таким чином, музейний заклад управляє художнім процесом. 

Подібна ситуація спостерігається на прикладі етнографічних музеїв, які 

запропонували класифікації народів, розподіливши їх за рівнем розвиненості 

(Беннетт наводить приклади з експозицій музеїв ХІХ і ХХ ст. у Великій Британії та 

Австралії). Зрештою, така класифікація обґрунтовує право цивілізованих народів 

панувати над менш розвиненими, оскільки це необхідно для «вилюднення», 

оцивілізовування останніх. Зрештою, це також пояснює благодатність асиміляції 

«корінних жителів» або ж їхньої ізоляції (де для них «створюються у мови» для 

існування у первісному стані, в якому вони залишаються цікавим об’єктом для 

наукових досліджень, можливо, туристичної атракції). 

Міркування Беннетта цікаві з огляду на те, що музеї розглядаються, 

переважно, як транслятори таких гранд-наративів, а не їхні творці. Хоча, наприклад, 

дослідники конструювання ідентичностей наголошують на важливій ролі музею у 

процесі формування «уявлених спільнот» [12]. Але каузальність у питанні чи музей 

є осередком творення наративів і дискурсів (як, скажімо, це можна прослідкувати 



46 

 

на прикладі історії мистецтв або археологічної періодизації), чи, навпаки, запозичує 

їх ззовні (як у випадку із національними гранд-наративами) є непрозорою, оскільки 

маємо аргументи на користь обох тверджень. Проте набагато важливіше, що 

Беннетт звернув увагу на те, що ідентичності, які конструює музей, не є чимось 

трансцендентним – вони можуть моделюватися, критикуватися, доопрацьовуватися 

і мають необхідний імплементативний потенціал.  

Намагаючись дослідити рамки впливовості музейного інституту, Беннетт 

пропонує сміливу концепцію владності цього інституту. Іншими словами, музей 

розглядаєтсь мало не як самостійний політичний інститут. В цілому, політичний 

статус музею, нібито, надає йому суспільної значущості. Крім того Беннетт 

розглядає його не як пасивний храм громадянської релігії, а як суб’єкт політичних 

відносин, що, власне, формує матрицю політичних взаємозв’язків. І, наприклад, 

змінивши концепцію побудови репрезентацій з класифікцією народів, можна 

подолати різноманітні проблеми, починаючи від расизму і закінчуючи соціально-

етнічною нерівністю (щоправда, пропонована парадигма культурного розмаїття не 

виникла в музейному середовищі, хоча й активно ними просувається). Справді, такі 

широкі можливості музею виглядають дуже привабливо. Але з іншого боку, чи 

можна говорити про політичну вагу музею, коли це всього-на-всього дослідницько-

освітній центр без будь-яких повноважень, який не має таких важелів впливу на 

уми, скажімо, як університети, чи медіа. Відповідь на ці запитання, на думку 

Беннетта, криється у залученні концепцій Латура та Фуко.  

Б.Латур пропонує привабливу для науковців (часто упосліджених, залежних 

від державного фінансування й приватних грантів, що боляче відбивається на 

самооцінці дослідників) ідею, що наукові лабораторії важать для суспільства 

більше, ніж вся політична система разом узята, тому що політики здатні лише 

комунікувати, а будь-які інституційні зміни, які здійснюються ними, завжди 

стикаються із непередбачуваними обставинами. Це боляче вдаряє як по політикам, 

так і, особливо, по суспільству. Тому політикам набагато безпечніше підтримувати 
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існуючий стан справ, лише говорячи про зміни: розмови подобаються електорату і 

сприяють здобуттю, чи утриманню влади. В той час, як лабораторна робота 

дозволяє робити значну кількість спроб і помилок до тих пір, поки продукт не буде 

готовий до впровадження.  

Як приклад, Латур наводить лабораторні досліди Л.Пастера, які, дозволяли 

йому бути не лише успішним науковцем, а й політичною фігурою, оскільки його 

відкриття змінювали довколишній світ (чи то сільське господарство, чи армія, чи 

будь-що інше). Отже, суспільством керує не уряд, що нездатний на безпечні 

прогресивні зміни, а науковець, що займається перезбиранням фізичних та 

матеріальних об’єктів, створюючи нові конфігурації, в яких функціонує 

суспільство. Щоправда, Латур скрізь підкреслює, що науковець не перебуває над 

процесом – він також є частиною зміненої соціальної реальності. Проте це не 

позбавляє відчуття величності від застосування лабораторного методу. Треба 

зауважити також, що Латур лише побіжно згадує музеї, до того ж, в контексті 

природничих дисциплін.  

М.Фуко, розробляючи концепт «урядовості», звертав увагу на те, що 

управління можна розподілити на два види [522]. Перший іде від Н.Макіавеллі, 

відповідно до поглядів якого, основним завданням політики є здобуття і (або) 

утримання влади правителем. При цьому правитель є чимось трансцендентним по 

відношенню до своїх підданих. Суттєвим для першого виду управління є вміння 

плести інтриги. Другий вид правління, більш сучасний, полягає у тому, що 

здійснення владних повноважень є можливим лише тоді, коли основним 

політичним завданням є не підтримання абстрактного суверенітету, а збільшення 

суспільного блага, чи принаймні, недопущення погіршення соціального життя. 

Другий вид управління має більш економічно орієнтований характер. Перший 

різновид політики спрямований на правителя, а другий – на населення. На перший 

погляд, ці міркування перегукуються із розмислами Латура про те, що «урядовість» 

сконцентрована не лише в руках політичних кіл, а має ширший культурний 
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контекст. Проте у Фуко символічна влада неминуче втілена владних інститутах, що 

спираються на апарат примусу.   

Музей, що займається смислами, хоч і має матеріальну основу (пам’ятки), все 

ж навряд чи може бути віднесений до інститутів біополітики. У нього немає засобів 

примусу, безпосередніх важелів регулювання діяльності населення, він не 

акумулює економічний капітал. До того ж, і Латур, і Фуко схильні лише 

розширювати сферу політичного, але не відкидати цілковито вирішальний 

соціоінженерний вплив політичних інститутів (до яких музеї не належать). Отже, 

теза Беннетта про музеї як політичні лабораторії, що конструюють ідентичність, не 

спирається на запропоновані вченим теоретичні засновки. Свій політичний вплив 

музеї реалізують у спосіб, що не характерний для політичних інститутів. 

Про взаємодію наукового і буденного критицизму в контексті трансформації 

політичної ідентичності міркує у своїх працях П.Нора [313, 311, 312]. Дослідник 

зазначає, що попервах, коли у XVIII і ХІХ ст. формувалися нації, історична наука 

виконувала важливу консолідуючу функцію, балансуючи між ідеологією та 

наукою. Цей баланс знаходив свій вияв, передусім, у освітній сфері: підручники з 

історії, що містили гранд-наративи, конструювали націю через освітні інститути. 

При цьому, історична наука була рівноправним партнером політики. Зазначимо, що 

нові історичні наративи лежали в основі громадянської релігії [120; 454, с. 151-164]. 

Фактично, винаходилися нові історичні традиції [81], які, насправді, мали стати 

новою міфологією. Природно, що музеї як нові інститути, що використовували 

старі кунсткамерні колекції, перетворилися на своєрідні храми громадянської 

релігії, виконуючи важливу роль у конституюванні націй [12, с. 221-229]. 

Оскільки міфологія, громадянська релігія мала секулярну природу, 

кореспондуючись з ідеалами Просвітництва, що в цілому, мали атеїстичні засади. 

Зрозуміло, що нові ідеології мали б мати наукову основу. Саме тому, наукова 

історія могла уникати надмірної інструменталізації. Історична наука, що була 

актуалізована національно-політичною проблематикою, почала активно 
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розвиватися. Звісно, згодом науковці прийшли до розуміння обмеженості 

національного підходу, а науковий критицизм все більше викривав фальсифікації 

ідеології громадянської релігії та міфології. Оскільки критика завдавала удару по 

усталеним ідеологічним наративам, історичні напрацювання все більше 

інструменталізувалися: використовувалося лише те, що було співзвучним ідеології. 

Критика витіснялася у сферу чистої науки. Гранд-наративи догматизувалися і 

утверджувалися через комеморативні практики. В закладах освіти, особливо, 

середніх, утвердився дидактичний різновид історії (за визначенням А.Мегілла 

[283]). Важче стало працювати і музеям, де наукові засади почали заміщатися 

пропагандистськими або ж близькими до них освітніми: сегмент аналітичної історії 

було звужено, а от аффірмативної та дидактичної розширено [572]. 

П.Нора звертає увагу на посилення інструменталізації історичного знання: 

наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. історики як носії і творці історичного контенту 

втратили свої елітарні позиції. На його думку, історичним знанням заволоділи 

політики, носії пам’яті, ЗМІ, бізнесмени тощо. Сфера діяльності істориків значно 

звузилася. Тепер вони постають в якості експертів для коментування 

комеморативних практик, що часто проникають у законодавчий вимір. На думку 

П.Нори, дослідники мають опиратися цій інструменталізації, водночас, прагнучи 

максимальної інклюзивності при опрацюванні наукових проблем, що надходять із 

суспільної практики, пов’язаної із руйнуванням ідентичностей. Як і у Ніцше, 

розв’язання проблем ідентичності Нора покладає не на інститути, а на 

особистостей, серед яких науковці повинні стати носіями раціональності, наукового 

критицизму, виваженості й скептицизму.  

В той же час, не варто переоцінювати можливості конкретних людей, що не 

мають відповідного інституційного забезпечення. За цією логікою не потрібно 

жодних інституцій: скажімо, підтримка правопорядку має лягати на тих, хто 

зважиться зайнятися цією справою (за моральними, інтелектуальними, 

світоглядними та іншими якостями), а не на відповідні правоохоронні інститути, які 
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не здатні виконувати своїх функцій. Але суспільство побудоване таким чином, що 

саме зміна інституційної роботи забезпечує оптимальний розвиток, тому що в 

іншому випадку спостерігається перманентний «кадровий голод», коли відповідних 

людей, які усвідомлюють свою місію, або не вистачає, або й зовсім нема. Саме тому 

видається виправданим пошук відповідних інституційних механізмів роботи з 

ідентичністю, які, до речі, могли б зняти внутрішньосуспільну напругу, коли 

боротьба за ідентичність набуває ознак фізичного протистояння, аж до воєнних дій. 

Нехтування розподілом праці, соціальною спеціалізацією призводить до того,що 

проблема ідентичності стає загальною справою. В такому випадку дилетантизму і 

неочікуваних негативних наслідків уникнути набагато важче. 

Говорячи про французьку ідентичність, П.Нора виказує занепокоєння через 

те, що історичні наративи, написані істориками, більше не виконують 

солідаризуючої, консолідуючої функції для нації. Натомість залишаються лише 

паліативні «місця пам’яті», що є, ніби, острівцями, фрагментами колишнього 

великого наративу, які, втім, іще зберігають своє об’єднавче призначення. До місць 

пам’яті належать і музеї, проте не усі, а лише ті, що зберегли символічне значення 

для нації. П.Нора констатує, що вороття до великих наративів більше немає і місця 

пам’яті є симптомом згортання національної ідентичності, що мине в той момент, 

коли постануть нові спільноти та атрибути їхньої єдності [313]. В цілому, для тих, 

хто асоціював себе зі старими ідентичностями, оцінка цих процесів є негативною. 

На думку вченого, історичний процес сам відрегулює становлення нових 

ідентичностей і пам’ятей (звісно, якщо зв’язок пам’яті та ідентичності є конче 

необхідним). В зв’язку з цим, П.Нора вважає позбавленим сенсу і навіть шкідливим 

будь-яке інженерне втручання у меморіально-ідентифікаційні процеси, хіба що 

його опис. Виходячи із цього, Нора різко виступає проти різноманітних 

меморіальних законів, активної історичної політики.  

Якщо прийняти точку зору, що історична політика несе в собі багато загроз, 

то потребує уточнення, чи будь-які інженерні дії в царині історичної пам’яті несуть 
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лише шкоду. Адже ігнорування проблеми не може достеменно гарантувати, що 

вона зникне без розв’язання або вирішиться сама собою. Без раціонального, 

поелементного втручання неможливо гарантувати, що домінуючими не стануть, 

наприклад, практики інставрації (яка є об’єктивно неможливою, оскільки 

історичний процес не має змоги ні відтворити, ні виправити; можна лише змінювати 

соціальне життя за допомогою соціальної інженерії), ресентименту, 

розповсюдження почуттів сорому і провини через певні історичні події (наприклад, 

колоніалізм). 

В контексті останнього, для Франції важливу роль відіграє ситуація з 

мігрантами, котрі, ніби, є наслідком французького колоніалізму. Позитивним, чи 

негативним – залежить від кута зору. З одного боку, на поверхню виринає 

ксенофобія «корінних» французів. З іншого – справедливе обурення нехтуванням з 

боку мігрантів традиціями та законами Франції, нав’язування власного 

традиційного укладу. Інтелектуали у цій країні реагують на проблему по-різному: 

постмодерністи [60], що схильні до архаїзації та консерватизму виступають за 

необхідність мобілізації, власне, французької національної ідентичності, 

сконструйованої протягом ХІХ ст., інші (наприклад, С.Гранж [108]) вважають за 

можливе побудувати нову («не всі сучасні французи «походять» від кельтів, чи 

франків тому ідея походження французької нації має бути переглянута; але чи, 

взагалі, потрібна ідея походження?). Представники другого крила вбачають 

важливу роль музеїв на цьому шляху, як лабораторій політичних ідентичностей. 

В зв’язку із наведеним, цікавими є міркування Д.Ф.Камерона [579], які хоч і 

не присвячені безпосередньо проблемі ідентичності, але стосуються роботи музею 

в контексті суспільних трансформацій (які, звісно, стосуються й ідентичності). 

Дослідник зазначає, що будь-яка колекція є відображенням певного світогляду: 

індивідуального, якщо це приватне зібрання або колективного, якщо це публічна 

колекція. Зауважимо, що навіть індивідуальний світогляд все одно пов’язаний із 

колективними уявленнями, оскільки немає індивідуальної мови, індивідуальних 
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понять, індивідуальної науки тощо. Але можна погодитися із Д.Ф.Камероном у 

тому, що одні верстви суспільства мають на музейну репрезентацію більший вплив, 

ніж інші. Насамперед, це стосується науковців та представників еліти (політичної 

або бізнесової), котрі фінансують музей. Оскільки у ХХ ст. (праця Камерона 

датується 1971 р., але тенденції в ній порушені зберігають свою актуальність) і, 

особливо, ХХІ ст. суспільні процеси пришвидшилися, світоглядні уявлення також 

швидше застарівають. І виходить так, що музейна репрезентація з об’єктивних 

(експозиції створюються довго і змінюються повільно) і суб’єктивних (світоглядні 

орієнтири кураторів) причин може опинитися під впливом анахронічних уявлень 

про оточуючий світ. Отже, музей, зрештою, розглядається як консервативний 

інститут – храм.  

Водночас, на думку Д.Ф.Камерона, музеї слугують усьому суспільству, а, 

отже, крім анахронічних думок в музейних репрезентаціях мають бути представлені 

й авангардні. Музей здатний керувати культурним лагом, виступаючи як 

соціальний інститут апробації інновацій. Отже, музеї в їхній роботі мають бути 

доповнені форумами – майданчики для критики. Д.Ф.Камерон наголошує на тому, 

що музей може стати більш інклюзивним при висвітленні суспільних проблем. 

Камерон переконує, що консервативна апологетика та прогресивна критика 

мають бути чітко розмежовані. Форуми можуть створюватися у структурі музею, 

але вони мають бути фізично відділені від музейних репрезентацій. Разом вони 

утворюють щось на зразок «чистилища» (форум) і «раю» (храм): підкріплені ідеї 

потрапляють до музейних репрезентацій, а відкинуті в ході критики – елімінуються. 

З точки зору Д.Ф.Камерона, без форумів музейні інститути приречені на стагнацію 

і загибель. Проте і форуми не можуть їх цілковито замінити, оскільки накопичені 

музеями знання є вихідною точкою для дискусії, критики. 

«Форумний» підхід Д.Ф.Камерона співзвучний із позицією П.Нори щодо 

істориків, які мають розширити проблемне поле історичної науки й збільшити 

кількість точок зору на історію, інтерпретацій минулого. Дослідники мають 
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зважати на те, що звільнені від гніту спільноти, історія яких до цього часу не 

бралася до уваги, заслуговують на переосмислення свого минулого, що вносить 

корективи у загальний наратив (трансформує ідентичності). Відмінність точок зору 

дослідників полягає у тому, що Д.Ф.Камерон в цілому ставиться скептично до 

науки в музеї. Перша причина цього полягає у тому, що сцієнтизація музейних 

репрезентацій – це нав’язування смаків науковців усім іншим. Друга ґрунтується на 

тому, що Д.Ф.Камерон намагається амортизувати зневажливе ставлення до 

гуманітаріїв з боку їхніх колег по науці іншого профілю, й вважає, що робота 

відповідних форумів ближча до мистецтва. А наукова робота (передусім, у її 

фізікалістичному, сцієнтичному [527] сенсі) тут відсутня.  

З необхідністю очищення як гуманітарних, так і природничих наук від 

сцієнтизму варто було б погодитися. Але така позиція може бути хибно 

потрактована: ніби, в музеї наука не потрібна взагалі. В такому випадку форум 

перетворюється на безплідну комунікацію, наповнену маніпуляціями, коли кожен 

залишається при своїй догматичній думці. В результаті таких дискусій можна, в 

кращому випадку, зняти напругу, а в гіршому – її посилити, поглибивши конфліктні 

лінії в соціумі (що можна спостерігати на прикладах інших «форумів» – політичних 

ток-шоу). На проблемах використання критичного методу щодо цінностей та 

ідентичностей в соціальних комунікаціях – неможливість критикувати не будучи 

стигматизованим – звернули увагу провідні світові інтелектуали у 2020 р. [564]. 

Саме тому, науковий критицизм має бути збережено в музейних репрезентаціях, де 

він може бути захищений від маніпуляцій. «Слабкість» наукового критицизму, 

порівняно із маніпулятивним критиканством полягає у тому, що він більшою мірою 

базується (принаймні, мав би базуватися) на сумнівах у власній позиції, ніж на 

необхідності спростувати аргументи опонента. Але в цьому ж полягає і його 

перевага, оскільки лише сумнів є запобіжником від догматизації. 

В будь-якому випадку, незважаючи на жодні соціальні консервативні 

чинники, спростована наукова теорія врешті-решт елімінується, і її місце заступає 
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нова гіпотеза. В зв’язку із цим, не варто виганяти науку зі стін музею: саме завдяки 

їй в музейних репрезентаціях буде більше гіпотез, а не закостенілих імунізованих 

від критики теорій (що є хибою музею-храму за Д.Ф.Камероном). Треба також 

зауважити, що розгляд наукової спільноти з антропологічних, етнографічних 

позицій є дещо обмеженим. Не варто розглядати наукову роботу як змову учених, 

спрямовану на нав’язування всьому світу свого порядку денного. Наукові тексти 

відкриті до критики, а підсилення аргументації за допомогою «наукової 

авторитетності» не має нічого спільного із науковим методом. 

Таким чином, вбачається за доцільне не редукувати науку в музеї (до чого 

схиляє надмір буквальне розуміння антисцієнтизму Д.Ф.Камерона) і не покладати 

роботу із раціональним опрацюванням ідентичностей на зацікавлених 

відповідальних науковців (результати роботи котрих не здатні пробитися крізь 

наративи, тиражовані ЗМІ), як пропонує П.Нора, а інституалізувати науковий 

критицизм, спрямований на (національні) ідентичності. До цього варто додати, що 

перестороги, висловлені Ніцше щодо шкоди минулого для живої діяльності, можна 

подолати змінивши підхід: змістивши увагу із жорстких інтерпретацій минулого, 

котрим треба слідувати або відкинути, на культурну спадщину, котра є джерелом 

соціального досвіду. Отже, музеї можуть бути не лише храмами антикварного 

підходу до історії, а й майстернями, де розв’язуються проблеми існуючих 

ідентичностей або ж творяться нові. 

Саме музеї, що містять у своїх зібраннях пам’ятки різних культур, можуть 

запропонувати зміну парадигми ідентичності: від протиставлення «свій» – «чужий» 

до опціональної. Перша зумовлена не стільки ненавистю до інших, скільки 

необхідністю відрізняти своїх (котрі перевірені і яким можна довіряти) від чужих 

(котрих ще необхідно «апробувати»). Оскільки інтереси «своїх» можуть 

відрізнятися, а то й суперечити інтересам «чужих», «своїм» необхідно гуртуватися. 

Це дуже давній дискурс, пов’язаний зі світанками людської цивілізації, і який зберіг 

своє значення до сьогодні. Опціональна ідентичність базується на ідеї культурного 
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різноманіття, й за її допомогою можна пом’якшити ідентичність протиставлення, 

зокрема, зняти проблему спільного походження. Кожна соціально-культурна 

ідентичність є результатом певного досвіду адаптації в оточуючому світі. Отже, 

чим цей досвід різноманітніший і багатший, тим більша стійкість спільноти, що є 

«строкатим», а не гомогенним об’єднанням. Крім того, це знімає табу на 

використання «чужого досвіду», який, як відомо, не є болючим, на відміну від 

власного. 

На сьогоднішній день, в контексті проблеми ідентичності популярними стали 

тенденції, які подаються як справедливий суд історії, а, насправді, є судом минулого 

над сучасністю. Щоб амортизувати засудження сучасних поколінь за злочини 

минулих Дж.Олік пропонує концепцію «politics of regret» [320]. Ця політика 

передбачає розвиток культури пам’яті, в основі якої лежить емпатія, співчуття, 

готовність визнати і компенсувати шкоду, публічно щиро вибачитися за злочини 

минулих поколінь і, зрештою, залишити минуле минулому. Зазначимо, що в Україні 

є багато прикладів, що ілюструють порушену проблему, наприклад, декомунізація. 

Також гострі дискусії у 2020 р. виникли довкола приватного проекту меморіально-

музейного осередку «Бабин Яр» [32, 47, 218, 212, 302, 377, 455, 551].  

Проте більш науково відрефлексованим є досвід мнемонічної культури 

Німеччини після Другої світової війни. Деякі дослідники вважають, що німецька 

соціальна технологія подолання негативного минулого є добре апробованою, а, 

отже, ефективною. Корисні результати німецьких спроб і помилок у сфері пам’яті 

можуть бути успішно взяті на озброєння іншими країнами, де проблеми минулого 

перебувають у витісненому стані й у будь-який момент можуть здетонувати [306]. 

Згаданий Дж.Олік закликає розглядати німецький меморіальний досвід (як, 

зрештою, і культуру пам’яті будь-якої країни) у динаміці, уникати закостенілих 

стереотипів у розумінні мнемонічних процесів [320]. Дослідник приходить до 

висновку, що «горда німецька ідентичність» ніколи не була остаточно подолана. 

Тут варто додати, що відчуття приниження, що, як зазначає Олік виникає, коли носії 
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гордої ідентичності вимушені вибачатися, сприяє загостренню погорди і, можливо, 

бажанню відновити власну честь. Проте Олік вважає, що в німецькому варіанті 

відбулося відмежування від травматичного досвіду, його витіснення. Отже, гостре 

засудження і присилування до вибачень мають на меті елімінувати погорду. Але, 

насправді, наслідки можуть бути цілком протилежними.  

В концепції Оліка важливе місце посідає щирість вибачення, глибину якої 

складно чи, взагалі, неможливо визначити. В зв’язку з цим, постає питання про 

ефективність соціальної технології співчуття і покаяння (regret). Пропрацювання 

колективної пам’яті, насамперед, має на меті усунення негативних рис ідентичності 

в майбутньому. Проте, акцентування уваги на минулому замість майбутнього може 

принести й неочікувані результати: негативні риси ідентичності переводяться у 

латентний стан аж до того моменту, коли виробиться своєрідний імунітет до 

негативного минулого. Тому приховані риси ідентичності національної спільноти, 

отримавши «щеплення», зможуть проявитися у майбутньому, набувши домінантної 

ролі. Таким чином, політика чи то покаяння, чи то співчуття (regret), насправді, стає 

технологією вимушеного терпіння з нещирим співчуттям – patience with insincere 

regret.  

Зауважимо, що Дж.Олік розумів, що ідея співчуття (покаяння) може бути 

викривлена, тому закликав досліджувати історію застосування цієї політики – 

відповідний мнемонічний досвід. Дослідник більшою мірою робить акцент не на 

мнемонічних соціальних технологіях в широкому розумінні цього слова, а 

концентрує свою увагу більшою мірою на політичних процесах. Це, в свою чергу, 

не дозволяє розглядати ширший контекст культури пам’яті. Тому, необхідно більше 

уваги приділити проблемі, як описана Оліком технологія використовується різними 

інститутами, зокрема, музеями. Останні досліджують мнемонічний досвід 

суспільства в цілому та власний інституційний зокрема. 

Поставлена проблема, хоча й більшою мірою імпліцитно, представлена у 

дослідженнях німецьких науковців Я. і А. Ассман. Зазвичай вважається 
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(антропологічний підхід), що дослідники-гуманітарії мають бути максимально 

віддалені від процесів, котрі вивчають – тоді вони будуть об’єктивними. Тому 

більш точними є дослідження німецької ідентичності ученими, що не є частиною 

німецького суспільства. Проте, об’єктивність наукових творів залежить від 

критики, а не від абсолютної об’єктивності автора (котра, як покаже аналіз творів 

Ассманів, є недосяжною). В зв’язку з цим, розгляд вирішень, запропонованих 

дослідниками, що перебувають в епіцентрі проблеми пам’яті та ідентичності 

(німецький досвід), видається більш продуктивним. Це дозволяє взяти до уваги 

контекст, доступний лише фрагментарно «сторонньому» спостерігачу. В цілому, з 

наукової точки зору, цікавим є не стільки «зовнішнє» або «внутрішнє» положення 

дослідника, скільки запропоновані ним вирішення поставленої проблеми. Крім 

того, Я. і А. Ассман концентрують свою увагу саме на інституційних виявах 

мнемонічної культури, відповідних традиціях, не оминаючи увагою і музеї. 

Я.Ассман [29] латентно відштовхується від проблеми, що може бути 

сформульована наступним чином: скільки народ має переживати відчуття провини, 

щоб бути пробаченим як в своїх очах, так і з боку скривджених ними суб’єктів 

історії? Ці міркування є актуальними для німецького суспільства, його 

ідентичності, та є анахронічними по відношенню до хеттів, що фігурують в 

дослідженні Ассмана (мова йде про почуття провини через порушення клятви, 

даної богам, підкріпленої покаранням у вигляді поширення чуми [29, с. 260-261]). 

Розглядаючи приклади із давньої історії Єгипту, Близького Сходу, античної 

Європи, дослідник намагається з’ясувати закономірності, що визначають 

тривалість колективного пригадування (передусім, сюжетів, пов’язаних із 

провиною) та селекції пам’яті. Мова йде про відбір необхідних історичних сюжетів 

із комунікативної пам’яті (живої пам’яті трьох-чотирьох поколінь, що налічує, 

приблизно вісімдесят років) у культурну пам’ять.  

В межах культурної пам’яті Я.Ассман виокремлює такі практики як 

формування й побутування мнемонічних обрядів, міфомоторику, формування 
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топосів пам’яті, побудову монументів. Зрештою, мнемонічні практики в рамках 

культурної пам’яті набувають більш віртуального характеру, оскільки основними 

носіями уявлень про минуле стають тексти. З писемної культури пам’яті виростає 

герменевтика, що має пов’язати автентичне значення текстів із актуальними 

проблемами суспільства. Але в цьому випадку текст, який виріс із усної традиції, 

залишається сталим.  

Проте згодом у Давній Греції формується «гіполептична» [29, с. 302] форма 

культурної пам’яті, в основі якої лежить критичний метод, тобто науковий метод. 

Для цієї форми характерна робота із текстами – не лише першоджерелами (як при 

інтерпретації), а й текстами, що їх спростовують. Я.Ассман вважає, що мнемонічні 

процеси забезпечуються окремими професіоналами: від жерців та інших 

служителів культу до науковців [29, с. 56], що зберігають свою автономність по 

відношенню до політики. З цього випливає, що найбільш розвиненою цивілізаційно 

формою культурної пам’яті є наука, а її провайдерами виступають науковці. Проте 

Я.Ассман чомусь скромно оцінює роль учених, вважаючи, що завдання науки 

полягає не у спростуванні догматів нижчих форм культурної пам’яті, а в їх 

«усвідомленні» та «обдумуванні» [29, с. 138]. 

З теоретичних напрацювань Я.Ассмана можна зробити висновок, що усі 

форми колективної пам’яті співіснують і до сьогодні. Незважаючи на 

прогресивність наукової форми культурної пам’яті, домінантне положення можуть 

займати й більш архаїчні різновиди. Тому переважання в сучасних суспільствах 

нижчих форм колективної пам’яті, як вважає Я.Ассман, є ознакою загострення 

проблем ідентичності. Набувають сили найбільш радикальні течії, такі як нацизм, 

релігійний фундаменталізм, або ж поширюються «анти-ідентичності», пов’язані з 

фемінізмом та «black studies» [29, с. 138]. З цього можна зрозуміти, що Я.Ассман 

поділяє ідентичності на «нормальні» та «девіантні». Така категоризація більше 

стосуються, мабуть, особистих уподобань автора, оскільки важко зрозуміти, чому, 

наприклад, представники «black communities» спроможні лише суперечити 
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«нормальним» ідентичностям. Звідси випливає, що недостатність науковості, 

ширше, раціональності, в культурній пам’яті має негативні наслідки для 

суспільства – відбувається регрес [29, с. 315]. А наука, на думку дослідника, занадто 

слабка, щоб унеможливити згортання прогресу культурної пам’яті.  

В зв’язку з цим, постає питання про підсилення ролі науки, що може бути 

забезпечена інституційно. Я.Ассман часто наголошує в своїй роботі на необхідність 

враховувати інституційний аспект в дослідженнях пам’яті [29, с. 314], про розвиток 

інституцій «авторитету» й «критики» в ході становлення «гіполепсису» [29, с. 308-

311]. Але під інститутами дослідник розуміє, скоріше, методи організації 

культурної та комунікативної пам’яті, а не соціальні технології, що забезпечуються 

відповідними інститутами, в яких реалізують свої навички відповідні фахівці. Хоча 

Ассман розглядає в цьому контексті храми (в т.ч. Мусейон). Проте, оскільки, 

емпіричним базисом його досліджень виступає давня історія, учений не звертає 

увагу на музеї які інститути, що могли б підсилити роль раціональності та 

критичного методу в процесі організації культурної пам’яті, передусім селекції та 

раціоналізації. З міркувань Ассмана можна зробити висновок, що проблему 

колективної провини, сорому можна відрефлексувати в науковому дискурсі, 

перевівши її з «гарячої» (коли віктимність, глорифікація або провина є драйвером 

ідентичності) у «холодну» стадію (коли певний аспект минулого присутній у 

колективній пам’яті як пересторога і об’єкт поглиблених досліджень) [29, с. 70-83].  

Як і Я.Ассман, А.Ассман [24, наприклад, с. 8, 33-34, 133, 200, 208] говорить 

про важливу компенсаторну функцію науки та ресурсу спадщини, котрі дозволяють 

нейтралізувати негативні аспекти меморіальної культури. Серед питань, що 

постають у відповідь на негативні аспекти меморіальної культури: скільки поколінь 

німців ще мають носити на собі нацистське тавро? чи може колективне відчуття 

сорому і провини бути надійною запорукою для розвитку німецької нації (як 

зазначає А.Ассман, саме поняття «німецької нації» набуває праворадикального 

змісту і його намагаються уникати в дискусіях); чи не спровокує це, зрештою, 
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протилежних наслідків – реваншизму, прихованої національної нетерпимості; чи 

можуть молоді покоління емоційно переживати з приводу подій майже столітньої 

давнини? А.Ассман дуже обережно розглядає ці питання в контексті сучасного 

німецького суспільства, детально описуючи найрізноманітніші комеморативні 

практики та мнемонічні соціальні інститути [23,26,27, 28], вважаючи, що таке 

спостереження зможе дати їх неупереджену наукову відповідь.  

А.Ассман зазначає, що мають бути запобіжники від нацистських рецидивів – 

інституційне забезпечення раціональної культурної пам’яті. Для цього дослідниця 

слушно пропонує уникати телеології у розумінні історії, уникаючи історицизму 

(учена не вживає цього поняття, більше говорячи про «історизм», що не є тотожним 

поняттю історицизму, тим самим, роблячи свої міркування про телеологію дещо 

декларативними). Також необхідно розширити рамки німецької історії (не 

зациклюватися на Третьому рейхові, а більше уваги приділяти Першому й 

Другому), пропускати культурну пам’ять через горнило наукової критики, 

насиченої різноманітними інтерпретаціями. Все це є запорукою формування нової 

національної ідентичності, що дозволить німцям не соромитися свого минулого, а 

сприймати його таким, яким воно є – з хорошими і поганими сторонами.  

Для цього А.Ассман вважає необхідним удосконалити технології роботи з 

історико-культурною спадщиною. Серед них учена виділяє наратив, експонування 

та інсценування [24, с. 493-526]. Наратив стосується більшою мірою текстів, 

експонування – музейних репрезентацій, а інсценування – перформансів та 

кінострічок. Але, насправді, музейна репрезентація включає усі наведені форми. 

Існують музейні репрезентації, що покликані лише ілюструвати певний історичний 

наратив (аффірмативний та дидактичний підходи [термінологія за А.Мегіллом 

283]). Інсценування, як метод музейної роботи, має шанси бути широко 

застосований в українських реаліях на прикладі приватного закладу «Бабин Яр» 

(художній керівник проекту до цього часу апробовував інсценізацію в своїй 

кінотворчості) [32, 377]. 
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На думку А.Ассман, експонування та інсценізація додають наративу 

«діахронної соковитості» [24, с. 502-503]. На думку ученої, це дуже важливо з 

огляду на те, що Інтернет занурює суспільство у синхронію, а музеї та архіви 

виступають як оплоти діахронії. Тобто музеї виконують роль своєрідного гальма: 

як з точки зору комунікації, так і з позиції надмірного пришвидшення темпів 

соціальних змін. З цим, до певної міри, можна погодитися, але навряд чи віртуальна 

експозиція, розміщена в Інтернеті, не виконує тієї самої гальмівної функції.  

Експонування та інсценізація викликають емоції, пов’язані із художнім 

переживанням, зокрема, обумовлені «магією речей» [24, с. 499-503]. Зазначимо, що 

ауральність, яку вслід за В.Беньяміном так цінують сучасні інтелектуали, завжди 

має розважальний, бутафорський характер навіть там, де відбувається занурення в 

умови, максимально близькі до реальних [168]. В принципі, реконструкція не є 

цілковито точним відновленням минулого, а, отже, емоції та переживання людей з 

минулого недоступні для представників сьогодення. Особливо це стосується 

травматичного досвіду, який, нібито, треба пережити, щоб краще зрозуміти – 

отримати мікротравму, чи щось на кшталт цього. Цікаво, що А.Ассман не вважає 

корисними реальні травми, проте, фактично, підтримує поширену точку зору про 

те, що проговорювання і переживання травм мають позитивний терапевтичний 

ефект [142].  

Таким чином, музей, водночас забезпечує і раціональність, і емоційність 

культурної пам’яті. З міркувань А.Ассман випливає, що музей служить, 

насамперед, як храм громадянської релігії [120, 454], а культурна спадщина, в 

цілому, виконує роль своєрідних милиць для пам’яті, які мають убезпечувати від 

перетворення національної ідентичності у нацистську, за умови присутності 

необхідної наукової складової. Зазначимо, що А.Ассман не ставить під сумнів 

необхідність альянсу історії та національної ідентичності, вважає, що у людей існує 

психосоціальна потреба [24, с. 529] у такій ідентифікації, без якої вони себе 

почувають неповноцінними.  
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Отже, національна ідентичність має бути міцно укорінена вглиб минулого і, 

певним чином, пояснювати актуальний стан. Але така втеча у минуле тягне за 

собою певні практичні утруднення, бо не має на меті фіксувати суспільно-

історичний досвід, що особливо важливо для недавнього минулого (яке, начебто, у 

Німеччині пропрацьовано настільки детально, що про нього можна забути).  

Деякі наративи цієї оновленої німецької ідентичності, де недавня історія вже 

не відіграє такої важливої ролі, А.Ассман наводить на сторінках своїх праць. 

Фактично, її міркування є практичним наслідком сформульованих нею теоретичних 

засад. Зокрема, у них можна зустріти історичні висновки, відповідно до яких 

відновлення права голосу Росії в ПАРЄ у 2019 треба розглядати як позитивний акт, 

який долає анахронічну конфронтацію між Росією і Заходом та Росією й 

Німеччиною [24, с. 5-7, передмова до російського видання]. А.Ассман схильна 

вважати, що німці є носіями істинно європейської ідентичності, бо вони більше 

асоціюють себе із Європою, ніж національною державою [25]. Тому німецька 

позиція, озвучена А.Ассман, лунає від імені всього ЄС. Поступове примирення з 

Росією є свідченням сили побудованої правової системи безпеки в Європі й світі. 

Ця заява є суперечливою, оскільки саме за зневаження правової системи 

безпеки в Європі та світі Росія була позбавлена голосу в ПАРЄ у 2014 р. (і це 

зневаження триває, тому що не припинилася російська агресія в Україні). До того 

ж, незрозуміло, в чому полягає примирення Німеччини та Росії з огляду на агресію 

РФ проти України та анексію українських територій (Росія поки не нападала ні на 

Німеччину, ні на ЄС, а дестабілізація європейської безпеки, судячи із ситуації в 

ПАРЄ, деяким колам у європейських країнах видається некритичною). З цього 

випливає, що замирення із Росією відбулося за рахунок українських інтересів 

(життів, суверенітету), що наштовхує на історичні паралелі із умиротворенням 

Гітлера.  

Продовжуючи міркувати про історію взаємовідносин Німеччини та Росії, 

А.Ассман запопадливо інформує російського читача про те, що агресія нацистської 
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Німеччини в часи Другої світової війни торкнулася не лише євреїв, а також поляків 

та росіян. Отже, для того, щоб залагодити провину, німцям варто демонструвати 

миролюбність (звісно, за рахунок інших держав). При цьому дослідниця пам’яті 

піддала вибірковому «забуттю», використовуючи лексику назви її книги [24], 

українців, білорусів та ін. народи, котрі стали жертвами Німеччини в ході Другої 

світової війни. Але згадувати їх не варто, очевидно, через те, що ці народи не такі 

важливі для безпеки Німеччини. Це відповідає застарілим патернам, відповідно до 

яких Східна Європа, взагалі, не є суб’єктною, а є полем інтересів Росії та 

Німеччини [605, с. 659]. 

В цілому це вписується у німецькі стратегії політики пам’яті, які, з одного 

боку, задовольняють німецький експансіонізм розбудовою ЄС (але тепер Ассман 

говорить про те, що німецька нація нарешті може вийти на авансцену приспаних 

національних ідентичностей [25]), а з іншого, перетворення індивідуальної 

німецької відповідальності на колективну (Холокост – загальноєвропейське явище, 

особливо, у Східній Європі, а німецький нацизм лише каталізував його, а не 

надихав, ідеологічно спрямовував і керував; достатньо пригадати прискіпливий 

розгляд справи німецькою судовою системою українського посібника нацистів 

І.М.Дем’янюка, котрий перед тим відбув покарання за свої злочини в Ізраїлі). Такий 

політичний підтекст досліджень А.Ассман значно знецінює її дескриптивні наукові 

роботи, оскільки вони не дозволяють зробити найпростіших висновків з історії – 

умиротворення агресора призводить до протилежних наслідків.  

Загалом, А.Ассман не надто прихильна до України (знову-таки, можливо, 

лише в російському виданні). В контексті своїх теоретичних розвідок, присвячених 

зникненню пам’ятників та історичних дат, учена наводить наступне порівняння. З 

позиції представниці культурної нації, дослідниця наводить акуратний демонтаж 

пам’ятника Леніну в Берліні в 1991 р. (лише після його легітимного 

бюрократичного викреслення з реєстру культурного надбання НДР). З іншого боку, 

йому протиставляється варварське скидання більшовицького ідола у Києві в 2013 
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р. Останнє, як наголошує А.Ассман, ініційоване радикальними націоналістами, під 

прапорами УПА та під прикриттям стягів ЄС в ході політичного перевороту в 

Україні [24с. 74-75]. З цього приводу необхідно зазначити, що акуратні демонтажі 

радянських пам’ятників також мали місце в Україні за понад 30 років 

монументальної декомунізації. А вказаний пам’ятник Леніну з «німецькою 

організованістю» був не менш акуратно вилучений з українського реєстру 

культурної спадщини ще у 2009 р. [372] (шляхом скасування відповідної радянської 

постанови урядом Ю.Тимошенко). Більше того, щоб демонтажі були ще більш 

акуратними, в Україні у 2015 р. було навіть прийнято відповідний закон, котрий 

регламентував знесення комуністичної символіки, хоч, ніде правди діти, його й не 

дотримувалися з «німецькою дисципліною». Тож більш коректно було б 

порівнювати київський казус із «варварським» знесенням Берлінської стіни, 

декомунізацією у НДР, про яку А.Ассман згадує лише побіжно. Або, краще, 

проводити паралелі із післявоєнною денацифікацією, про яку Ассман згадує лише 

з позицій травматизації німецького населення, при тому, що дослідження 

акуратності знищення нацистської символіки було б цікавим. Мабуть, більшою 

мірою, проблема очищення від нацистської символіки лягла на плечі союзників, а 

не акуратних німців, деякі представники яких – нацисти – проявляли цю акуратність 

у знищенні людей у концтаборах.  

В підсумку, виходить так, що за ширмою суворого наукового підходу, 

припрацювання складного минулого, раціоналізації культурної пам’яті, цікавих 

теоретичних побудов, що передбачають нівелювання штучних збурень колективної 

пам’яті, на практиці проростає звичайний німецький націоналізм (старого зразка), 

проте цілковито імунізований від критики. І музеї в цьому сенсі відіграють 

псевдотерапевтичну роль. З одного боку, музеєфіковані концтабори, які, щоправда, 

крім остраху, сорому й провини можуть викликати й садистичне захоплення 

латентних нацистів (приховане за ритуальним визнанням злочинів та нещирою 

демонстрацією відчуття провини). При цьому, особливо важливо, щоб концтабори 
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були музеєфіковані не лише на території Німеччини, аби нагадувати про 

міжнародний характер Холокосту. З іншого, обурення через присутність пам’яток, 

та інших символів, що відображають перемогу СРСР над Німеччиною. Як наслідок, 

згортання відповідних музеєфікаційних процесів. Тому що сліди радянського 

вторгнення пригнічують гордий німецький дух, в той час, як, насправді, могли б 

служити хорошим нагадуванням і запобіжником від тоталітарних 

праворадикальних тенденцій. 

Щодо музеїв, варто зазначити, що варто шукати альтернативи крихкому 

установчому національному наративу (історичного паспорту нації), оскільки в 

такому випадку зовсім нівелюється науково-критичний компонент музейної 

роботи. Музей може виступати як місце удосконалення наявних і створення нових 

ідентичностей, історій, що проходять перманентне випробування науковою 

критикою. Це дозволить, справді, раціоналізувати не лише культурну пам’ять, а і 

соціальне життя в цілому. Важливо, що множинна, опціональна ідентичність здатна 

краще реагувати на виклики часу, удосконалюючись завдяки стресовим ситуаціям 

(як, наприклад, у США), а гетерогенну ідентичність важче зруйнувати, ніж 

гомогенну. Тому велика кількість наративів та ідентичностей може краще сприяти 

консолідації населення держави, на відміну від установчого наративу.  

До цього варто також додати, що та обставина, що сьогоднішні світові 

держави є національними, не означає, що в роботу держави як інституції не можна 

вносити зміни. Справді, існує точка зору, що момент заснування інституту (до якого 

належить і держава) є надзвичайно важливим з огляду на те, що трансформувати 

установчі налаштування в майбутньому дуже складно [493, 494]. Проте, по-перше, 

у випадку з Німеччиною така можливість є (чи, принаймні, була), бо нове державне 

утворення нараховує близько тридцяти років й незрозуміло навіщо перетворювати 

його у реконструкцію другого рейху. По-друге, зміни, хоч і важко, але можна 

вносити в роботу інститутів, інакше б у світі не існувало таких давніх установ як 

церква, університет і, зрештою, держава. Тож в процесі розвитку інститут не конче 
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має відповідати своєму первісному задуму. Насамперед, він має нести вирішення 

актуальних соціальних проблем. Таким чином, сучасні національні держави не 

повинні суворо дотримуватися ідеї статичного націоналізму XVIII ст., важливим 

атрибутом яких був консолідуючий історичний міф. 

Цікаво, що А.Ассман в своїх теоретичних розвідках, врешті-решт, приходить 

до примату ресурсу культурної спадщини над пам’яттю (наративом). Проте 

постулюючи необхідність установчого національного наративу, дослідниця 

продовжує знаходитися під впливом концепції Ф.Ніцше, хоча і в його міркуваннях 

містяться передумови до того, що наративи пам’яті змінні й вони не мають бути 

вихідною точкою для використання культурної спадщини. Вона є не ресурсом-

підтвердженням, а емпіричним базисом, який треба використовувати для 

практичної діяльності в сьогоденні для майбутнього, а не поясненні сучасності, або 

й майбутнього, виходячи із минулого. При тому, що роль минулого зберігає своє 

значення більшою мірою, ніж нововведення, котрі ще не пройшли апробацію. 

Важливо також зауважити, що музей може бути місцем розробки та 

попередньої апробації соціальних проектів майбутнього, що базуються на 

історичному досвіді, а не міфічній історії походження. Разом з тим, до наукових 

заслуг А.Ассман необхідно віднести якраз перенесення акценту з інспірованих 

політикою комеморацій на меморіальні інститути, порівняно з іншими 

дослідниками студій пам’яті. Хоча учена не надто схильна розрізняти музеї та 

архіви з позиції їхньої інституційної функцінальоності. А підхід до розуміння цих 

інститутів виключно з позицій пам’яті є надто звуженим. Музеї не є «помічниками» 

наративу меморіальної культури. Їхнє застосування може бути значно ширшим, в 

тому числі в контексті культури пам’яті. 

Міркування щодо суб’єктності музею представлені у працях К.Хадсона [526] 

і Т.Шоли [634, 663, 546, 547, 549]. Науковці спрямували свої зусилля на з’ясування 

логіки історичного розвитку музею та перспектив його подальшого існування. 

К.Хадсон вважав, що музей за будь-яких обставин є лише відображенням більш 
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загальних соціокультурних процесів, а отже, й змінюється відповідно до зрушень у 

макросередовищі. Т.Шола виходить із точки зору, що музей, в контексті суспільної 

організації (самоорганізації) постійно переформатовується у відповідності з 

соціальною, економічною, культурною кон’юнктурою [660, 548]. Але музейники 

можуть прискорювати ці зміни, або опиратися ним. 

Шола намагається максимально розширити контекст аналізу музею, в зв’язку 

з чим інтегрує наукові знання не лише про музей, а й історико-культурну спадщину 

в цілому (херітологія, мнемософія) та відповідні соціальні інститути пам’яті. Ядро 

інститутів пам’яті складають музеї, архіви та бібліотеки, але також долучається й 

Інтернет. Т.Шола вважає ключовою проблемою суспільного життя (в його працях 

простежується сильний марксистський вплив) ірраціональність суспільної 

організації. Проте розв’язання цієї проблеми лежить не у спробі раціоналізувати 

суспільні процеси, а відродженні й утвердженні «мудрості», що в дослідженнях 

Шоли виступає радше як релігійно-етична категорія. Осередками цієї мудрості 

мають бути музеї, або, ширше, інститути культурного надбання. Тому що старі 

музеї, на думку Шоли, настільки закостенілі, що їх змінити не можна. Тож варто 

зацікавитися на побудові нових інститутів, які можуть не означуватися як музеї, але 

історично пов’язані з ними. 

Науковець вважає, що мудрість виходить за межі раціональності, дедуктивної 

логіки та дискурсивного мислення; вона базується на суспільному досвіді, що 

осягається на рівні, близькому до інтуїтивного [660, с. 212]. Мудрість – вища форма 

раціональності. Якщо музеї та інші інститути пам’яті не візьмуться за  утвердження 

цієї мудрості, перспективи людства в цілому та зазначених культурних інститутів 

зокрема не виглядають надто оптимістичними.  

На відміну від мудрості, котра близька до буденних соціальних проблем, 

наука надто відірвана від них. Це пояснює скептичне ставлення дослідника до науки 

в цілому й до музею як наукового інституту зокрема. Увесь смисл музею за Шолою 

полягає не у наукових дослідженнях а у службі публіці, з її живими потребами, 
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«продуктивними» традиціями, технологіями, ідеями. Тобто музеї та інші інститути 

пам’яті постають як осередки громадської саморегуляції, набуваючи 

кібернетичного характеру (наприклад, [548, с. 32].  

Ці твердження Т.Шоли, які, як бачимо, діаметрально протилежні міркуванням 

Я. та А.Ассманів про роль науки в розвитку культурної пам’яті виглядають 

парадоксально. В першу чергу, з огляду на ту серйозну увагу, яку дослідник 

приділяє конституюванню наук про історико-культурну спадщину та необхідність 

міцної теоретичної (!) основи діяльності музеїв, свідченням чому є численні праці 

науковця [634, 663]. З іншого боку, Т.Шола слушно констатує слабкість 

гуманітарних наук (саме про них він, власне, і веде мову). Учений вважає, що 

гуманітаристика так і не стала важливим фактором організації суспільного життя, 

а, отже, від неї можна відмовитися.  

Розриваючи зв’язки музею із наукою та субституюючи її мудрістю, Т.Шола 

розглядає також вплив на музей інших соціальних чинників. Дослідник звертає 

увагу на шкоду, яку завдає бізнес соціальній системі та інститутам пам’яті. 

Водночас, в останніх Шола вбачає фактор протистояння негативним тенденціям, 

зумовленим капіталізацією суспільства. Насамперед, це стосується підміни 

культурного капіталу економічним, або неможливістю конвертування капіталів без 

шкоди для культурних текстів, цінностей тощо. Бізнес в гонитві за прибутками 

знижує якість культури, робить суспільство крихким перед викликами сучасності 

та майбутнього. Якщо ж спротиву капіталізації суспільного життя не буде, Шола 

вважає, що інститути пам’яті (особливо, музеї) все ж не зникнуть і навіть підвищать 

свою ефективність (пропаговане неоліберальною філософією КПД, що вимірюється 

кількісними показниками). Але тоді шанс на збереження і передачу наступним 

поколінням «мудрості» буде змарновано.  

Т.Шола також вважає, що капіталізм «приватизує» державу, і її вплив на 

соціальні процеси зменшується. Водночас, учений не надто високої думки про 

користь впливу політичних інститутів на музей, котрі використовують їх із 
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пропагандистською метою. Але на сучасному етапі, музеї, здебільшого, поставлені 

у такі умови, щоб уникати гострих політичних тем. Отже, цей інститут стає умовно 

аполітичним. Хоча ця стерильність навпаки вказує на політичну заангажованість, 

яка, зокрема, полягає у тому, що музей служить не суспільству, а державі: не 

компрометує владу, але й ігнорує політичні вимоги соціуму до панівних класів. 

Таким чином, Т.Шола вважає, що музеї як бізнесові та політичні інститути (якщо 

мова не йде про політичну «мудрість», а політичну пропаганду) є недієздатними. 

Простежується зв’язок наведених міркувань із поглядами М.Федорова 

(довколамузейний культ [507]) та Ж.Базена [572], котрий пророкував музеям 

жорстку ринкову боротьбу, в ході якої вціліють лише найпотужніші інститути. Це 

пророцтво в частині перетворення великих музеїв на корпорації до певної міри 

підтверджується [550].  

Прихильність до релігійного тлумачення музею дозволяє Т.Шолі легко 

сполучити музеологію та студії пам’яті у мнемософію як форму громадянської 

релігії, вилучивши перед тим наукову складову і з музеології, і зі студій пам’яті. Це 

вилучення є необхідним з огляду на те, що як традиційні, так і громадянські релігії 

не можуть уникнути догматизації. Принципово неможливо поєднати це із 

застосуванням критичного методу, за допомогою якого, на думку Шоли, і має 

народжуватися суспільна «мудрість». В рамках концепції мнемософії музеї 

постають як інструмент збереження, передачі й осмислення (інтерпретації) 

традицій, але не їхньої критики з метою удосконалення (усунення хиб) суспільного 

життя. В зв’язку з чим, викликані капіталізмом соціальні проблеми, на яких 

наголошує Шола, можуть так і залишитися невирішеними. Тому що без наукового 

критицизму публічні дискусії стають вразливими до маніпуляцій, а соціальні 

проблеми тонуть у потоці комунікативних сигналів. 

Як і будь-яка релігія, мнемософія потребує «служителів культу». В зв’язку з 

цим Т.Шола багато уваги приділяє музейній професії. Учений слушно вважає, що 

вона має не технічну, не бюрократичну, а, насамперед, творчу природу. Також варто 
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погодитися з тим, що перетворення пам’яті у мудрість є важливим актом, до якого 

вже не можна повернутися. Тому неякісна робота музейників може дорого 

коштувати суспільству, безпосередньо відбиваючись на його функціонуванні в 

майбутньому. Зазначимо, що до заслуг Т.Шоли належить те, що він, нарешті, 

здійснив концептуальний перехід від культурної пам’яті до культурної спадщини. 

Дослідник звернув увагу на те, що ключовим є не стільки конкретний наратив, 

скільки рівень розвитку технології використання культурної спадщини. При чому 

не в комунікативному ключі (як це робиться у бізнесі та політиці), а у змістовому, 

оскільки головним Шола вважає саме вироблення суспільної мудрості (звісно, 

пам’ятаючи про суперечливе вигнання науки із мнемософії). Учений підкреслює 

важливу роль інституалізації цього процесу.  

Але в своїх міркуваннях про музейницьку професію Т.Шола здійснює 

черговий парадоксальний поворот. Дослідник вважає, що некоректно говорити про 

музеологію, оскільки не існує школознавства (університетознавства), а є педагогіка, 

немає церквознавства [660, 548, с. 35], але є теологія тощо. Отже, учений намагався 

підкреслити роль професійної майстерності. Музейництво для нього подібне до 

мистецтва. Надмірна увага до інституції, як вважає Шола, є проявом технократії та 

бюрократизму, які не варто класти в основу підготовки музейних фахівців.  

Не занурюючись надмірно у критику наведених Шолою прикладів зазначимо, 

що крім теології, важливу роль у розвитку релігії має, наприклад, статут св. 

Бенедикта, котрий регулює питання функціонування монастиря як церковного 

інституту. Звісно, важливим є і вивчення інституційної пам’яті церков. Інституційні 

інновації також визначають і характер викладацького мистецтва. Наприклад, це 

стосується навчального процесу, побудованого довкола стартапів у 

Стендфордському університеті, на відміну від навчання у класичних університетах. 

Отже, інституційні традиції обумовлюють вимоги до педагогічної майстерності. 

Загалом, розмежовувати професійні технології та інститути не варто, тому що 

заклади без персоналу працювати не можуть. 
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Соціальна інженерія спрямована, насамперед, на соціальні традиції та 

інститути. В той час як навчання мистецтву зводиться, переважно, до передачі 

певних ремісничих навичок, котрі можуть бути лише базою для творчого розвитку. 

В музейному контексті (як, зрештою, і в інших сферах) ці ремісничі навички більше 

пов’язані із рутиною, ніж творчістю. Т.Шолу мало цікавлять вже сформовані 

музейні інституційні структури – дослідник притримується футуристичних 

поглядів, вважаючи що кардинально змінити існуючі музеї неможливо. Хоча в 

окремій книзі, присвяченій музейним інституціям, Т.Шола прискіпливо розглядає 

їхні недоліки [546]. 

Враховуючи амбівалентність міркувань Т.Шоли, можна зробити висновок, 

що коли відійти від футуристичних концепцій, проблема соціокультурного 

призначення наявних музеїв залишається все ж актуальною. І дослідження їхньої 

ефективності неможливо відмежувати від їхнього інституційного аналізу, котрий 

має на меті з’ясувати, яким чином можна змінити музейні інститути, щоб вони були 

здатні розв’язувати певне коло суспільних проблем. Скажімо, це стосується ролі 

науки в музеї та, в свою чергу, здатності музею розв’язувати проблеми, що 

постають перед гуманітарною наукою. Пошук оптимальної взаємодії музею із 

гуманітарною наукою, може зменшити ірраціональність організації соціального 

життя. Саме з останньої проблеми, нагадаємо, виходить Т.Шола в своїх 

музеологічних міркуваннях.  

Отже, інституційні проблеми музею передують творчим, хоча останні, в свою 

чергу, проливають світло на інституційні недоліки. З поля зору Т.Шоли вислизнув 

ще один аспект – зміст роботи музею, в якому проявляються об’єктивні 

інституційні, традиційні аспекти та суб’єктивні творчі зусилля музейних 

працівників. Мова йде про музейні репрезентації. Вони є наслідком музейної 

роботи, тому там, де бракує теоретичних напрацювань, дослідження музейних 

текстів дасть змогу сформулювати емпіричну базу для теоретичних узагальнень. 

Зокрема, це стосується порушеної у цьому боці проблеми ідентичності. Зазначену 
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політичну функцію музеї виконують як храми громадянської релігії, чи гірше, 

пропагандистські установи. Тож, дослідження музейних репрезентацій дозволить 

з’ясувати як суспільну утилітарність меморіальної ідентичності, так і ефективність 

музею у цьому напрямі. Або ж його роль у розв’язанні проблем, викликаних 

політикою пам’яті. 

 

1.3. Дослідження соціокультурної каузальності та інституційної мімікрії 

музею 

Розглянемо дослідження, присвячені виявленню потенціал музею як 

інституту, що оптимізує соціокультурний розвиток. Цей науковий напрям 

складається, фактично, з двох частин. Перша – дослідження, присвячених 

конкретним соціальним проблемам, в контексті яких згадується або потенційно 

може згадуватися музей як засіб їхнього розв’язання. Треба зауважити, що 

специфіка цих досліджень полягає у тому, що музеї з їхніми інституційними 

проблемами у них розглядаються побіжно і поверхнево. В другій частині ситуація 

протилежна – це музеєзнавчі дослідження, в яких більш детально розглядаються, 

власне, проблеми музею як інституції і лише побіжно ті соціокультурні проблеми, 

котрі музей може розв’язати. Отже, говорячи про культурологічне музейництво, як 

напрям інституційної культурології, мова йде, скоріше, про напрям досліджень, 

який іще необхідно сформувати, перекинувши місток між дослідженням 

соціокультурних проблем та вивченням музею як соціокультурного інституту. 

Певні спроба на цьому шляху вже були [441]. Але загальна тенденція усамітнення 

наукових галузей, слабких зв’язків між музеологією та іншими сферами наукового 

знання (при наявності спільних практичних і теоретичних проблем), призводить до 

того, що представники різних дисциплін не знають про досягнення суміжних 

наукових напрямів. Зрештою, маємо лише формальні констатації близькості між 

напрямами досліджень, стереотипність у тлумаченні явищ, схоластичні 

ускладнення.  
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Однією із основних проблем, що постали перед суспільством є модернізація: 

з одного боку, мова йде про пришвидшення її темпів, а з іншого, надміру швидка 

модернізація позбавляє соціум надійних перевірених роками соціальних 

технологій, замінюючи їх новими, що не пройшли ґрунтовної апробації. Тим самим, 

наслідки від використання цих нових соціальних технологій виглядають 

небезпечно непередбачуваними [487]. Це породжує «цивілізаційне 

напруження» [356, 357], у відповідь на яке постає строкате мереживо наративів: від 

радикального консерватизму, луддизму до агресивної неоманії та футуризму. 

В цьому контексті розмірковує над функціонуванням музеїв (насамперед, 

смислів, які вони виробляють) та інших інститутів культури П.Гілен. Спираючись 

на поняття хронотопу [103], дослідник розглядає жанри музейних репрезентацій: 

історичний наратив або епос, реконструкція та роман. На думку Гілена, музейні 

репрезентації є лише відображенням суспільних процесів, серед яких: 

егалітаризація професії історика, плюралізація наративів минулого (й ускладнення 

орієнтації у них), анахронічність будь-яких реконструкцій (симуляція минулого), 

їхня комерціалізація, і, зрештою, релятивізм у сприйнятті історичних подій, які 

більше служать для афірмації сьогодення, ніж відображають реальне минуле.  

В свою чергу, ці процеси пов’язані з руйнуванням звичних часово-

просторових координат, що, зокрема, знаходить свій вияв у посиленні актуалізації 

минулого, яке поглинає сьогодення. Незважаючи на те, що дослідник розглядає 

музейників як соціально важливих спеціалістів – «маклерів» «посередників» 

культурної спадщини – їхня роль в міркуваннях Гілена виглядає пасивною. В 

цілому, музей не наділяється суб’єктністю, завдяки якій він може розв’язати 

проблеми гіперболізації та невпорядкованості минулого, його фільтрації, обробки і 

ефективного використання для соціального розвитку. Більше того, музей 

розглядається як реакційний інститут [126], ніби, найголовнішою його функцією є 

відпочинок і розвага. Це суперечить заявленій Гіленом ролі музею як специфічного 

творця смислів, здатного не лише веселити і без того перевантажену 
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ентертейментом публіку, а й розв’язувати соціальні проблеми, беручи активну роль 

у розробці й впровадженні соціальних технологій.  

Беручи до уваги наведене, досить логічно, що при переміщенні музею в 

контекст проблем [127] надмір швидкої модернізації, неоліберального 

фундаменталізму, поширення прекаріотичного суспільства (яке породжує 

соціальну нерівність і знижує захищеність людей перед непередбаченими 

викликами, наприклад, COVID-19), капіталізації культури (коли економічний 

капітал ставиться вище культурного) Гілен приходить до невтішних висновків. 

Відповідно до поглядів науковця багато культурницьких інститутів минулого, 

серед яких і музей, зазнають інституційного розмивання, поступового руйнування 

й імовірної елімінації. Водночас, реальність не підтверджує того факту, що музеї 

зникають із соціально-культурного ландшафту, зазнавши неодмінного 

інституційного краху. Старі музеї продовжують успішно функціонувати (Ефект 

Лінді [487]) навіть такі, що були на грані виживання (наприклад, Національний 

музей у Боснії [640, 453]). Більше того, кількість музеїв зростає. 

Як активного суб’єкта соціокультурних трансформацій розглядає музей 

К.Бішоп [54]. У своєму есе дослідниця мала намір поставити соціальні проблеми, 

відповідь на які спроможний дати музей. Отже, була спроба поєднати 

загальносуспільні проблеми із інституційними проблемами музею. Але це було 

здійснено не у традиційний спосіб, коли музей розглядається як відбиток соціальної 

реальності. Тобто суспільні проблеми породжують музейні. Навпаки, К.Бішоп 

запропонувала підхід, відповідно до якого модернізація музею (подолання його 

інституційних проблем) тягне за собою модернізацію суспільства. До основних 

музейних проблем К.Бішоп віднесла його капіталізацію і приватизацію (як 

згаданим капіталом, так і політичним істеблішментом).  

Треба зауважити, що є принципова відмінність між роботою на клієнта 

(задоволення потреб навіть шкідливих для нього та інших осіб, що не є клієнтами 

та, зрештою, і самих клієнтів) й роботою на суспільство (розв’язання суспільних 



75 

 

проблем). Це знаходить свій вияв у проблемі соціальної відповідальності капіталу 

(який нібито за будь-яких обставин задовольняє суспільні потреби) та переведенні 

інститутів, що виробляють культурний капітал, на економічні рейки. Перехід музею 

на службу конкретних осіб або соціальних груп робить його нечутливим до 

маргінальних (по відношенню до цих груп) спільнот з їхніми проблемами. Отже, 

увага деяких музеїв до того, що не належить до мейнстріму, протистояння гегемонії 

дослідниця вважає джерелом модернізації.  

У своїй роботі К.Бішоп правильно звернула увагу на неможливість 

розв’язання проблеми сучасності (що є сучасним, спрямованим у майбутнє? А що 

старим і непотрібним?) та модернізації (осучаснення, відкидання того, що заважає 

розвитку) лінгвістично. Також учена скептично розглядає історицистські та 

історизмістські концепції із пошуками сутності епохи, закутої у часово-просторові 

координати, що цілковито визначає поведінку представників цієї епохи. Дослідниця 

приходить до висновку, що не все сьогоденне є сучасним (ототожнення 

сьогоденного і сучасного учена називає «презентизмом») і, хоч і дещо заплутано, 

зазначає, що рух у майбутнє, модернізація забезпечується критикою наявного 

соціального досвіду. І музеї на цьому шляху відіграють роль «дослідних полігонів» 

[53, 54, с. 29].  

К.Бішоп звертає увагу на музеї, які не є придатками своєї колекції, а, навпаки, 

використовують пам’ятки, що не є модними, високо оціненими на аукціонах тощо. 

Іншими словами, заперечують фетишизм. Набагато важливішою, на її думку, є не 

презентація пам’яток, а репрезентація, побудована на цих пам’ятках. Саме новизна 

репрезентації, а не кількість відвідувачів, з позиції Бішоп, має бути визначальною 

при оцінці діяльності музею. Ця новизна полягає у здатності куратора віднайти 

неочікуваний ракурс на певну соціальну проблему, історичну подію, зруйнувати 

шаблонність мислення. На противагу експозиційним практикам, що базуються на 

самодостатньому зумисному розриві часово-просторових координат, кураторській 
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графоманії та епатажі, що використовуються з метою підвищення атрактивності 

виставки, базуються не на смислах, а на сигнальних та експресивних ефектах.  

Бішоп говорить про те, що альтернативні музейні історії сьогодення ведуть 

до альтернативного майбутнього. Тобто музейні репрезентації мають характер 

соціальних проектів. Але у висновках Бішоп зазначає, що запропоновані нею 

музейні кейси відображають, всього-на-всього, особливий підхід до вираження 

історичної свідомості, переосмислення освіти та статусу різних художніх технік і 

творів, а також накладення темпоральностей як спосіб запису не артикульованого 

поки що історичного контексту [54, с. 70]. Отже, Бішоп не приходить до чіткого 

твердження про те, що музей як інститут є особливою соціальною технологією, 

здатною розв’язувати суспільні проблеми.  

К.Бішоп, на жаль, залишається під впливом пануючих неясних дискурсів про 

репрезентації минулого в музеях, його медійну природу, службу громаді та ін. 

Зазначимо, що такий шлях від цікавих засновків до тривіальних висновків 

характерний і для інших учасників музеологічного дискурсу, наприклад, М.Чу [582, 

583], котра говорить про «передбачення майбутнього» митцями, музей як 

платформу для експресії, креативності та ідей, але, в подальшому, ніби, лякається 

своїх екстраординарних висновків. 

Мабуть, саме через те, що Бішоп було зроблено «очікувані» висновки, згідно 

з якими музей ототожнюється із громадським архівом, а музейна діяльність із 

документуванням. Справа у тому, що функціонал цих двох інститутів принципово 

різниться. Архів накопичує сліди комунікації, які з часом можуть знадобитися для 

встановлення ситуаційної логіки подій (а можуть і не знадобитися ніколи). Отже, 

це опціональне сховище, яке є джерельною базою для розв’язання проблем 

історичної науки, й лише опосередковано може бути емпіричною базою для 

розв’язання проблем соціальних. В той час як музей, навпаки, на базі історичного 

досвіду вибудовує соціальні проекти, спрямовані на розв’язання актуальних 

суспільних проблем. 
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В контексті проблеми модернізації музей може поставати як суб’єкт та як 

об’єкт трансформації. В першому випадку музей є фактором інноваційних змін у 

суспільстві, а в другому – має йти «в ногу з часом», пристосовуватися до актуальних 

трендів розвитку. Інакше, він стає перешкодою на шляху соціального поступу, а 

отже, застарілим та непотрібним інститутом. В зв’язку з цим великої популярності 

набув аналіз відповідності музею новітнім комунікативним цифровим технологіям, 

та спричиненими їхнім впливом соціальними змінами.  

Пошуку шляхів модернізації музею відповідно до сучасних викликів 

присвячена стаття Ф.Камерон [580]. Дослідниця виходить із того, що в сучасному 

світі існує багато проблем, серед яких кліматичні зміни, ГМО, расизм, насильство, 

різанини [580, с. 346] тощо. При цьому музей звернений, переважно, до історії, 

минулого безвідносно до сучасності – не актуальний. Модерний (а, отже, відсталий 

з позиції постмодерності) музей послуговується застарілими поняттями й modus 

operandi, серед яких вибудовування ієрархій, класифікацій, лінійне розуміння 

процесів розвитку та комунікації, «дуалізм» природи та культури, «заповіти» 

визначеності, передбаченості, об’єктивності, істинності та кваліфікованої 

експертизи [580, с. 345].  

Камерон констатує неготовність музеїв до викликів постмодерного світу з 

його невизначеністю, відсутністю істини, лякаючою всезагальною когерентністю 

тощо. На думку Камерон, зарадити проблемі перетворення музею на краще можуть 

комплексність, системне мислення, системна практика, постгуманізм (posthuman), 

концепція З.Баумана «плинної модерності» [37], перевтіленої у концепцію 

«плинних інституцій» і, звідти, «плинного музею» (liquid museum).  

Також на допомогу приходять концепції ризоми Дельоза і Ґваттарі 

(дослідниця вважає, що ця концепція дозволяє пояснити як речі в музеї стають 

носіями інформації), «парламенту речей» Б.Латура (це метафізичне поняття кожен 

трактує по-своєму, але, звісно, що воно, ніби, буквально апелює до музеїв, де речі 

«говорять» до відвідувачів чи-то напряму, чи-то через посередників) та нового 
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матеріалізму (інформація в музеї нерозривно пов’язана із матеріальними носіями; 

крім того, акцент в музеї робиться на предметний світ, тоді як людина існує, ніби, 

у фоновому режимі, що створює кут зору, не характерний для звичного життя). Всі 

ці синтетичні теорії спрямовані на подолання таких дихотомій як «людина – 

природа», «штучне – природне», «людське – не людське», «матеріальне – 

нематеріальне», «духовне – матеріальне». І музей як інститут, діяльність якого 

побудована довкола цих дихотомій, розглядається Камерон як фактор цього 

синтезу. 

Отже, виходячи із наведеного теоретичного бекґраунду, можна зрозуміти, що 

різноманітні складні соціальні утворення мають тенденцію до розщеплення, й після 

цього – збирання або перезбирання у нові, невідомі до цього конфігурації. Такого 

ж розщеплення має зазнати і музей, щоб приймати активну участь у перезбірці 

всього соціуму. Музей, прийнявши плинну інституційну форму, характерну для 

сучасного суспільства в цілому, лише в такому випадку стає суб’єктом соціальної 

інновації, виконуючи роль місця творення нового когерентного світу, проектування 

майбутнього. 

Камерон пропонує привести музей у відповідність не із сучасним 

суспільством, а із його концепціями (що не обов’язково відповідають реальності). І 

наведені автори, справді, висловлюють цікаві ідеї. Але ці концепції взяті окремо від 

того проблемного поля, в якому вони постали і для якого пропонують вирішення. 

Так, наприклад, від «плинної модерності» Баумана залишилася сама метафора, 

відповідно до якої музей має мімікрувати згідно із найменшими змінами соціальної 

кон’юнктури. В той час як у Баумана, ця концепція більше орієнтована на політичну 

сферу і є спробою позитивного погляду на похмурий, релятивістський та 

песимістичний постмодернізм [37].  

Концепція «парламенту речей» Б.Латура [249, 251] є частиною нового 

підходу до розуміння соціології, який не зводиться до опитування громадської 

думки, а має на меті виявити і виправити «вивихи» суспільного життя, для чого 



79 

 

необхідно враховувати усю сукупність технічних, біотехнологічних, наукових, 

культурних та політичних факторів під час інженерного перетворення оточуючої 

соціальної реальності. Ризома Дельоза і Ґваттарі [98] має на меті продемонструвати 

неможливість моделювання соціального буття, його надмірну складність, 

непередбачуваність, неясність джерел перетворень, вирішальний вплив тих 

факторів, які ніхто не приймає всерйоз, або ж вони, взагалі, приховані від 

дослідження.  

Звісно, дослідник не повинен виступати з критикою будь-якої теорії, якою він 

послуговується, й деякі підкріплені теорії обираються ним за основу без додаткової 

перевірки, що й було зроблено Ф.Камерон. Проте досить небезпечним є погляд, 

відповідно до якого музей як інститут має бути безумовно приведений у 

відповідність із гіпотезами, які рано чи пізно виявляться хибними. Іншими словами, 

існує небезпека утопічної соціальної інженерії по відношенню до музею. Хоча, 

теоретичні основи цього перетворення, наведені в дослідженні Камерон, викладені 

настільки складно, що це дещо убезпечує музеї, тому що неясно, як ідею «плинного 

музею» можна реалізувати на практиці.  

Зрештою, більш плідним видається одразу надати музею суб’єктності, 

перейшовши до його модифікації відповідно до конкретних суспільних проблем, 

котрих дослідниця торкається у своїй роботі, зокрема, екології (фактично, 

безсмертя людини), ідентичності (не лише як громадянина, представника певної 

нації, а й особи поміж іншими живими й неживими суб’єктами – постгуманістична 

повістка).  

Окремо варто сказати про недоліки модерністської методології, цілком 

відкинути яку пропонує Камерон. Звісно, немає вічних методологічних підходів, 

тим більше, що модерністський науковий дискурс багато в чому виродився через 

те, що його представники були занадто впевнені у своїх знаннях і технології їхнього 

отримання. Але, разом з тим, не можна відкидати певні інтелектуальні здобутки 

лише на підставі того, що в них, ніби, закінчився строк придатності. Або ж, що вони 
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старі, в той час як нові здобутки кращі лише на тій підставі, що вони новіші по часу. 

Насправді, нове знання виростає із критики старого знання, а не його заперечення. 

Недостатня увага до цієї обставини призвела то того, що Камерон як щось замшіле 

відкинула концепцію «істинності». Тут треба зауважити, що навряд чи можна 

досягти вічної, абсолютної істини, проте саме її прагнення стимулює розвиток, що 

базується на критичному методі. І було б необачно позбавити музеї та наукові 

міркування, побудовані довкола них критицизму. 

Мабуть, найбільшою проблемою у міркуваннях Камерон є та обставина, 

згідно з якою музей має бути релевантний своєму суспільству. Звісно, було б 

непогано, щоб музеї не відставали від трендів суспільного розвитку (хоча, 

подекуди, консерватизм допомагає вберегтися від краху, якщо інновації виявляться 

хибними). Але, можливо, музей мав би випереджати розвиток соціуму, щоб сприяти 

його модернізації. Таким чином, музею не завжди варто бути релевантним своєму 

суспільному оточенню. Він має вибиватися із нього.  

Отже, як музей може змінити суспільство, коли він є його дзеркальним 

відображенням тільки у менших масштабах? Для того, щоб дати відповідь на це 

питання, корисною може бути згадана концепція ризоми [98], відповідно до якої 

будь-який елемент певної соціальної сукупності здатний змінюватися сам і 

кардинально змінювати усю сукупність. Музей також може змінити 

співвідношення сил в контексті взаємодії науки і суспільства на користь збільшення 

раціональності соціального буття, одночасно амортизувавши негативні наслідки 

наукового фальсифікаціонізму для практики. В нагоді стануть міркування, що 

містяться у працях Б.Латура [247, 248], про інститут лабораторії як 

мікросередовище, яке, на основі безпечного експерименту, раціонально змінює 

макросередовище (суспільство). Цю концепцію доповнює підхід до музею як 

лабораторії, запропонований у роботі Т.Беннетта [573].  

Більш суб’єктно музей розглядається у роботі О. ван Уст [645]. Дослідниця 

анонсує конкретні кроки, які сприятимуть перетворенню звичайного музею в 
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«плинний». Ван Уст намагається застосувати по відношенню до музеїв концепцію 

«інтернету речей» (попутно визнаючи її обмеженість). Як можна зрозуміти, 

дослідниця намагається поставити знак рівності між кураторами, аудиторією та 

речами, поєднавши їх у мережу. Звісно, бажання осучаснити музейний дискурс, 

наситивши його сучасними технологічними поняттями, можна зрозуміти. Проте, 

крім цього бажання, ван Уст не демонструє, які саме проблеми перебудови 

музейного інституту можна вирішити, застосувавши технології «інтернету речей». 

Виходячи із власного розуміння, можна припустити, що, дійсно, є певний 

зв’язок між управлінням речами й людьми за посередництва технічних медіумів, 

об’єднаних у мережу. Мова йде не про поки що метафізичне «чіпування» людей 

подібно до технічних пристроїв та пов’язаної з цим демонізацією та містифікацією 

технологій. Йдеться про соціальні мережі (власне, інтернет людей), відстежування 

за допомогою мобільного зв’язку та ін. Але що дає ототожнення речей із людьми (в 

музейному сенсі, наприклад, куратора і експонат), залишається неясним.  

За допомогою соціальних мереж можна, наприклад, стимулювати людей бути 

залученими до музейних репрезентацій, розширивши тим самим впливовість 

останніх. Прикріплення штрих-кодів та QR-кодів до пам’яток дає можливість 

оптимізувати управління, збереження і використання музейних зібрань. Отже, 

можна очікувати оптимізації формалізованих практичних музейних операцій, але 

не докорінної перебудови музею як соціального інституту. В цілому, повсюдне 

запровадження нових мультимедійних технологій не тягне за собою неминучих 

позитивних змін як окремих соціальних інститутів, так і суспільства в цілому. 

Навпаки, «цифра» парадоксальним чином може навіть сприяти архаїзації. 

Попри те, що і ван Уст, і Камерон добре обізнані у сучасних технологіях, вони 

не можуть відірватися від давнього й примітивного фетишистського розуміння 

музею, який, незважаючи на акторно-мережеві теоретичні нашарування, 

залишається в їхніх міркуваннях цілком зацикленим на речах. 
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З міркувань ван Уст випливає, що рівність речей, кураторів та аудиторії, яку 

нібито обґрунтовує акторно-мережева теорія, необхідна для того, щоб спростувати 

гегемонію куратора при створенні музейних репрезентацій. Іншими словами, чому 

відвідувач може лише реагувати на виставку, але не може її змінити (хіба що 

створити свою виставку)? Як вихід, ван Уст пропонує застосувати щодо музею 

концепцію «живої лабораторії». Така лабораторія працює наступним чином: при 

формулюванні певної ідеї або продукту залучаються її потенційні «споживачі», щоб 

отримати фідбек на ранніх стадіях.  

Звісно, тут можуть бути певні емпіричні застереження. Наприклад, не варто 

демонструвати півсправи не-експерту, дилетанту або ж некомпетентній особі. Крім 

того, навряд чи споживач може бути зацікавлений у продукті, якого ще не було і 

без якого він до того обходився. І, найголовніше, що «музейний продукт» – 

репрезентація, втілена у виставці (в т.ч., віртуальній), каталозі, базується на 

науковому дослідженні, яке, в свою чергу, передбачає застосування критики. Проте 

наукову критику варто відрізняти від оцінних суджень. Отже, до критики можна 

залучити лише тих споживачів, що оволоділи культурою наукового критицизму. 

Звісно, можна ставити за мету полегшити «споживання» наукового продукту – і тут 

фідбек може бути корисним.  

Таким чином, концепція «живої лабораторії» не досить компліментарна щодо 

музейництва. Але ван Уст турбує, насамперед, те, що ексклюзивне, домінуюче 

становлення дослідника суперечить ідеї рівного доступу до внесення змін у музейні 

репрезентації. В зв’язку з чим, ван Уст пропонує нівелювати роль науковця. Але 

оскільки раніше було з’ясовано, що музейна репрезентація є дослідницьким 

продуктом, то незрозуміло в чому це нівелювання має полягати, тим більше, що 

наукова спільнота, в принципі, є егалітарною та інклюзивною.  

Таким чином, мова має йти не про приниження ролі науковця, а про створення 

оптимальної платформи для вироблення музейних репрезентацій, відкритих для 

усіх бажаючих, але заснованих на методології наукового критицизму. В цілому, ван 
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Уст демонструє комунікативний підхід до музею: її цікавлять технологічні аспекти 

обігу повідомлень. Але в такому разі, інституційне перетворення музею зводиться 

до його інтеграції у відповідні комунікаційні технології, іншими словами, взаємодії 

із комунікативними інститутами. В той час як функціонування музею визначає саме 

змістова складова, точніше, пропозиція конкретних розв’язань соціальних проблем. 

З позиції запозичення технологій, характерних для соцмереж, розглядає 

музей В.Вестергаард [674]. Дослідник вважає, що по аналогії із цими медіа, музей 

розвиватиметься шляхом посилення партисипації, тобто активної участі 

відвідувачів у розвитку інституції. Щоправда, погляд на соціальні мережі як 

приклади партисипації є надміру оптимістичним.  

Наприклад, Фейсбук не варто розглядати виключно як продукт взаємодії його 

юзерів. Це був би надто спрощений погляд. Дослідження демонструють [618, 179], 

що користувачі цієї соцмережі є, одночасно, споживачами, працівниками (кожна 

активність, наприклад, клік, сприяє розвитку цієї приватної мережі, що збагачує її 

власників) та продуктом (мережа продає юзерів рекламодавцям в рамках 

таргетингової реклами). Не говорячи вже про те, що кожен власник аккаунту 

усвідомлено й неусвідомлено надає мережі персональні дані, що дозволяють 

отримати досить точні алгоритми поведінки користувачів соцмережі (включно із 

тими даними, що вони воліли б приховати) [80] і, зрештою, стимулювати ті 

паттерни поведінки, які дозволяють власникам соцмережі збільшувати свої 

прибутки (наприклад, використання соцмереж у політичних кампаніях, що 

збільшує впливовість мережі).  

На додачу, існує також гіпотеза, що вся ця соціальна взаємодія неможлива без 

підтримки з боку технічних посередників: це не лише персоналізовані алгоритми 

отримання користувачем інформації (внаслідок чого утворюються так звані 

«інформаційні бульбашки»), а й боти, що імітують справжніх користувачів [600]. В 

цій частині відбувається маніпулювання не лише безкоштовними працівниками 

мережі, а й клієнтами-рекламодавцями, оскільки бажані для їхньої продукції кліки 
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вони отримують від роботів, що не збираються купувати їх товар, але створюють 

ілюзію затребуваності.  

Тоталітарний характер соцмереж та неконтрольована влада, що знаходиться 

у руках їхніх власників, вже давно турбує тих, хто прагне уникнення обмеження 

свобод. В зв’язку із цим, пропагуються ідеї кооперативних мереж [80]. Проте 

проблему не розв’язати суто технічним шляхом. Складні соціальні відносини, що 

інкорпорувалися у мережу, деформували привабливу у своїй простоті філософію, 

засновану на анонімності, транспарентності, самоорганізації, відсутності ієрархій. 

Саме такою бачив Всесвітню Павутину один із її технічних фундаторів Т.Бернерс-

Лі, котрий виступає із критикою соцмереж. Проте не так сталося, як гадалося. 

Отже, ідея музею, як продукту роботи егалітарної спільноти є досить цікавою, 

проте вона не може бути реалізована у вигляді аналогу соцмереж. По-перше, музей 

не володіє необхідною технологічною інфраструктурою. По-друге, музей лише 

може користуватися соцмережами для просування свого контенту (тим самим 

посилюючи соцмережі).  

Цікавими є міркування Вестергаарда про те, що музей виступає як творець 

смислів, ідентичностей, освіченості, фактично, культурного капіталу за 

П.Бурдьє [69], хоча й не згадує у статті цього поняття. Проте Вестергаард іде дещо 

далі у використанні економічних метафор в музейному контексті. Так, науковець 

розділяє економіку заради прибутку і економіку спільної участі, або ж економіку, 

що базується на «культурі дарів» С.Годіна [105]. Вестергаард вдається до аналогії з 

Ютубом, вважаючи, що ця платформа поєднує традиційний бізнес і економіку 

спільної участі. Отже, в цьому ключі дослідник заохочує розглядати і музей.  

Справді, деяким користувачам вдається монетизувати свій відео контент. 

Проте економічна модель Ютубу нічим не відрізняється від Фейсбуку: більшість 

завантаженого контенту залишається для власників Ютубу (він належить іншому 

Інтернет-монополісту Гуглу) безкоштовним ресурсом для збагачення. Більше того, 

алгоритми Ютубу налаштовані таким чином, що користувач отримує ту 
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інформацію, що йому імпонує, навіть, якщо вона шкідлива, фейкова чи, можливо, 

небезпечна для нього [80, с. 14]. Гугл ефективно експлуатує не лише людей, а і 

культурні цінності – через платформу Гугл Арт (контент якої формується, зокрема, 

зусиллями музейних праівників). Тому накидання цієї аналогії на музейну 

діяльність є нерелевантною.  

В цілому, проблема конвертації культурного капіталу в економічний є однією 

із найбільш актуальних для культурницьких інститутів та, зокрема, музеїв. Проте 

Вестергаарда більше цікавить не вона, а сама економічна аналогія, котра дозволяє 

йому вийти на модель «гібридного музею», який виробляє додану вартість шляхом 

смислового взаємозбагачення, урізноманітнення ідентичностей (автор звертає 

увагу на комунікативний ефект, замість того, щоб прямо говорити про нове знання). 

Згідно з цією моделлю, якщо сполучити два полюси індустріального та 

постіндустріального музеїв, пасивні відвідувачі заохочуються до активної участі в 

повсякденній музейній роботі, зокрема, це стосується використання колекції 

(кожен, хто послуговується музеєм є одночасно і куратором, і користувачем).  

В цілому, у гібридному музеї речі олюднюються, а люди уречевлюються [674, 

с. 499]. Всі ці наслідки видаються дуже прогресивними, демократичними і 

толерантними. Автор навіть закликає не віддавати перевагу постіндустріальним 

музеям за рахунок індустріальних. Проте навряд чи музей може розвиватися лише 

шляхом наслідування комунікативних технологій, які, до того ж, часто 

камуфлюють економічну експлуатацію та інформаційне маніпулювання. Водночас, 

у міркуваннях Вестергаарда подекуди виринає думка про те, що музеєм треба 

навчитися користуватися. Це стосується як його працівників, так і публіки. Іншими 

словами, треба розвивати музейну культуру, яка поки що, наповнена стереотипами, 

загерметизована і не дозволяє ефективно розкрити потенціал музейних інститутів. 

Отже, музей має розвивати свої технологічні принади, а не лише нездало копіювати 

світ цифрових комунікацій. 
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Спроба узагальнити підходи до пристосування музею під тренди, які 

спричинені розвитком комунікативних цифрових технологій, зроблені у праці 

Х.Гонсалвеша [599]. Розмірковуючи над поняттям «плинного (ліквідного) музею» 

автор приходить до думки, що приведення музею у відповідність із плинною 

модерністю може бути для цих інститутів не обов’язково корисним. Тому що 

жодного плинного музею ще не існує, а, отже, відсутній позитивний і, що набагато 

важливіше, негативний досвід функціонування закладів такого типу. Тому 

Гонсалвеш вважає, що музеї не мають вести себе консервативно, проте їм необхідно 

взяти на озброєння скептицизм та критицизм.  

Крім цього дослідник не висловлює більше ніяких гіпотез. Але його думку 

можна продовжити. Чому науковці, котрі хотіли привести музеї у відповідність із 

сучасними тенденціями, вважали що це можна зробити лише шляхом уподібнення, 

мімікрії щодо цих тенденцій? Можливо, музей має протистояти тим недолікам, що 

породжують новітні технології? І для цього йому треба структурно і операційно 

відрізнятися від новітніх технологій та інституційних змін, спричинених ними? Чи 

не може бути так, що новітні технології актуалізують ті функції, які музей за інших 

умов не міг реалізувати? І, отже, сучасність не елімінує музей, а, навпаки, робить 

його більш значущим, ніж він був до того?  

Таким чином, для того, щоб з’ясувати місце музею в модернізаційних 

процесах, необхідно окреслити коло суспільних проблем, пов’язаних із 

модернізацією (спричинені нею і які вона прагне подолати) і з’ясувати, як саме 

музей може бути корисним при їхньому розв’язанні. Це змінює дослідницьку 

оптику, спрямовану на музей: із наздоганяючого об’єкта змін, що намагається 

уникнути стресів (та, у більш широкій перспективі, елімінації), він перетворюється 

на суб’єкт цих трансформацій, знаходячись у їхньому авангарді. Іншими словами, 

включення музею у дискурс модернізації передбачає не лише контекст 

інформаційно-комунікативних технологій.  
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Варто розглянути коло проблем, пов’язаних із модернізацією самого музею 

таким чином, щоб він міг модернізувати суспільство. І для цього музеям 

недостатньо завести сторінку в Інтернеті, розвивати власне представництво у 

соцмережах, більш активно входити у віртуальний простір, та розмішувати 

побільше мультимедійної техніки та цифрових атракцій в експозиційних залах. 

Недоцільно також без особливої вигадки механічно інтегрувати музеологію у 

футуристичні концепції, які виникли у відповідь на бурхливий розвиток Інтернету. 

Музей має зазнати специфічних інституційних трансформацій, а не лише 

адаптовувати інновації, запозичені ззовні – від інших інститутів. Проблема полягає 

у тому, щоб визначити, яких саме змін має зазнати музей, і щоб ці новації не 

зашкодили йому. 

Прикладні музеологічні дослідження не мають тісного зв’язку із теорією: вони 

більшою мірою спираються на історію та повсякденні музейні практики, які 

постачає емпіричний матеріал. Ніби, наслідуючи метод емпіричних наук, на 

музеологію покладається узагальнення спостережень за музейним інститутом. 

Перевагою такого підходу вважається тісний зв’язок із практикою: наукові 

дослідження узагальнюють музейницький досвід. Прикладні дослідження, в цьому 

випадку, «прикладаються» не до теорії, а до практики. Зрештою, теорія постає як 

узагальнення практики.  

Є підстави сумніватися в зазначеному векторі розвитку музеологічного 

знання. Якщо розглядати науку виключно як опис, відображення суспільного 

досвіду, то, виходить, що нічого нового, крім упорядкованого досвіду, отримати не 

вдасться. Оскільки досвід може узагальнюватися за допомогою інструкцій або 

правил, то наука, взагалі, виявляється зайвою. Зважаючи на наведені критичні 

зауваження, розглянемо детальніше прикладний напрям музеологічних досліджень, 

присвячених музею як соціально-культурній технології. 
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Гіпотеза музею як «енергетичної станції» («powerhouse») соціокультурного 

розвитку, була покладена в основу прикладних досліджень практикуючого 

музейника А.Дорнера.  

Працюючи у комісії з охорони нерухомих пам’яток, Дорнер зауважував, що 

збереження якомога більшої кількості старовинної архітектури є примітивним 

культом, при тому, що саме життя ґрунтується не на накопиченні старих речей, а 

постійній переробці спадщини, трансформації. Тому збережені мають бути, 

насамперед, ті об’єкти, що відображають зміни [590, с. 17] – те, що було в свій час 

важливим для прогресу або зберігає цей прогресивний потенціал на сьогодні. Все, 

що не підпадає під означений критерій, або ж заважає вільному руху енергії життя, 

може бути еліміноване.  

Говорячи про креативний потенціал минулого, Дорнер, водночас, намагався 

амортизувати авангардну схильність до футуристичної «неоманії». Остання прагне 

змін заради змін, пропагуючи зневажливе ставленням до минулих досягнень – 

огульного визнання їх застарілими. Такий підхід є зворотною стороною забобонної 

реліквійності по відношенню до пам’яток. Саме тому Дорнер критикує 

футуристичну парадигму так само як і консервативну. Це цілком логічно також з 

огляду на те, що нове виявляється лише на контрасті зі старим, тому відкидати 

спадщину непрактично. Без багажу минулого важко уникнути повторення історії. 

Відкинувши вслід за футуристами усю спадщину, приходимо до наслідків, що 

протилежні прагненням футуристів. Замість роботи над новими проектами, творці 

будуть вимушені заново переживати увесь негативний досвід. А результат буде, 

імовірно, тим самим: можна буде отримати культурну спадщину, майже ідентичну 

наявній. В зв’язку із цим, А.Дорнер, фактично, розглядає музей як лабораторію 

[317], в якій інновації міцно стоятимуть на ґрунті досвіду. Ця думка не була 

кардинально новою. Так само бачили функцію музейного інституту більшість 

авангардних митців та музейників, серед яких, наприклад, В.Василько, Л.Курбас, 

К.Малевич, А.Барр та ін. [1, 409, 550, с. 51].  
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Дорнером запропоновано рекомендації по удосконаленню музейних закладів. 

Музей має бути гнучким, як ідеологічно, так і в плані інфраструктури. Репрезентації 

не можуть розглядатися як щось незмінне – вони мають оновлюватися, а, отже, 

базуватися на критичному методі. Музейні пам’ятки не мають розглядатися як 

реліквії – ставлення до них має бути прагматичним та утилітарним – як до засобів 

донесення кураторської ідеї. Необхідно відмовитися від окремих приміщень, що 

відображають певні історичні періоди («period room» [590, с. 148]), як це не 

парадоксально звучить із вуст куратора Абстрактного кабінету, що, фактично, 

відображав період модернізму. Дорнер підкреслює важливість синхронної 

музеєфікації – в сучасних умовах музей більше не може чекати поки події 

«уляжуться» у працях істориків і звідти потраплять у музейні експозиції. В такому 

випадку, вважає Дорнер, музей не зможе бути фактором модернізації, оскільки те, 

що відбувається, вимагає негайного осмислення з метою оптимізації розвитку того 

чи іншого явища.  

На думку Дорнера, музейники мають активно співпрацювати з дизайнерами. 

В цілому, з міркувань Дорнера можна зрозуміти, що він звертав увагу на 

проективний характер мистецьких творів, що розходиться із емпірицистською 

концепцією Дьюї. Справді, змістове наповнення мистецьких творів подібне до 

досвіду, який, з одного боку, віртуально чи реально пережив митець. Віртуальний 

досвід мистецького твору згодом реально переживає глядач. Проте з практичної 

точки зору, досвідом є, передусім, негативний досвід – це те, чого не варто робити 

ні за яких обставин [487]. Як бачимо, мистецтво, скоріше, дає можливість на рівні 

мисленого експерименту пережити можливий варіант перебігу подій. Це проект, 

який або спирається на негативний досвід, або ж там замальовується цілком нова 

ситуація. Отже, з міркувань А.Дорнера, фактично, випливає, що нові музеї, 

послуговуючись новим баченням мистецтва як дизайну, моделюють суспільне 

життя. Такі міркування є близькими до авангардного бачення музею, наприклад, у 

К.Малевича [1].  
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Тісний зв’язок історичної та прикладної музеології знайшов свій вияв у 

працях Ж.Базена. В цілому, в міркуваннях ученого спостерігається вплив 

історицизму в його платонівському вигляді: інновації ведуть лише до погіршення 

ситуації. Ж.Базен (до речі, фаховий музейник, котрий майже півтора десятиліття 

працював на посаді куратора у Луврі), використовуючи для сучасних йому музеїв 

(ІІ пол. 1960-х рр.) епітети «вампіри», «недоброякісні утворення» [33, с. 283]. Згідно 

з точкою зору дослідника, висловленою ним у праці «Музейний вік» [572], розквіт 

музеїв припав десь на кін. XVIII – ХІХ ст., коли ціни на твори мистецтва були 

низькими, а музеї являли собою аристократичні інституції, куди великодушно 

допускалися й інші верстви населення (але не у спеціальні зали для вищого світу). 

У ХХ ст. музеї поступово перетворюються на «клініки» для творів мистецтва. 

Кураторів турбувала лише консервація і демонстрація пам’яток (всім охочим). 

Музеї перестали бути провідними осередками інтелектуального та культурного 

життя. Війни та тоталітарні режими остаточно знищили стару музейну інституцію. 

Наприклад, на зміну довоєнному (до 1914 р.) чистому й піднесеному патріотичному 

вихованню прийшла примітивна у засобах і цілях політична пропаганда. У ІІ пол. 

ХХ ст. музей перетворився на індустрію, орієнтовану на масові потреби, а не смаки 

істеблішменту. 

Ж.Базена дратувала «виробнича» необхідність оновлення експозицій, 

ажіотаж довкола нових проектів музейної архітектури, розростання господарської 

інфраструктури музею, уподібнення до корпорації. Під критичний удар дослідника 

потрапили й часті тимчасові виставки («блокбастери»), перманентні пошуки нових 

репрезентацій минулого. Проте найбільше науковця спантеличували величезні 

маси людей, що заполонили музейні зали. Постійні скупчення людей, котрим 

відвідування музею не надто допоможе підняти свій низький культурний рівень, не 

дають можливості справжнім поціновувачам мистецтва, інтелектуальній еліті 

споглядати й досліджувати художні твори. В той час, як натовп спроможний 

отримати лише поверхневий комунікативний досвід.  
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Незважаючи на бурхливе розширення музейних мереж, Базен прогнозує 

смерть великої кількості музейних інституцій. На думку вченого, певні перспективи 

на виживання зберігають лише американські музеї. Вони достатньо віддалені від 

держави, проте мають статус поважних закладів. Могутні музеї Сполучених Штатів 

з одного боку загартовані конкурентним бізнес-середовищем, а з іншого, мають 

переваги поряд з іншими культурницькими індустріями завдяки традиційній 

філантропії, спонсорству й меценатству. Зауважимо, що наведені міркування були 

б дуже корисними для тих, хто в сучасних українських недорозвинених ринкових 

реаліях екзальтовано ратує за некритичну капіталізацію музейництва, 

посилаючись, нібито на західний досвід і наукову думку. Як бачимо, критиці цих 

процесів уже не менше шістдесяти років, які були на наших теренах з різних причин 

пропущені.  

 

 

Висновки до першого розділу 

В рамках дослідження соціокультурного призначення та інституційної 

специфіки музею було виокремлено три основних напрями.  

Перший з них базується на тезі про реліквійність культурної спадщини. 

Соціокультурна діяльність музею зводиться до того, щоб забезпечити виявлення, 

збереження, атрибуцію та презентацію музейних пам’яток. Т.Шола, спростовуючи 

такий підхід до історико-культурної спадщини, вважав, що музейна діяльність 

уражена речовізмом, академізмом, снобізмом та іншими вадами. В цілому, музей 

виступає як дезінтегруючий чинник для історико-культурної спадщини і не 

дозволяє в повній мірі використовувати соціальну мудрість, засновану на пам’яті, 

що міститься в пам’ятках (Шола виділяє мнемософію як громадський культ). 

Відповідно до концепції Шоли музей все одно залишається під впливом 

культурного фетишизму. Якщо пам’ятки мають такий сакральний статус їх майже 
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неможливо використовувати ні для чого іншого, окрім як в контексті певного 

громадського культу.  

Другий напрям наукового осмислення соціокультурного призначення та 

інституційної специфіки музею пов’язаний зі студіями пам’яті. П.Нора, Ж.Ле 

Гофф, А.Ассман, Я.Ассман виходять із того, що історична наука має бути 

інструменталізована у якості історичної пам’яті, а музей має займатися 

просуванням останньої. Г.В.Касьянов та О.А.Гриценко вважають, що політичні 

інститути пам’яті є неефективними. Інституційний потенціал музею як одночасно 

науково-дослідної і публічної установи дослідниками ігнорується. Т.Беннетт, 

імовірно, вслід за Б.Андерсоном, розглядає музеї як майстерні ідентичностей. 

Д.Камерон запропонував свою знамениту концепцію музею як форуму – місця 

суспільної дискусії. Але дослідники не розглядають музей як засіб екстраполяції 

наукового критицизму у громадські дискурси. В цілому, політична 

інструменталізація розглядається як позитивне явище. 

Третій напрям дослідження соціокультурного призначення та 

інституційної спеицфіки музею пов’язаний із дослідженням процесу адаптації 

музею до сучасних викликів, які висуває соціокультурний розвиток. П.Гілен, 

К.Бішоп, Ф.Камерон, О.ван Уст, В.Вестергаард, Х.Гонсалвеш, А.Дорнер, Ж.Базен 

вважають, що музей має слідувати все більш мінливій соціокультурній 

кон’юнктурі, а інкорпорація інформаційно-комунікативних технологій в музейні, 

неминуче призведе до інституційних трансформацій. Музею відводиться пасивна 

роль. В той же час, музей міг би бути провайдером соціокультурного розвитку.  

Зрештою, наукова проблема, полягає у тому, що існує знання про 

варіабельність соціокультурного призначення музею, але відсутнє знання про те, 

який із варіантів є найкращим з огляду на забезпечення позитивного перебігу 

соціокультурного розвитку та виходячи із його інституційних особливостей. 
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Метапроблема спричинена тим, що емпіричне питання вибору найкращої стратегії 

функціонування музею не було виведене на теоретичний рівень.  
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РОЗДІЛ 2 

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

З’ясувавши у попередній частині стан розробленості наукової проблеми, 

необхідно перейти до обґрунтування напряму її розв’язання. Для цього, зокрема, 

треба обрати оптимальні методи дослідження. Отже, необхідно здійснити 

порівняльну оцінку методів, що вже використовувалися при розв’язанні 

поставленої проблеми з точки зору їхньої евристичної ефективності, а також нових 

методів, що покликані виправити ті дослідницькі недоліки, що були висвітлені у 

попередньому розділі.  

 

2.1. Схоластичні методи дослідження  

Проблема можливих напрямів дослідження соціокультурного призначення та 

інституційної специфіки музейного інституту розглядається у багатьох 

методологічних вимірах. Серед них високою популярністю користується 

схоластичний метод. Його суть полягає у тому, що реальні теоретичні проблеми 

підміняються лінгвістичними (ніби, достатньо всього лише чітко визначити базові 

поняття). Ворожі формулювання, відповідно до концепції Вітгенштейна, 

визнаються «нісенітницями», «головоломками», котрі треба розплутати [87]. 

Схоластична музеологія, природно, спрямована на пошуки оптимального 

визначення поняття «музей». Позиції цього напряму є досить сильними з огляду на 

активну роботу, що здійснює зараз ICOM щодо пошуку конвенціальної дефініції 

музею. Необхідність висловлюватися чітко, звісно, є важливою особливістю 

наукового пізнання. Водночас, гіпертрофована увага о визначень робить написання 

наукового тексту неможливим з огляду на логічний закон достатньої підстави. 

Суперечка не може точитися довкола кожного слова, а досягти абсолютної точності 

дефініцій неможливо. В зв’язку з цим, цілі наукові галузі наукового знання 
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зупиняються у розвитку через постійне продовження часу прелімінарного 

визначення понять [357].  

Поширеним в дослідженні музеїв є також метафізичний метод, побудований 

на умоглядній ідеалізації, що не має нічого спільного із практикою [434, 429]. 

Метафізичні дослідження можуть бути відкритими до наукової критики, або ж 

імунізовані від неї і задогматизовані. В першому випадку метафізичні теорії можуть 

використовуватися як вихідна точка для теоретичного дослідження. В другому – 

вони цілком несумісні із науковим методом. Цю тезу варто обґрунтувати, 

розглянувши використання метафізичного методу З. Странським [563, с. 82, 666, 

484, 485] при побудові теорії музеальності. Відповідно до цієї теорії музеальність 

розглядається як невід’ємна риса окремої людини та людських колективів (навіть у 

ті часи, коли музеїв у сучасному розумінні цього слова ще не було). Виходячи із 

цього, музей у тій, чи іншій формі є вічною категорією. Цю тезу розвинув у своїй 

концепції музейництва Ю.А.Омельченко [328, 328, 322, 323, 327, 324, 325, 326]. 

Теорія музеальності також лягла в основу культурно-комунікативного осмислення 

музею в дослідженнях О.Сапанжи [562, 461, 460, 459, 458]. Музеальність виступає 

як теоретична підоснова у працях Ф.Вайдахера [72]. З критикою поняття 

«музеальність» виступив П. ван Менш, котрий розглядав його як застаріле [631].  

Теорія музеальності, нібито, розв’язує всі можливі проблеми: історичні, 

теоретичні й практичні. Треба лише допустити, що людська природа, психіка 

людини неминуче тяжіє до створення музеїв, омузеювання оточуючої реальності. 

Але так виглядає лише тоді, коли твердження про музеальність приймається без 

перевірки, як самоочевидне. Статистика показує [238, с. 71, 73], що велика кількість 

людей, незважаючи на «вроджені» особливості своєї психіки, може тривалий час 

або протягом усього життя обходитися без музеїв. Таким чином, якщо теорія діє 

лише за певних умов, вона перестає бути теорією, перетворюючись на опис 

екзистенційного випадку (кількох випадків). Схильність деяких людей до 

зберігання речей «на пам’ять», накопичувати предмети (існує навіть психічний 
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розлад, пов’язаний із патологічним накопиченням) не пояснює необхідності 

створення окремих соціальних інститутів, тому що кожна людина може формувати 

свій «музей» самотужки.  

Більше того, такий підхід провокує екзотичні теорії про колекціонування як 

«інстинкт цілі» [336], антропологізуючи поведінку тварин. Це шкідливо як для 

біології, так і суспільних наук (ніби, створення і розбудова соціальних інститутів 

має звірину природу). Так само шкідливою є і антропологізація соціуму, коли його 

розглядають як певну особу, що як і окрема людина прагне до накопичення 

предметів (раціонального та ірраціонального). Тоді треба зробити припущення про 

існування вічної колективної пам’яті, душі, які можна відчути лише в суб’єктивних 

переживаннях окремих індивідів. Такі міркування заводять на манівці, тому що 

дослідити суб’єктивні психічні процеси неможливо, бо вони не піддаються 

перевірці. Предметом дослідження можуть бути лише об’єктивовані наслідки 

психічних процесів. 

Суспільні інститути створювалися в різний час, з різною метою, розвивалися, 

переважно, стихійно. Вони працювали і працюють як серед людей, що вважають 

музеї важливими закладами, так і серед тих, що індиферентні до них. Ці заклади 

виконують різноманітні суспільні функції, визначені проблемами соціуму, а не 

задовольняють аморфну людську потребу, виражену у музеальності. Неможливість 

дослідження музеальності (своєрідної «невидимої руки», що керує музеями та 

соціальними відносинами, що склалися довкола них), тягне за собою необхідність 

досліджувати конкретні соціальні інститути, до чого прихильники музеальності 

вдаються неохоче. Зазвичай, дослідження зводяться до підтвердження досить 

розмитої теорії музеальності будь-якою музейною роботою. 

Теорія музеальності здійснює експансію і у сфері історичної музеології, що 

не є продуктивним для останньої. Спроби побачити музейність (музеальність) у 

кам’яному віці (наскельний живопис, збирання мінералів троглодитами [328, 

с. 148]) або цивілізаціях Межиріччя [72, с. 66] виглядають анахронічно. Нібито 
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«музейне» використання предметів [328], насправді, було пов’язане із чіткими 

функціями традиційно-сакрального та ін. характеру. Тут треба зазначити, що 

акцентування уваги на незбагненних, майже, надприродних властивостях речей або 

ж їхньому специфічному духовному застосуванні людьми, насправді, зближує 

музеальність із фетишизмом. Ця обставина яскраво відображає, власне, науковий 

потенціал теорії музеальності, яка є перекладом на ускладнений науковоподібний 

жаргон давніх вірувань. Дослідники музеальності не переймаються слабкими 

місцями своєї теорії, не прагнуть її спростувати. В цілому ця теорія мало піддається 

критиці, хіба що спрямованої на її понятійну складову, к роботах П. ван Менша, 

М.Попадіч [648] та автора цього дослідження.  

Прихильники ж теорії музеальності, навпаки, догматизують її, підкріплюючи 

точкою зору наукових авторитетів (насамперед, З.Странського). Догматизм 

необхідний з огляду на те, що критика послаблює абсолютистський потенціал цієї 

теорії, що для адептів музеальності є неприпустимим. Через критику універсальна 

всероз’яснююча сила їхньої теорії вичерпується. Тому теорію музеальності стає 

неможливо застосувати для розв’язання суспільних проблем. В зв’язку з цим вона 

перетворюється на інтелектуальну головоломку, якою бавляться музеологи. Якщо 

ж дослідники все-таки вдаються до спроб розв’язати соціальні проблеми за 

допомогою теорії музеальності, то приймають її без будь-яких сумнівів як аксіому. 

А всі музеологічні дослідження набувають прикладного до теорії музеальності 

характеру.  

Коротко підсумовуючи зазначимо, що схоластичний та метафізичний методи, 

крім того, що мають низький евристичний потенціа, створюють передумови для 

антинаукової методології, що полягає у імунізації теорії від критики. 

 

2.2. Дескриптивні методи дослідження  

Поширеним у дослідженні соціокультурного призначення та інституційної 

специфіки музею є дескриптивний метод. Існує значний корпус робіт, привчених 
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описуванню соціокультурних функцій музею. Сюди належать, в основному, праці 

російських та деяких українських дослідників, зокрема: Т.О.Альошиної [562], 

Ю.В.Зінов’єва [161], В.М.Грусмана [124], Є.М.Акуліча [5], М.А.Лаптєвої [244, 245], 

Ю.В.Іванової [562] І.В.Пантелейчук [338], О.М.Мастениці [281], Л.С.Іменнової 

[169], Є.А.Богатирьова [562]. Дослідники будують свої міркування довкола більш-

менш сталого переліку соціально-культурних функцій музею, серед яких: науково-

освітня, науково-дослідна, дозвіллєва, розважальна, збереження історико-

культурних цінностей, ідеологічно-пропагандистська, соціалізуюча, адаптивна, 

ідентифікаційна, соціально- та культурно-моделююча (соціальне проектування 

[281]), комунікативна, комеморативна, опредметнення / розпредметнення культури, 

соціоемпірична та ін.  

На думку вказаних науковців, своєрідність музею з-поміж інших інститутів 

полягає у особливому поєднанні цих функцій, та здатності цього закладу додавати 

до уже традиційних функцій нові – інноваційні. При цьому, ключовими для 

музейної ідентичності мають залишатися функції виявлення, збереження, 

дослідження та презентації пам’яток (музей як інститут, що забезпечує відповідний 

цикл перетворення предметів музейного значення на музейні пам’ятки). 

Суперечності, що виникають між функціями (наприклад, між пропагуванням певної 

політичної ідеології, що базується на догматизмі та науковим підходом, що 

будується довкола критицизму) або ігноруються, або розглядаються дослідниками 

як такі, що не потребують розв’язання для запропонованих ними теоретичних 

конструкцій. Крім того, функції музею, як правило, лише називаються, проте 

ретельно не аналізуються. Проблеми імплементації функцій майже не 

розглядаються. Отже, функціональна проблематика схоластизується: дослідники 

більше налаштовані упорядковувати колекцію функцій, уточнювати їхні назви. 

Наведені в дослідженнях приклади, переважно, лише констатують існування тієї чи 

іншої функції. Отже, дескриптивний метод має незначний евристичний потенціал. 
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Водночас варто зазначити, що опис є необхідною передумовою побудови 

аргументацій.  

 

2.3. Історичні методи дослідження  

В дослідженні соціокультурного призначення та інституційної специфіки 

музею важливе місце посідає історичний метод. Крім, власне, описування 

минулого, яке досягається за рахунок застосування ситуаційного аналізу для 

побудови історичних інтерпретацій, цей метод може бути спроектований у 

сучасність. Для того, щоб з’ясувати чим музейний інститут є на сьогодні, й 

спробувати спрогнозувати його подальший розвиток, необхідно розглянути його 

історію. Методологічно такий підхід перебуває на межі історизму (коли музей 

розглядається як явище історично обумовлене, більшою мірою залежне від 

історичних обставин ніж інженерних зусиль по його перетворенню) та історицизму 

(коли певні історичні закономірності розвитку музею є неминучими; можна лише 

сповільнити або пришвидшити настання цієї неминучості). Історизм є 

передбаченням минулого, а історицизм – майбутнього.  

Історичний підхід набув великого розвитку в українській музеології. Серед 

цих досліджень на особливу увагу заслуговує робота Л.Д.Федорової [508], котра 

ретельно проаналізувала формування пам’яткоохоронних інститутів та музеїв на 

теренах України, підвладній Російській Імперії у 1870-1910-х рр. Дослідниця 

розглядає музеї крізь призму джерельного інтересу з боку тогочасних дослідників 

та процесу становлення української нації. На думку Федорової вкрай важливо, що 

музеї виконували політичну функцію консолідації українців та формували 

необхідну інтелектуальну базу для утвердження національної самосвідомості в 

українському соціумі та, зрештою, здобуття незалежності в майбутньому. Більшість 

музеїв, що розглядалися дослідницею не дійшли до наших днів – маємо справу, 

переважно, із колишніми радянськими інститутами. Але виникає слушне питання 

про те, що робити музеям далі, коли українці, зрештою, здобули національну 
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державу? Чи можна вважати, що вони вже виконали свою політичну функцію? Або 

ж вона має бути змінена? Чи ж вони мають налаштуватися на боротьбу із 

«внутрішньою окупацією»? Або виконувати функцію суто наукових установ?  

В контексті музеїв Л.Д.Федорова висловлює подиву гідну думку (яка, як не 

парадоксально, є широко розповсюдженою) про те, що необхідно організувати 

спеціальний вищий навчальний заклад для підготовки спеціалістів у сфері історико-

культурної спадщини (музеї, архіви, нерухомі пам’ятки) [508, с. 288]. На щастя, 

вищих закладів, що готують фахівців цього профілю в Україні досить багато (хоча 

окремого навчального закладу, дійсно, нема, але, незрозуміло навіщо він потрібен 

за такого розмаїття), а відповідний досвід вищої школи нараховує приблизно 

тридцять років (але його можна прослідкувати і вглиб ХХ ст.) [64]. Інша справа, 

звісно, якість і зміст підготовки музейних кадрів, який не може бути зведений до 

розв’язання проблеми національного відродження. Отже, національний історичний 

наратив, в який вписана історія музейної справи, не дає можливості зрозуміти 

актуальний стан цієї галузі й, тим більше, прогнозувати майбутнє. Останнє є 

позитивним сигналом, який говорить про те, що Л.Д.Федорова, хоч і виходить із 

заснованого на історицизмі наративу, все ж залишається у рамках історизму. 

Водночас, історизм має анахронічну природу [357, с. 277]. Цей метод, що 

розвинувся протягом ХХ ст., заохочує дослідників історичних процесів 

відшуковувати тенденції історизму у більш ранніх періодах. Так, ніби історичні 

дієвці діяли відповідно до парадигми історизму, замість того, щоб інтерпретувати, 

власне, історичний контекст. 

Вивченню військово-історичних музеїв присвячене дослідження 

В.В.Машталіра [282]. З методологічної точки зору дослідник обрав оптимальну 

модель історичного дослідження – інтерпретацію, що базується на логіці ситуацій, 

але не зміг сповна скористатися його перевагами. Дослідник послуговувався 

анахронічним баченням військово-історичного музею з одного боку, та занадто 

загальними хронологічно-географічними моделями – з іншого, що тривіалізувало 
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його висновки, базовані на багатому, скрупульозно зібраному ним історичному 

матеріалі. Щоб цього уникнути, варто виходити не із узагальнюючих стереотипних 

історичних та соціальних моделей, а із соціальних та музейно-технологічних 

проблем. Тоді використання історичного емпіричного матеріалу набуває зовсім 

іншого змісту: замість формування наративу – використання історичного досвіду. 

Окреме місце посідає історичне дослідження С.В.Муравської [298], 

присвячене університетським музеям в Західній Україні за останні більш ніж двісті 

років. Дослідниця декларує мету своєї роботи як висвітлення історії теорії та 

практики діяльності зазначеної групи музеїв у вказаних хронологічних і 

географічних рамках, зважаючи на досвід інших країн. Проте, з тексту дослідження 

можна зрозуміти, що, насправді, його мета полягає у вирішенні практичної 

проблеми – пошуку шляхів виживання університетських музеїв. С.В.Муравська 

багато уваги приділяє опису методологічних основ свого історичного дослідження. 

Серед них авторка називає історизм та «діалектичне розуміння історичного 

процесу» [298, с. 60]. Під останнім, мабуть, криється марксистський історицизм – 

історичний матеріалізм (цей термін через радянські конотації, мабуть, треба було 

вербально закамуфлювати). На думку вченої, ці методи, об’єднані у «історичний 

підхід», дали їй змогу зробити періодизацію функціонування університетських 

музеїв на західноукраїнських теренах.  

З аналізу дослідження С.В.Муравської випливає, що, насправді, 

історицистські методи не посідають помітної ролі в її міркуваннях (що варто 

вітати). Особливість цієї роботи полягає у тому, що провідним у ній є метод індукції 

та похідний від нього метод скептичного емпіризму [487, 489]. Зазначена 

методологія не є поширеною серед музеологів, що займаються історичними 

дослідженнями (серед музеєзнавчих робіт, де використовується методологія 

скептичного емпіризму є, зокрема, ця робота [392]).  

Індуктивний метод тісно пов’язаний із проблемою індукції, яку активно 

розробляв Д.Юм. Вона полягає у тому, що помічена закономірність у спостереженні 
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може бути зруйнована подальшими спостереженнями. З одного боку, ця проблема 

демонструє унікальність історичного процесу на Землі, а отже, неможливість 

виявлення історичних закономірностей. З іншого, ця проблема породжує 

розчарування у історичних дослідженнях як таких. Уникнути розчарування 

дозволяє прикладний метод скептичного емпіризму, можливості якого досліджує у 

своїх роботах Н.Н.Талеб [487, 489]. Метод полягає у тому, що історичні дані містять 

у собі досвід, нерозуміння якого сучасниками не применшує його гносеологічного 

потенціалу. Тож, треба з повагою ставитися до минулого, не легковажити 

історичними досягненнями, але й не втрачати критичного погляду. Крім того, в 

концепції скептичного емпіризму метод спостереження посідає провідне місце. В 

цих спостереженнях найбільш важливими є не гадані, очікувані результати (тому 

що це тягне за собою підлаштування спостереження під запланований результат, 

що шкодить якості спостереження), а побічні, неочікувані здобутки. Тож 

спостерігач (дослідник) має здійснювати пошук, що базується на серендипності 

(коли результат пошуку неясний). 

Як бачимо, С.В.Муравська точно (хоч і стихійно) слідує програмі 

скептичного емпіризму: дослідниця позитивно оцінює найбільш давні (в рамках 

хронології дослідження) часи побутування університетських музеїв (Ефект Лінді), 

не формулює законів та не вибудовує закономірностей на основі свого історичного 

дослідження (тому що вони все одно будуть обмежені й хибні) та намагається 

побачити неочікувані аспекти розвитку університетських музеїв. В зв’язку з цим, 

С.В.Муравська робить детальний інституційний аналіз, прискіпливо розглядає 

негативний досвід (що є ціннішим за позитивний). Але результат виявляється, все 

ж, очікуваним: музеї вищої школи, на думку С.В.Муравської, доречно 

перетворюються на коліщатко університетської бізнес-індустрії. Такі висновки 

можна поширити на всю музейну справу: багато хто розглядає музеї як частину 

креативних індустрій. Але це, скоріше, констатація актуального стану, який 

невідомо чи буде корисний для музейних інститутів у майбутньому. Також 
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сумнівним є те, що саме в такій якості музеї досягають найвищої суспільної 

утилітарності. Тож, чому дослідниці так і не вдалося вийти за межі тривіального 

розуміння ефективного соціально-культурного використання музею? 

Можна припустити, що причиною є недоліки методу скептичного емпіризму. 

К.Поппер, з приводу абсолютизації методу спостереження зазначає, що цьому 

процесу має передувати постановка проблеми [367]. Лише за цієї умови набір 

історичних фактів може стати емпіричною базою дослідження. Все це жодним 

чином не суперечить принципу серендипності та важливої ролі випадкових 

знахідок на шляху розв’язання проставленої проблеми, котра, до речі, може 

змінитися в ході дослідницької роботи. Отже, висвітлення історичного процесу 

розвитку університетських музеїв та узагальнення даних про них не є самоціллю. В 

центрі дослідження має перебувати наукова проблема, котра пов’язана з чітко 

поставленою С.В.Муравською практичною проблемою – виживання 

університетських музеїв як інститутів. Цю проблему можна переформулювати 

дещо інакше: яким чином можна використовувати університетські музеї, щоб вони 

були максимально корисними для суспільства в цілому й університетів зокрема? 

Після цього, можна було б перейти до теорій, що відображають ті, чи інші напрями 

технологічного використання музеїв та перевірити їх, спираючись на історичні дані. 

Найбільш підкріплені теорії могли б лягти в основу відповідних прикладних 

досліджень, що, в ході актуальної емпіричної верифікації, дали б відповіді на 

практичні питання.  

Проте С.В.Муравська стикнулася із більш глобальною проблемою – 

відсутністю таких теорій. Саме тому дослідниця вимушена була покластися на 

метод скептичного емпіризму, який не визнає примату наукової, теоретичної 

проблеми, плутаючи її із очікуваним результатом дослідження. Скептичний 

емпіризм схиляє до розв’язання проблем в ході практики – методом спроб і 

помилок. Проте, цей же метод, але на теоретичному рівні, несе менше ризиків, ніж 

експеримент у життєвих обставинах. Помилка в наукових дослідженнях, незалежно 
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від її обсягу, є корисною, оскільки дозволяє розвивати теорію далі. У житті ж велика 

помилка може коштувати надто дорого. Тому-то поелементна соціальна інженерія 

ґрунтується на невеликих змінах, які попередньо пройшли наукове опрацювання.  

Отже, метод скептичного емпіризму, може бути використано в теоретичних 

та історичних дослідженнях музею як технології, але лише за умови, коли вихідною 

точкою є наукова проблема. Дескрипції ж, як у випадку з «теорією поколінь» 

недостатньо: опис не є аргументом сам по собі.  

Методологічний підхід, відповідно до якого за результатами історичного 

дослідження можна вийти на теоретичні узагальнення, запропонований у працях 

Р.В.Маньковської [274, 278, 279, 275]. Дослідниця представила нову концепцію 

суспільного розвитку музеїв [279, с. 3]. Вона полягає у тому, що музеї із 

давньосховищ перетворилися на соціально-культурні інститути. Фактично, ця 

формула відображає своєрідний історико-теоретичний музеологічний закон. На 

його основі ученою було запропоновано сутність музею як закладу, що має 

вибудовувати тісні зв’язки з громадою. Ця есенція є вихідною точкою для 

окреслення історичних закономірностей розвитку музею.  

Перша закономірність полягає у тому, що за радянських часів сутність музею 

було деформовано: виявлення, збереження та експонування були підпорядковані 

пропагандистським цілям, а для науки, подекуди, взагалі не знаходилося місця.  

Друга закономірність виражається у тому, що за останні тридцять років 

національне відродження, демократизація суспільства і модернізація додали музею 

«нових сутнісних характеристик». В контексті модернізації мова йде про «нову 

музеологію» (екомузеї), яка, щоправда, віднайшла свої відповідники в 

українському музейництві ще за радянських часів. Також модернізаційні процеси, 

безперечно, пов’язуються із розвитком комунікаційних технологій, 

діджиталізацією. Це сприяє розвитку багатовекторної музейної комунікації. 

Демократизація ототожнюється із розширенням поля «громадянського 

суспільства» і максимально можливим зменшенням будь-яких цензурних практик. 
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Як наслідок, розвиваються громадські музеї, процвітає меценатство. Мабуть, мову 

можна вести і про збільшення автономності музеїв, їх фінансову, адміністративну 

незалежність, ідеологічну резистентність.  

Зрештою, музей стає поліфункціональною установою, що розвиває гуманізм, 

високі суспільні цінності, оперативно відзивається на потреби суспільства, в 

цілому, демонструє схильність до розв’язання соціогуманітарних проблем. 

Публічність та клієнтоорієнтовність музею значно розширює музейницький 

інструментарій – жодна функція музею не притлумлюється, з’являються нові. 

Р.В.Маньковська застерігає, що надмірність інновацій може тягнути за собою 

розмивання змісту поняття «музей» [279, с. 26]. Тому постійно треба орієнтуватися 

на сутність музею, закріплену музеологічним законом. 

Незважаючи на те, що Р.В.Маньковська декларує, що вийти на розуміння 

музею як соціально-культурного інституту їй допоміг діалектико-історичний 

метод, дослідниця спирається на есенціалістське розуміння музею, її методологія 

відрізняється від класичного історицизму. Концепція національного розвитку, яку 

учена поклала в основу, базується, скоріше, на необхідності подолання деформацій, 

спричинених спробами інставрації. Проте бачення національного розвитку в 

Р.В.Маньковської максимально інклюзивне, музеї розглядаються дослідницею як 

інструменти консолідації. Історичний розвиток нації не розглядається нею як щось 

таке, що можна сповільнити або прискорити, закономірності національного 

прогресу є невблаганними. Водночас, на думку Маньковської, вкрай важливим є 

антропологічний фактор, оскільки саме люди здатні впливати на свою долю. Тут ми 

стикаємося із суперечністю, оскільки відповідно до історицизму, люди виступають 

лише як засіб досягнення певних цілей, обумовлених історичними 

закономірностями. 

Суперечливим з точки зору історицизму є також погляд дослідниці на 

прогрес/регрес у музейній сфері. З одного боку, учена є прихильницею 

платонівського підходу, відповідно до якого всі подальші зміни віддаляють від 
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ідеальної моделі музею – трансформації тягнуть за собою регрес. Саме тому 

Р.В.Маньковська наголошує на необхідності збереження музейної матриці 

«оберегів культурної спадщини» [274, с. 320]. З іншого, учена вважає, що новий час, 

модернізація створюють нові позитивні можливості для музею. Але будь-які зміни 

мають бути апробовані. Обережність дослідниці є ближчою до емпіричної 

методології, заснованої на via negativa (фіксуванні негативного досвіду для його 

попередження у майбутньому) та ефекту Лінді (стійкість давнини і повага до неї). 

Іншими словами, тут Р.В.Маньковська значно ближча до скептичного емпіризму, 

ніж до утопічної інженерії, заснованої на історицизмі. 

Отже, маємо справу зі своєрідним методологічним гібридом. З одного боку, 

класичний історицизм, відповідно до якого історичне дослідження служить 

підтвердженням теоретичних суспільних законів (історія стає теорією суспільства). 

З іншого, критично-науковий підхід, відповідно до якого з історії неможливо 

видобути теоретичних законів. Вона всього лише є емпіричною базою для 

перевірки теоретичних гіпотез або висунення і спростування історичних 

інтерпретацій. Таким чином, необхідно з’ясувати, чи дає такий методологічний 

гібрид теоретичний результат. В першому випадку дослідження базується на 

аналогіях. В другому – на перший план виходить інституційний та ситуаційний 

аналіз. Але в будь-якому випадку, в основі має бути або історико-теоретичний закон 

(закони), або історична гіпотеза (інтерпретація), або теоретична гіпотеза, яка 

підлягає верифікації.  

Для історицистської частини методологічного гібриду Р.В.Маньковська, 

фактично, висуває наступний (нетривіальний) закон: модернізація і національний 

розвиток позитивно впливають на музейний інститут. Відповідно, тоталітаризм і 

пригнічення національних устремлінь українців у СРСР відображають 

демодернізаційний процес. Для науково-критичної частини історична 

інтерпретація полягає у тому, що зберегти музейні інститути від деформації можна 

було лише завдяки антропологічному фактору – «подвижництва» музейників [279, 
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с. 24]. Соціально-теоретична гіпотеза в дослідженні Р.В.Маньковської може бути 

сформульована наступним чином. Функціонал музею обростає невластивими 

нашаруваннями, тому важко сказати, які з них є корисними, а які шкідливими. Але 

чим більшою мірою музей орієнтований на публіку, громаду, тим більшою є його 

соціальна утилітарність, незалежно від конфігурації функціональних напрямів його 

роботи. З’ясуємо підкріпленість наведених законів, інтерпретацій та гіпотез. 

Почнемо з історицистської складової. Проблема модернізації, як уже 

зазначалося, є досить складною, тому що існують різні точки зору на те, що може 

вважатися прогресом, а що регресом. Наприклад, М.А.Мінаков, вважає, що 

посилення націоналізму пов’язане з поширенням авторитаризму та ілліберального 

консерватизму [291, с. 23]. В той же час, на думку вченого, сам радянський проект 

був хоч і специфічним, але модерним. Так само вважали і в СРСР: боротьба із 

«буржуазним націоналізмом» велася під гаслом модернізації. Так само 

модернізацією виправдовувалися й різноманітні репресії. Отже, можливо, треба 

звертати увагу не стільки на боротьбу національних проектів, скільки на рівень 

«відкритості суспільства». У цьому контексті цікаво, що Р.В.Маньковська в цілому 

позитивно оцінює стан музейництва в Західній Україні у міжвоєнний період й різко 

критикує процес радянізації. Водночас, міжвоєнна Польша, яка акумулювала 

більшу частину західноукраїнських земель, не була зразком відкритого суспільства, 

так само і СРСР. Тут можна лише оцінювати розмах репресій. Крім того, українці 

були пригнічені ще й за національною ознакою.  

Зрештою, виходить, що музейна справа в Україні, майже увесь час перебувала 

в умовах низького рівня модерності, а діяльність музейних інститутів ніколи не 

виходила за межі музеологічного закону. В зв’язку з цим, цікавими є міркування 

Р.В.Маньковської про громадські музеї. З одного боку, учена стверджує, що в СРСР 

вони були інструментом пропагандистської машини, що обслуговувала радянську 

владну систему, котра прагнула знищити будь-яку приватну і громадську 

ініціативу. З іншого боку, ці заклади були також і прикладом сподвижницької 
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музейницької роботи у несприятливих ідеологічних умовах. Але найголовніше, що 

існуюча система громадських музеїв в Україні багато в чому дісталася у спадок від 

радянської. Але тепер вона є свідченням розвитку громадянського суспільства. При 

тому, на думку Р.В.Маньковської, має бути збережена радянська традиція 

фінансування громадських музеїв. Але в такому випадку громадська інституція не 

може зберігати незалежність від держави. Врешті-решт, громадські музеї в 

Україні – це атавізм, чи прогрес?  

В цілому, варто сказати, що наявна в Україні музейна мережа несе в собі 

потужний радянський субстрат. Щодо цього, контроверсійними є твердження 

дослідниці, з одного боку, про скорочення музейної мережі у 1950-1980-х рр. [279, 

с. 22], а з іншого, про її зростання [279, с. 30]. Проте це стосується не лише музейної 

інфраструктури. Р.В.Маньковська засуджує, наприклад, виставки «на злобу дня», 

що практикувалися радянським музейництвом. Водночас, учена вважає, що музеї 

мають оперативно реагувати на потреби суспільства. Отже, або треба відмовитися 

від кон’юнктурних виставок взагалі, або саме в радянському варіанті кон’юнктурні 

виставки не відображали громадських потреб. 

Так само суперечливим є і використання музею з політичною метою: 

радянський пропагандистський досвід визнається дослідницею негативним, а 

засноване на цьому досвіді використання музею з метою формування національної 

гідності, утвердження української нації, де радянські ідеологеми формально 

заступають національні навіть без різкої зміни репрезентацій, розглядаються як 

явище прогресивне. Іншими словами, достатньо замінити одну громадянську 

релігію на іншу. Хоча, звісно, український варіант значно ближчий до ідеалів 

відкритого суспільства, ніж радянський. 

Як бачимо, наведені суперечливі міркування, справді, узгоджуються із 

діалектичним методом. Але в тому випадку, коли під ним розуміти, що 

суперечностей не варто позбавлятися – вони є плідними самі по собі. Проте без 

подолання суперечностей науковий розвиток унеможливлюється [369]. З 
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міркувань, що містять суперечності, можна вивести будь-які теоретичні результати. 

Як те, що радянська система мала цілющий модернізаційний вплив на музейництво, 

так і те, що це був час демодернізації, інерцію якої треба зупинити.  

Так само, можна стверджувати, що національне відродження в сучасній 

Україні (чи, дійсно, воно є?) стимулює розвиток музейного інституту в Україні, чи, 

навпаки, шкодить йому, тому що політичне використання музеїв звужує їхній 

інституційний потенціал. Більше того, навіть якщо виходити із інших концепцій 

розвитку, наприклад, замість національної взяти на озброєння теорію відкритого 

суспільства, все одно з’ясується, що музей індиферентний до прогресу, чи регресу, 

не дивлячись, що вкладається у зміст цих понять. Він  може сприяти (протистояти) 

як одному, так і іншому. Музей – це технологія, яку можна використовувати з 

різною метою. І за будь-яких умов, тривіальний закон музеології буде дотримано.  

Отже, історицизм, як і очікувалося, не дав теоретичних плодів, проте, 

можливо, певні теоретичні узагальнення можна здобути в ході ситуаційного та 

інституційного аналізу.  

Історична інтерпретація Р.В.Маньковської полягає у тому, що ключовим 

фактором розвитку музейництва є людський капітал. З цим важко не погодитися, 

оскільки цілковито без людського впливу соціальні інститути навряд чи можуть 

функціонувати. Дослідниця акцентує увагу на тому, що сильна особистість може 

нівелювати шкідливий вплив системи інститутів. Навіть, перебуваючи всередині 

тієї частини системи, в якій приймаються рішення. Водночас, будь-які відхилення 

від правил системи могли мати негативні наслідки для особистості, особливо, коли 

мова йде про тоталітарний устрій. Отже, ці люди були наділені особливою 

громадянською сміливістю. 

Але внесок тих особистостей, котрі розглядаються в дослідженні 

Р.В.Маньковської, полягає не у внутрішніх метафізичних якостях, а у тому, що вони 

сприяли інституційному розвитку – створенню нових музеїв, та нарощенню 

потенціалу вже існуючих. Отже, протистояння системі можливе лише за умови 
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діяльності, спрямованої на її інституційне перевтілення, зміну соціальних традицій, 

впровадження новітніх соціальних технологій. Як бачимо, ці міркування є 

мудрими, але вони базуються на буденному соціальному законі та, врешті-решт, 

підтверджують його. Проблему користі від змін цей закон не зачіпає.  

Ситуаційний аналіз, запропонований Р.В.Маньковською, спростовує 

історицистські концепції, які описують радянський період як цілковито 

позитивний, так і цілковито негативний. Наведені історичні міркування про 

антропологічний фактор музейництва дозволяють більш виважено поглянути на 

зусилля історичних постатей в царині музейної справи в умовах, що важко 

зрозуміти виходячи із теперішніх обставин. Завдяки аналізу виявлено гіпотетичну 

каузальність рішень, прийнятих учасниками історичних музейницьких процесів. 

Але, все ж, вони не дають нового теоретичного розуміння музею. І ще більше 

підкреслюють слабкість історицистської частини методологічного гібриду.  

Щоб з’ясувати соціальну значущість музею, необхідно окреслити коло 

соціальних проблем, які він розв’язує або може розв’язувати (В чому полягають 

суспільні запити? Чим музей може бути корисний суспільству? Які інституційні 

зміни є необхідними, корисними для музею, а які ні?). Поставивши ці проблеми, 

можна, спираючись на історичний досвід спробувати з’ясувати, ефективність 

музейного інституту на тому чи іншому напрямку. Проте, серед проблем, 

виокремлених Р.В.Маньковською, чільне місце посідає проблема пам’яті – 

ідентичності. Отже, музей, фактично, розглядається як політичний інститут. Такий 

висновок є неочікуваним з огляду на історичний матеріал: пропагандистське 

використання музею призвело до деградації наукового критицизму в музейництві. 

Р.В.Маньковська пропонує цілком відмовитися від практик політичного 

використання музею, характерного для радянських часів. Але варто було б 

поставити питання про те, чи не міг би музей, взагалі, позбутися політичної функції? 

Для того, щоб уникнути «деформацій», музею, як вважає Р.В.Маньковська, 

необхідно більше уваги звернути на комунікацію. Комунікація є антидотом від 
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таких інституційних недоліків як надмірна автаркічність музеїв, елітизм, політична 

пропаганда, недоліки наукової роботи. З цього приводу можна зауважити, що 

комунікація як така не продукує нових смислів. Якщо музей не здатний створити 

якісний контент (наприклад, наукову новизну) – ніяка комунікація йому не 

допоможе. Більше того, може зашкодити, тому що продемонструє змістову 

безпорадність музею. Якщо ж контент є зовнішнім, то музей перетворюється на 

медіум. Його експлуатація в рамках соціальних комунікацій з технологічної точки 

зору мало відрізняється від радянських практик використання музею 

пропагандистською системою: тепер на зміну директивним «темникам» все більше 

приходять складні маніпуляції. Тому музей все одно може перетворитися на 

інструмент пропаганди, втративши свою суб’єктність в нових умовах розвинених 

комунікативних технологій.  

Остання новація стосується клієнтоорієнтованості музею, яка, нібито, 

розширяє спектр музейницьких технологій (теза про публічність та відкритість не 

викликає заперечень). Оскільки потреби суспільства не тотожні вирішенню 

соціальних проблем, надмірна клієнтоорієнтованість, інтенсифікація комунікації 

призводять до зменшення інтелектуальних ресурсів музею, спрямованих на 

справжні суспільні виклики. Тому можна висловити і протилежну думку, що 

клієнтоманія, насправді, звужує можливості музею, оскільки перетворює його на 

заклад ентертейменту, штовхаючи його у конкурентну боротьбу із подібними 

закладами. В той час як розв’язання соціальних проблем, які іншим інститутам не 

під силу, дозволили б музею зайняти гідне та ексклюзивне місце в суспільстві, яке 

базувалося б не на кон’юнктурі, а на реальній соціальній утилітарності. 

Отже, з теоретичних міркувань Р.В.Маньковської, заснованих на історичному 

емпіричному матеріалі, можна зробити наступний узагальнюючий теоретичний 

висновок. Музей проходить шлях перманентної апробації, переживаючи стрес, 

спричинений змінами його макросередовища. На інституційному мікрорівні 

вдосконалюються, елімінуються та винаходяться нові музейницькі технології 
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(виявлення, збереження, дослідження і презентація пам’яток – музеологічний 

закон). Ці функції є сутнісними, тому що вони пройшли випробування часом. 

Новітні підходи до розуміння музею, в тому числі, комунікативні, ще мають 

довести своє право на існування. Але музей має бути відкритий до експерименту. 

Запропоноване бачення, яке очищене від історицистської складової гібриду, може 

слугувати відправною точкою для дослідження досвіду застосування музею як 

технології. 

В підсумку, можна стверджувати, що історичні дослідження не породжують 

теорій. Проте вони є вкрай важливими з огляду на суспільний досвід використання 

музею як інституту. Історичні дослідження упорядковуються або у вигляді 

наративу, побудованому довкола історичної гіпотези (гіпотез) або у відповідності з 

теоретичною гіпотезою. У другому випадку гіпотеза має бути сміливою і 

нетривіальною. Це дозволить ефективно використати наявний багатий історичний 

матеріал, представлений, зокрема, у ґрунтовній праці Р.В.Маньковської. 

Виправити методологічні недоліки, пов’язані з есенціалізмом, 

анахронізмами, історицизмом, історизмом та соціологізмом при дослідженні 

минулого музейного інституту поставила собі за мету Е.Хупер-Грінхілл [613]. 

Дослідниця заявила, що виявлення, збереження, дослідження та презентація 

пам’яток не може розглядатися як сутність музеїв, тому що ці операції в різний час 

переслідували різні цілі. Ученій також видається хибним ретроспективний підхід, 

відповідно до якого сучасне бачення музею занурюється все глибше і глибше в 

минуле, намагаючись віднайти щось подібне до актуального образу музею, 

відкидаючи будь-які хронологічно-географічні особливості та спираючись 

виключно на тривіальний музеологічний закон. Е.Хупер-Грінхілл розглядає як 

хибну точку зору, відповідно до якої історія музею постає як безперервний лінійний 

розвиток цього інституту від його «предків» до сучасного стану. Недостатніми на 

думку дослідниці є ситуаційні дослідження, що розглядають соціальний та 

історичний контекст музеїв без уваги до дискурсів, що відображають локально-
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історичне ставлення до поняття істини, а також механізмів перетворення буденної 

речі в об’єкт пізнання.  

Е.Хупер-Грінхілл висловлює впевненість у тому, що розв’язати порушені 

проблеми можна взявши за основу методологічні пропозиції М.Фуко. Зрештою, 

історія музеїв була вплетена дослідницею у теоретико-філософсько-історичний 

дискурс М.Фуко. Внаслідок цього Хупер-Грінхілл прийшла до висновку, що історія 

музеїв характеризується не повільним плином, а фіксує розриви, що виявилися у 

різких змінах технології пізнавання, котрі є різко відмінними в епоху Відродження, 

XVII–XVIII ст. та в період модерності, що почалася у кін. ХІХ ст. і триває до 

сьогодні. На думку вченої, у часи Відродження метафізичне було тісно переплетено 

із раціональним, що знайшло своє відображення у методі відбору предметів та 

перетворення їх на об’єкт пізнання. Тоді не було разючої різниці між автентичними 

і неавтентичними речами. В часи Просвітництва на перший план виходить 

класифікація, що повинна була упорядковувати світ. В цей час колекції 

організовуються за енциклопедичним принципом. Все більшої ваги набуває 

значущість колекції для освіти й науки. Пізнання в модерні часи, слідом за 

міркуваннями Фуко, концентрує свою увагу на житті, праці та мові як ключових 

проявах людського єства. В модерну епоху людина не розглядається як центр 

Всесвіту, але і не маргіналізується як об’єкт загальних законів природи, чи 

економіки. 

Виходячи із туманних висновків М.Фуко, Е.Хупер-Грінхілл робить щодо 

музею більш чіткі та прагматичні історичні узагальнення. Сучасні тенденції 

олюднення музею є логічним наслідком розвитку модерної доби. Цей процес 

знаходить свій прояв у стиранні грані між куратором та відвідувачем, посиленні 

публічності музею, інтенсивній інтеграції цього інституту до системи соціальних 

комунікацій, в цілому – у гуманітарному повороті в змісті музейних репрезентацій 

(увага до рядової людини, пригнічених верств населення тощо), в яких ідеї стають 

важливішими за речі.  
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М.Фуко, щоб уникнути закидів у історицизмі, не робить жодних прогнозів на 

майбутнє. В зв’язку з цим, історичний аналіз, здійснений Е.Хупер-Грінхілл не дає 

відповіді на те, яким чином розвиватиметься музей. Але в обох випадках стає 

зрозумілим, що сучасність була невідворотною. Отже, М.Фуко і, за ним, Е.Хупер-

Грінхілл передрікли сучасність. Або щоб замінити парадоксальну метафору про 

пророцтво, можна сказати, що дослідники довели історично, що актуальний момент 

є логічним наслідком минулого.  

Історичний підхід в дослідженні соціокультурного призначення та 

інституційної специфіки музею є привабливим для дослідників і корисним для 

практики з огляду на те, що дозволяє з’ясувати історичні нашарування музейного 

інституту. Завдяки цьому можна побачити ті аспекти його роботи, що вже втратили 

свою ефективність, але продовжують здійснюватися з огляду на повагу до традиції. 

Проте історичний наратив про музеї не дає відповідей на теоретичні проблеми, хоча 

й несе в собі важливий пласт, насамперед, негативного досвіду музейної діяльності. 

Сама по собі історія не може промовити, якщо її не запитати. Саме тому 

методологія історицизму не є продуктивною, а на практиці, при втіленні 

побудованих на її основі теорій, зазвичай, виявляється шкідливою.  

Втім, музей, лише частково дотичний до великих історицистських оповідей. 

Дослідники штучно доєднують цей інститут до гранд-наративів історичного та 

історико-теоретичного спрямування. Окремого, власне, музейного великого 

наративу так і не було розроблено, так як музей розглядається як щось підвладне і 

вторинне, порівняно з величним плином історії (в основному, політичної, 

економічної та воєнної). Історизм та соціологізм також змушують розглядати 

людську діяльність крізь нездоланні рамки: хоч і не історичних законів, але 

всевладних, обмежених у часі та просторі тенденцій. Тож, найбільш продуктивним 

для теоретичної розробки музею як соціокультурної технології є звернення до 

історії музею як емпіричного базису для інституційного та технологічного аналізу. 
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Багатий музейний досвід вдалося накопичити, насамперед, завдяки ґрунтовній 

праці дослідників, зокрема, тих, чиї важливі праці були розглянуті у цьому блоці. 

 

2.4. Соціологічні методи дослідження  

Враховуючи те, що музейний інститут пов’язаний із багатьма суспільними 

контекстами (наприклад, ринок, комунікація, мікро і макро-інституційне 

середовище, соціальна легітимація, ідентичність тощо), окремого розгляду 

потребує соціологічний підхід з притаманними йому теоретичними та емпіричними 

методами. Один із прихильників цього підходу в українських музейних студіях 

В.В.Карпов припускає, що така музейна теорія повинна мати соціологічний базис 

[476, с. 141]. В рамках музейної соціології дослідник намагається відійти від 

звуженого ремісничого розуміння соціології як набору, насамперед, емпіричних 

методів, насамперед, опитування. Також В.В.Карпов намагається розширити 

проблемне поле музейної соціології. На думку науковця, недостатньо виходити із 

моніторингу відвідувацьких симпатій конкретних закладів. Необхідно переходити 

на вищі рівні узагальнення.  

Тож, варто розглядати музейний інститут не як сукупність окремих музеїв, а 

як певну абстрактну модель соціального інституту. Це важливий соціологічний 

поворот, що відходить від конкретного розуміння соціальних явищ методологічної 

школи Е.Дюркгейма, відповідно до якої досліджують не абстрактні взаємини, а 

реальні соціальні групи [356, с. 198]. До того ж, треба досліджувати музей всебічно 

і комплексно, а не ізольовано від його соціальної оболонки – музейної справи, яка, 

в свою чергу, є частиною ширшого соціологічного полотна, що також постає у 

якості теоретичних моделей. Лише слідуючи такому підходу, на думку 

В.В.Карпова, можна вийти на якісно нове розуміння інституційного функціоналу 

музею і, ширше, його місії в соціокультурному розвитку. 

Ця сама процедура, з точки зору дослідника, має стосуватися і категорії 

музейного відвідувача. Необхідно охопити респондентів, котрі не відвідують музеї. 
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Дослідження методом via negativa – тих, хто ігнорує музеї – дозволить виявити 

непомічені до цього інституційні недоліки. Крім того, необхідно брати до уваги, що 

музей здійснює вплив не лише на своїх користувачів. Але в даному випадку мова 

йде не про запитання у респондентів «як музею чинити», а про перевірку певних 

гіпотез. 

Всі ці зауваження мають бути враховані при виборі методології, необхідної 

для соціологічного дослідження музею. Але здійснення цієї імплементації 

виявилося не таким простим. Автори колективної монографії «Соціологія музею: 

презентація на тлі простору і часу» [476], в якій містилися теоретико-методологічні 

зауваги В.В.Карпова, все ж залишилися прихильними більш усталеному – 

емпіричному – розумінню соціології в цілому, та музейної зокрема. В основному, 

музейна соціологія у вказаному дослідженні залишається соціологією оцінного 

судження, що є ефективною, наприклад, для визначення короткострокового стану 

електоральних настроїв, проте не для інтерпретації місії музею як соціально-

культурного інституту. П.Бурдьє [66] звертав увагу на те, що запитання, адресовані 

рецензенту, можуть не відповідати його світогляду або світогляду його соціальної 

групи. Тому, відповідь на нього не має ніякої практичної користі. Отже, виходячи 

із цього, немає сенсу задавати експертні питання неекспертам.  

Широке коло відвідувачів спроможне лише на просту необґрунтовану оцінку 

на рівні, що базується, здебільшого на бінарному виборі, наприклад, 

«сподобалось» – «не сподобалось» абощо. Скажімо, відреагувати на пропозиції 

музейних продуктів – виставок, освітніх програм тощо. Варто змиритися з тим, що 

громадськість не знає, яким має бути музей. Вона покладається на фахові 

пропозиції. Так само і в інших сферах. Більшість людей не знає, наприклад, як 

краще будувати електростанції. При тому, що всі користуються електроенергією. 

Хоча широкі верстви цілком правомірно можуть усвідомлювати шкоду від, 

скажімо, атомних електростанцій, тому що ризики поширюються не лише на 

фахівців, а на усіх. Отже, незрозуміло, чому в контексті розвитку соціальних 
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інститутів думка населення набуває більшої ваги, ніж у випадку технологічних 

рішень в інших сферах. 

Незважаючи на наведене, соціологічні матеріали, наведені у монографії [476], 

яскраво демонструють необґрунтовано серйозне ставлення до поверхневих та 

ірраціональних рекомендацій музейної публіки. Так, зокрема, йдеться про те, що 

відвідувачі Національного художнього музею України, незважаючи на, в цілому, 

позитивну оцінку експозиції («сподобалось – не сподобалось»), «висловлюють 

побажання», щоб вона перманентно оновлювалася [476, с. 85]. Звісно, якщо вбачати 

у експозиції лише засіб здобуття комунікативно-візуального досвіду (наприклад, «я 

уже бачив на власні очі цю картину»), то звісно, вдруге приходити у художній 

музей, щоб іще раз кілька секунд, чи хвилин дивитися на ту саму картину (звісно, 

за умови відсутності провалів у пам’яті) немає жодного сенсу.  

Проте для глибинної її інтерпретації, розуміння художньої творчості, 

мистецьких технологій, соціально-культурного контексту і, головне, її місця в 

музейній репрезентації, цього замало. Мова вже не йде про використання 

естетичного, інтелектуального та культурного досвіду, отриманого при 

розмірковуваннях над експозицією, для розв’язання потреб сьогодення (як 

особистих, так і громадських). А саме таке ґрунтовне дискурсивне пропрацювання 

музейної репрезентації необхідне для того, щоб розвинути власну музейну культуру 

і вдосконалитися на шляху до рівня «інтелігентної людини» (якщо така перспектива 

може когось привабити). Отже, проблема музею полягає не у поганій 

оновлюваності експозиції (врешті-решт, фонди колись-таки будуть вичерпані, а 

орієнтація на тих, хто «вже бачив», ставить у скрутне і несправедливе становище 

тих, хто «ще не бачив»), а неспроможності музеїв прищепити відповідну музейну 

культуру, що й виражають відвідувачі.  

В цілому, необхідність виявлення оцінних суджень спричинена усталеними 

традиційними обмеженнями поведінки відвідувача у виставкових залах [113], 

обумовлених, зокрема, і проблемами збереженості. Справа у тому, що відвідувач 
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має приховувати й пригнічувати свої емоції при спогляданні музейної експозиції. 

Будь-який надмірний прояв зацікавленості, бажання обговорити пам’ятку (навіть, 

не заважаючи іншим) може присікатися. Цілком виправдано, що пам’яток не можна 

торкатися, робити на них позначки тощо. Самовиразитися відвідувач може лише у 

книзі відгуків, але сама манера ведення її часто не сприяє чесному висловлюванню 

вражень. В книзі фіксуються, переважно, позитивні відгуки, в той час як висловити 

хочеться, переважно, негативні. Отже, і тут культура відвідування не дозволяє 

отримати реалістичний фідбек.  

Інша справа із відкритою маніфестацією під час, наприклад, спортивних 

змагань або обговорень у соціальних мережах. Ніхто не задається питанням про 

необхідність анкетувати футбольних уболівальників після матчу. Все що вони 

хотіли сказати – було висловлено у найрізноманітніших чудернацьких формах на 

трибунах та довколаматчевих флешмобах. Враховуючи наведене, соціологія 

оцінних суджень в музеї може бути корисною для отримання емоційного відзиву 

відвідувачів, для моніторингу рівня музейної культури. Вона також може слугувати 

вихідною точкою для міркувань про «червоні лінії» поведінки відвідувача на 

виставці. Проте ця соціологія не дає необхідного емпіричного матеріалу для 

з’ясування конфігурації функцій музейного інституту та можливостей його 

соціально-культурного використання. 

Багаторазове опитування у фокус-групах (зазвичай, абітурієнтів та студентів, 

в тому числі, спеціальності «музеєзнавство і пам’яткознавство»), що здійснював 

автор цих рядків, говорить про те, що устремління музейної публіки досить прості. 

Зазвичай, бажання відвідувачів обертаються довкола розваг та веселощів, а також 

можливості порушення традиційних музейних правил. Саме для того, щоб 

задовольнити ці невибагливі потреби, проводяться «ночі в музеї», під час яких 

дозволяється дозоване нехтувати певними правилами, рівень видовищності зростає. 

Не варто відкидати того, що поодинокі зауваження відвідувачів можуть бути 

корисними із фахової точки зору [476, с. 85]. Але в цілому, відвідувачів турбує 
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подолання музейного спліну у формі атрактивних заохочень. А їхня упередженість 

до музею, зазвичай, спричинена музейною травмою (за висловом Т.В.Руденко), 

отриманою в дитинстві і посиленою непрофесійними діями музейних працівників 

у подальшому. 

Враховуючи наведене, констатуємо, що в результаті ґрунтовної 

дослідницької роботи, проведеної авторами монографії «Соціологія музею: 

презентація на тлі простору і часу», вдалося отримати нові наукові результати. 

Зокрема, окреслено музейну соціологію як окремий напрям досліджень, висвітлено 

методологічні й теоретичні проблеми  цього наукового напряму. Проте, 

запропонувати теорію, що відображала б соціокультурне призначення музею 

(«місію»), авторам, на жаль, не вдалося. Можна припустити, що причиною цьому 

те, що не всі автори змогли взяти на озброєння інноваційну соціологічну парадигму, 

заявлену в роботі. 

Детальнішого розгляду потребує точка зору про те, що пам’ятки є лише 

комунікативним інструментом вираження певної думки. В такому випадку на 

пам’ятки покладається тільки експресивна і сигнальна функції, в той час як 

дескриптивна та аргументативна [367] випадають з дослідницького поля зору. В 

зв’язку з цим, та виходячи із тези про вихід музейної соціології за межі, власне, 

музейного інституту, контроверсійною виглядає соціологія музейного предмета. Це 

значно звужує і обмежує можливості дослідження музею як соціально-культурного 

інституту в його взаємозв’язках з іншими соціальними явищами. Фактично, 

соціологія музейного предмета може бути зведена до проблем дидактичного 

(розуміння кураторського послання), кураторського (побудова музейного наративу 

та дискурсу), які, в цілому, належать до проблематики музейної культури. В 

контексті пам’ятки, основна проблема музейної культури полягає, насамперед, у 

розробці ефективних технологій, що уможливлять поєднання наукового методу та 

інтерпретацій музейних репрезентацій. 
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Не варто детермінувати соціально-музеологічну проблематику відносинами 

людей із культурною спадщиною, обслуговування якої, на думку багатьох 

дослідників, і є місією музеїв. Історико-культурні цінності також є всього лиш 

інструментами дослідження, спрямованого на розв’язання проблем. Пам’ятки не є 

самодостатніми фетишами, які потребують особливого, майже, містичного 

сприйняття, яке дозволить осягнути певні приховані ідеї. Пам’ятка одночасно 

виступає як автентичне свідчення, наукове джерело, символ. Але усіма цими 

якостями пам’ятки наділяються відповідно до наявних автономних наукових, 

художніх та інших знань із «третього світу» за К.Поппером. Використання цих 

знань при атрибуції пам’ятки та включенні її у ширший контекст музейної 

репрезентації дозволяє продукувати нове знання, що, знову-таки, поповнить 

скарбницю «третього світу».  

Такий підхід дозволяє переглянути взаємини музею з відвідувачами. Такі 

процеси, як організація пізнання, соціалізація, формування ідентичності, 

поглиблення рівня усвідомлення соціальних проблем, котрі розглядаються 

прихильниками музейної соціології як складові місії музею, насправді, є похідними 

від проблем, з якими стикаються соціальні колективи. Самоцінність пізнання, як 

такого, є, скоріше, деформацією сприйняття оточуючого світу, характерною для 

інтелектуалів. Пізнання існує не заради самого пізнання, а для того, щоб знайти нові 

шляхи подолання проблем. Наприклад, проблема інформаційної гігієни стимулює 

пізнання засобів комунікації, технологій маніпулювання, аналіз відповідних 

соціальних інститутів і традицій.  

Відсутність, власне, соціальної проблематики у музейній соціології, 

незважаючи на постулювання необхідності виходити в музейно-соціологічних 

дослідженнях із широкого соціального контексту, віддзеркалюється й у виборі 

методів. Музейні соціологи як на теоретичному, так і на прикладному рівні 

покладаються на метод спостереження, серендипності (випадкової дослідницької 

знахідки), замість методу спроб і помилок. Метод спостереження хибно 
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сприймається як провідний метод науки. Для того, аби фіксувати під час 

спостереження відхилення, необхідно виходити із певної проблеми або гіпотези, 

яка підлягає емпіричній перевірці. Отже, спостереження не є самодостатнім і не 

виступає як вихідна точка дослідження. Якщо ж почати зі спостереження, без 

проблемних ситуацій та гіпотез, соціологічні дослідження просто 

накопичуватимуть емпіричний матеріал, який може так і не знадобитися для 

розв’язання проблем.  

Метод серендипності має, більше, інтуїтивну природу. Він спрямований на 

отримання максимуму користі від неочікуваних відкриттів. Проте для того, щоб 

зафіксувати сайд-ефекти, також треба мати певні вихідні гіпотези: йти до 

очікуваних результатів, звертаючи увагу на неочікувані. Або ж аналізувати певні 

маркери, симптоми, сліди, реконструювати проблемну ситуацію, щоб потім знайти 

шляхи її вирішення. Зрештою, музейна соціологія і на теоретичному, і на 

прикладному рівні повинна мати експериментальний характер навіть тоді, коли 

застосовує метод спостереження. Лише завдяки методу спроб і помилок можна 

відрізнити знання і технології, що є підкріпленими та працюють, від тих, що 

спростовані і підлягають елімінації. В іншому випадку, музейна соціологія буде 

відображати не більше, ніж можна побачити не застосовуючи спеціального 

соціологічного інструментарію. Її розвиток навряд чи буде динамічним, коли і, 

взагалі, можливим. 

В зв’язку з цим, варто було б звернути увагу на те, що музей сам по собі є 

інструментом соціологічного дослідження. Він не лише може відображати настрої, 

фіксуючи плинну кон’юнктуру громадської думки. Музей несе в собі соціальний 

досвід, що може бути використаний для пошуку відповідей на актуальні проблеми, 

що постають перед суспільством: модернізація, удосконалення соціальних 

інститутів і традицій, розробка суспільних технологій.  

В контексті соціологічного підходу варто звернути увагу також на 

соціологізм. Його суть полягає в тому, що будь-які явища громадського життя 
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людей є соціально обумовленими й вирватися за межі цієї обумовленості 

неможливо. Звідси, музей завжди є відображенням того суспільства, в якому він 

існує. В дослідженнях соціокультурного призначення та інституційної специфіки 

музею найкраще ця методологія проявилася у працях К.Хадсона [616, 526], котрий 

поєднував її з історизмом (будь-які явища суспільного життя людей залежать від 

конкретних історичних обставин). Дослідник мав на меті (хоч прямо про це не 

заявляє) запропонувати щось на зразок еволюції музеїв, відзначивши фактори, що 

є вирішальними при «музейному доборі». Зрештою, основною тенденцією в 

розвитку музеїв Хадсон вбачав у емансипації відвідувача, збільшенні 

транспарентності та клієнтоцентричності цих інститутів, покращенні ергономіки 

репрезентацій [616]. Найбільш важливим фактором дослідник вважав відповідність 

соціальній, культурній та політичній кон’юнктурі, що склалася у той чи інший 

історичний період. А сама еволюція закладів відбувається за рахунок «впливових 

музеїв» [526]. 

Цим концептом дослідник позначав інституції, які вперше успішно 

впровадили у свою практику інновацію, яка згодом стала масовою. Імплементація 

інновацій може розглядатися за аналогією із пристосування видів. Звідси, цілком 

логічно, що лише рішучі музейні трансформації, на думку К.Хадсона, 

унеможливлюють колапс музею як соціокультурного інституту. Через це музеолог 

із недовірою та скепсисом дивиться на більш примітивні й архаїчні музеї, що 

сформувалися на базі давніх колекцій пам’яток. Наприклад, до переліку 37 

«впливових музеїв» не включено жодного італійського [526, с. 6]. При тому, що в 

ході своїх міркувань Хадсон зазначає, що Італія, разом із Францією, Німеччиною та 

Англією, належала до країн, що утворювали музейний світ до 1880-х рр. [526, с.14]. 

«Впливовість» «архаїчних» музеїв була скороминущою. А художні музеї (галереї) 

з їхніми тривіальними репрезентаціями, що знаходять свій вияв, переважно, у 

розвішених на стінах картинах, розглядаються як «відсталі діти музейного 

сімейства» [526, с. 153]. В зв’язку із цим, треба зауважити, що виживає не 
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найсильніший із видів чи типів музеїв, а лише той, хто краще пристосувався до 

історико-соціальних умов. І, можливо, саме архаїчні музеї, що продовжують 

існувати дотепер, продемонстрували найвищий рівень вітальності. Отже, 

консервативність є не менш важливою за інновацію. 

Еволюціоністські конотації має також широко розтиражований вислів 

К.Хадсона про місцеві відмінності музеїв, для кращого роз’яснення яких він вдався 

до аналогій із християнством, яке у кожній країні (континенті) має свої особливості 

[526, с. 11]. Водночас є щось «сутнісне» в усіх музеях (як і церквах), що дозволяє 

ідентифікувати його незалежно від місцевих умов. Подібно до цього і деякі 

сімейства звірів мають свої особливості: наприклад панди своєю поведінкою і 

способом життя значно відрізняються від білих ведмедів. Але і ті й інші належать 

до «ведмежих».  

На думку Хадсона, механізм поширення більш розвинених «видів» музеїв 

залежить від інтенсивності комунікації. Музейники, подібно до бджіл, розносять 

пилок музейним садом, поширюючи інноваційні ідеї таким чином, що музеї, які не 

додумалися до інновації просто копіюють передові досягнення. В цьому Хадсон 

бачить і певну небезпеку, що музеї можуть аж занадто уніфікуватися і, зрештою, 

розвиток припиниться, тому що зникне видове різноманіття. Водночас, поява 

«впливових музеїв» не надто залежить від комунікації (тому що, з логічної точки 

зору, у такому випадку нічого нового, крім наслідування готових зразків, 

утворитися не може). Дослідник вважає, для створення інститутів нового типу та 

наслідування новітніх музейницьких форм, потрібні інноваційно мислячі люди 

(наділені «гостротою бачення та ментальною оригінальністю»), сприятливий 

соціальний клімат та засоби для пропаганди нового мислення [526, с. 12]. Іншими 

словами, соціально-історичні умови мають бути несприятливими для музеїв старої 

формації та сприятливими для нововведень.  

В зв’язку із наведеним, варто висловитися щодо еволюціоністських ідей в 

соціогуманітарних дослідженнях, а також соціологізму та історизму в цілому, та 
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щодо міркувань К.Хадсона зокрема. Теорія еволюції має дуже високу 

привабливість, оскільки, є, фактично, історичною інтерпретацією, внаслідок якої 

можна виділити певні природні закономірності,чого в історії соціуму досягти так і 

не вдалося. Щоправда, закон, що лежить в їхній основі, залишається неясним. 

Оскілки історія життя на Землі є унікальною, може виявитися, що виявлені 

закономірності є всього лише вправним описом перебігу подій. В зв’язку з цим, 

екстраполяції еволюційних закономірностей на суспільну сферу видається 

нерелевантним. Тому що тоді необхідно буде припустити, що є певний холічний 

закон, котрий визначає увесь суспільний розвиток. Він прихований від нас, але ми 

можемо спостерігати похідні від нього соціальні закономірності [365, с. 121-138]. 

Зрештою, необхідно зафіксувати усі закономірності в усіх галузях 

суспільного життя (серед яких і музейна справа), щоб віднайти загальний 

соціальний закон. Водночас, важко окреслити закономірності не маючи гіпотези 

самого закону. У своєму дослідженні Хадсон намагається комбінувати ці закони, 

відштовхуючись від комунікації (виклику) та видатної особистості, що зростає за 

певних соціальних умов, серед яких чільне місце посідають економічні умови, які 

обумовлюють необхідні політичні та культурні опції. Можна припустити, що в 

даному випадку, ми спостерігаємо вплив концепцій А.Тойнбі [496] та марксизму на 

К.Хадсона. Ці теорії зближують історизм та соціологізм з історицизмом, 

пізнавальні хиби якого розглядалися вище. Втім, метод спроб і помилок 

характерний як для природної еволюції, так і для розвитку суспільства. Якщо 

поглянути на ці процеси під таким кутом, то закономірності, засновані на 

універсальних історичних та соціальних законах, зникають. І теорія впливових 

музеїв набуває ознак навіть не описової теоретичної гіпотези, а однієї з історичних 

інтерпретацій. 

До речі, наведені міркування про підоснову гіпотез та інтерпретацій, 

висунутих К.Хадсоном, є прикладом методу, протилежного до соціологізму та 

історизму, але більш дієвого. Так, із аналізу текстів дослідника вдалося з’ясувати, 
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що він знаходився під впливом теорій своїх видатних співвітчизників – Дарвіна й 

Тойнбі, що є цілком природним. Але протилежна операція не виглядає такою ж 

ясною. По-перше, важче окреслити коло усіх мислителів, що могли мати вплив на 

міркування Хадсона і є або були його співвітчизниками. По-друге, можна 

випустити з поля зору марксизм, популярність якого в колах британських 

інтелектуалів не була однаковою.  

Що ж до історизму та соціологізму, в контексті дослідження музейної справи 

К.Хадсон сам дивується із того, що незважаючи на усі складнощі, в тому числі, 

економічного характеру, кількість музеїв у світі збільшується, і це стосується також 

незаможних країн. Десь більшу роль у створенні і підтримці музею відіграє бізнес, 

а десь держава, і ці обставини не залежать ні від могутності (слабкості) капіталу, ні 

від етатичних тенденцій, ні від рівня освіченості підприємців або політиків. Хоча, 

звісно, не можна відкинути ні впливу місцевих традицій, ні локальної конфігурації 

інститутів. Це тягне за собою дослідницьку необхідність інституційного та 

ситуаційного аналізу, замість того, щоб шукати тривіальні відповідності загальним 

тенденціям у будь-якому суспільстві, наприклад, накидання капіталістичних 

відносин на культурну сферу, або поширення націоналістичних ідеологій, або 

урбанізацію чи будь-що подібне до цього. Дослідження соціальних інститутів і 

традицій, серед яких музеї та музейництво, краще вибудовувати довкола гіпотез та 

інтерпретацій, базованих на досвіді вирішення проблем теоретичного та 

практичного характеру. Зрештою, це дасть можливість оцінити вплив більш 

загальних тенденцій. 

Якщо застосовувати підходи, засновані на соціологізмі та історизмі, музеї, 

справді, можна розглядати як щось на кшталт дзеркал суспільного життя (дуже 

поширена метафора). Проте здатність відображати не передбачає можливості 

виправлення суспільних проблем. Такий музейний функціонал виглядає дуже 

збідненим. Невже ці музеї-дзеркала настільки необхідні й немає іншого способу 

відображати соціальні проблеми? Невже їхнє дослідження зводиться до фіксації 



126 

 

відображень, що суспільство транслює на них? Там, де Хадсон виходить із 

соціологізму та історизму, музей цілком логічно лише «підтверджує» загальні 

історичні та соціальні тенденції. Але там, де К.Хадсон вдається до аналізу 

соціальних інститутів і традицій, оприявнюються важливі соціальні проблеми (в 

тому числі, хронічні, що з часом почали розглядатися як норма), які не може 

показати «дзеркальний» підхід. Проте, як вважає дослідник, більш корисним є 

слідування все мінливішій соціальній кон’юнктурі – музей має приводити себе у 

відповідність із загальними тезнедціями. 

Зрештою, не дивно, що К.Хадсон вважає (полемізуючи із Я.Єлінеком), що 

музей інструментально неспроможний вирішувати соціальні проблеми, а може 

лише «виявляти їхню сутність» [526, с. 151]. Серед цих проблем, котрі дослідник 

більш схильний називати «дилемами», «устремліннями», «утрудненнями» та 

«перспективами», Хадсон виділяє п’ять. Перша – це погіршення екологічних умов. 

Друга – слабкість контролю над концентрацією політичної влади, зумовленої 

економічними та технологічними чинниками. Третя – відсутність покращення від 

деколонізації (можна говорити ширше, – руху за емансипацію). Четверта – 

гіперспеціалізація «третього світу» (поняття за К.Поппером), що зумовлює 

профанацію та імітацію науки і мистецтва, а також зневіру у цих видах діяльності з 

боку тих, хто його не розуміє навіть тоді, коли ці твори не є фейковими. П’ята – 

розшарування обумовлене не лише фізичними, біологічними, економічними 

факторами, а й духовними – зокрема, виникнення інтелектуального пролетаріату, 

котрий визискується абстрактними системами (проблема «абстрактного 

суспільства» за К.Поппером [356, с. 194-198]). Означити наведені «дилеми» та 

виявляти їхню сутність музей може за умови свого надійного інституційного 

функціонування. Воно має базуватися на міцному фінансовому підґрунті, що 

можливе за умови релевантності музею політико-економічній ситуації в 

суспільстві, інтенсифікації зв’язків із місцевою громадою, а також на надійній 

науковій основі.  
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На думку Хадсона, наведені п’ять «тенденцій» породжують серед широких 

верств суспільства невпевненість у завтрашньому дні, в той час як озброєні 

інтелектом еліти, як можна зрозуміти з міркувань дослідника, ясно бачать майбутнє 

[526, с. 152]. Саме тому, музеї мають стати місцем, що дозволить зробити елітну 

впевненість егалітарною. До цього К.Хадсон додає, що «служіння суспільству» є 

занадто неточним поняттям і вважає за потрібне говорити про конкретні соціальні 

потреби, які може задовольнити музей. Проте, за будь-яких обставин, цей інститут 

буде всього лиш відображати «історію суспільства», єдине що, музей має 

відмовитися від штучної сепарації різноманітних соціальних сфер, синтезуючи 

розрізнені елементи оточуючого світу [526, с. 154]. 

Незважаючи на те, що К.Хадсон не схильний говорити про соціально-

культурні проблеми, виділені ним «дилеми» все ж мають гострий характер. До 

методологічних заслуг науковця належить те, що науковець пов’язав ідею 

інституційної трансформації музею зі здатністю цього закладу розв’язувати 

соціальні проблемами. Також на користь міркувань автора говорить те, що він чітко 

показав, як від цих соціальних проблем (котрі можуть не усвідомлюватися 

широкими колами громадськості) необхідно переходити до суспільних потреб, що 

з них випливають і які є більш відчутними для громади. Лише так музей може 

укорінитися у реальному житті, зробивши напрацювання «третього світу» 

утилітарними.  

Проте викликає заперечення теза Хадсона про те, що музей має відповідати 

соціально-економічній та соціально-політичній кон’юнктурі, не здатний 

розв’язувати соціально-культурних проблем та є лишень осередком соціальної 

історії. Якщо поглянути на ці три тези з позиції К.Хадсона, то все виглядає цілком 

логічно. Музей, який або занадто архаїчний, або занадто інноваційний не зможе 

вижити. Оскільки музей пов’язаний лише з історією, то він може лише показати як 

суспільство функціонувало до сьогоднішнього дня. Проте вироблення нових 

технологій – це справа суспільних практик, які, згодом опиняться в музеї, але вже 
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після необхідних випробувань, здійснених безпосередньо в житті (а не на якій-

небудь «чернетці»). Як вважає Хадсон, музей може лише надихати, проте не 

конструювати реальність та готувати проекти майбутнього – будучи такою 

«чернеткою». Хоча якимось чином цей інститут має вселяти впевненість у 

майбутньому, очевидно, прогнозуючи позитивний розвиток подій. Замість 

проектів, які будуть проходити апробацію – віщування. 

В цілому, варто підкреслити серйозну увагу К.Хадсона до технологічних 

аспектів, як у побудові музейної роботи, так і музейній репрезентації. 

Технологічний аналіз видів людської діяльності має посідати чільне місце в 

експозиції. Наприклад, Хадсон наголошує на тому, що мистецтво штучно розділене 

із ремеслом. Тому мистецькі музеї мають демонструвати технології художньої 

творчості. Існують приклади реалізації подібних ідей. Зокрема, вона була 

нещодавно імплементована на виставці «Відбиток» у Мистецькому Арсеналі [88]. 

Варто зауважити, що в експозиційному просторі, за прискіпливою увагою до 

технологій виготовлення графічних творів, загубилися задуми художників, втілені 

у різноманітні відбитки. А художні смисли, переважно (якщо не завжди), несуть у 

собі ту чи іншу соціальну технологію. Тож, можна припустити, що музей (не лише 

художній) має більшу увагу приділяти соціальним технологіям: бути не осередком 

суспільної історії, а культурною апробаційною лабораторією (питання полягає 

лише у тому, що можна розглядати як лабораторний «матеріал» музею, та який 

спектр соціальних технологій традицій та інституцій він може охопити). Тим 

більше, що багато дослідників звертають увагу на «стиснення часу» – тенденції до 

зменшення темпорального відрізку між винаходом і впровадженням інновацій. 

Таким чином, музей може не лише констатувати історичні зміни, а й приймати 

участь у суспільних трансформаціях, виступаючи як інструмент лабораторної 

апробації та чогось на зразок «клінічних випробувань» [488], коли результати 

музейного лабораторного дослідження розкриваються через репрезентацію, яку 

відвідує публіка. 
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Отже, музей пов’язаний не стільки з історією суспільства, як із соціальним 

досвідом. Він може виступати як фактор розв’язання суспільних проблем, не лише 

висвітлюючи їхню «сутність», а й пропонуючи шляхи розв’язання. Звідси, можна 

поставити під сумнів тезу про те, що музею не лише варто дотримуватися 

соціально-історичної кон’юнктури, а й неможливо вийти за її рамки. Якщо так, то 

музей не може бути фактором змін, тому що і його інституційна форма, і 

запропоновані ним репрезентації є всього-лиш тавтологією по відношенню до 

оточуючої дійсності, під диктовку якою музей нібито працює. Враховуючи це, 

можна запропонувати дві концепція. Відповідно до першої, соціальні інститути 

поділяються на ті, що є драйверами розвитку та ті, що пасивно слідують загальним 

соціальним тенденціям. Згідно з другою, жоден інститут не може змінити існуючу 

соціальну кон’юнктуру. Таким чином, виходячи із другої концепції розвиток 

суспільства неможливий взагалі. З міркувань Хадсона можна зрозуміти, що 

інститути-драйвери все ж є. До них, насамперед, належать політичні та економічні 

інститути (марксистський «базис» і «надбудова»), а також дієві люди, що здатні 

вийти за межі усталених патернів. 

Коротко підсумовуючи, можна сказати, що деякі методи соціології, як от 

інституційний аналіз, представлений у роботах П.Бурдьє та Б.Латура, може бути з 

успіхом застосований у дослідження соціокультурного призначення та 

інституційної специфіки музею. Водночас, методи соціологічної емпірики та 

соціологізму мають низький евристичний потенціал. 

 

2.5. Загальнонаукові методи дослідження  

Отже, варто сконцентруватися на загальнонаукових методах теоретичного 

характеру, адаптованих до дослідження музею як соціокультурного інституту. В 

зв’язку з цим, увагу привертає метод ідеалізації, що був використаний М.Фером у 

концепції «дементного музею» [511, 510]. Науковець конструює подумки об’єкт, 

що не існує насправді, проте дозволяє зрозуміти основні тенденції, що відбуваються 
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з окремими музейними інститутами. Дослідник виходить із постулату, що музеї 

завинили перед суспільством через те, що вони більше не можуть бути такими 

ефективними як колись, але намагаються це компенсувати недолугою, хаотичною 

діяльністю. Науковець вважає, що такий стан музейного інституту можна 

метафорично позначити як деменцію. Потенціал музейного закладу поступово 

згасає, а сам «хворий» неспроможний нічого вдіяти, хоча й може усвідомлювати 

зниження якості свого соціального використання. Єдине, що залишається – 

сповільнити і законсервувати дегенеративні процеси, що охопили цей соціальний 

інститут. М.Фер вважає, що до такого стану речей музей прийшов через свою 

неуважність до теоретичних основ. Це перекидання відповідальності з теоретиків 

на предмет теоретичного осмислення є симптоматичним. Насправді, ми маємо 

справу, скоріше, із «дементною методологією» музеології, ніж «дементним 

музеєм». Означена ситуація яскраво проявилася, зокрема, у міркуваннях про музей, 

запропонованих Фером. Вони наповнені суперечностями, плутаними аргументами, 

повторами, самоочевидними констатаціями, необґрунтованими узагальненнями, 

що базуються на окремих екзистенціальних випадках.  

Відправною точкою дискурсу музейного куратора, є спрощене, але 

неспростовне розуміння музею як «місця збереження артефактів» [510, с. 21]. 

Водночас дослідник приписує в минулому музейному інституту функцію 

всезагального банку інформації, яка відтепер покладена на Інтернет, а, отже, музей 

виявляється зайвим. В той же час, Фер звертає увагу на очевидний факт, що 

накопичити усю необхідну сукупність пам’яток неможливо, а, отже, й 

інформаційної повноти від музею очікувати не було варто ніколи. Ситуація 

лишається такою ж і за умови, що до уваги береться уся сукупність музейних 

зібрань по світу. Власне, бажаної повноти не можна очікувати і від Інтернету. Крім 

того, автор слушно звертає увагу на помітні неозброєним оком цифрові та 

«аналогові» відмінності між музеєм та Інтернетом. Тому, зрештою, побоювання 

Фера про витіснення Інтернетом музею виглядають перебільшеними: традиція 
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символічного та джерельного використання артефактів навряд чи зникне 

найближчим часом. 

Оскільки Фер бачить особливість музею у специфічній комунікації через 

предмети і їхні системи – опредметнення ідей – він вважає за необхідне прояснити 

технологію створення музейних репрезентацій. В зв’язку з цим, автор пропонує 

чітко розрізняти колекцію та «корпус музею» – апарат, що має на меті перетворення 

звичних об’єктів оточуючого світу на пам’ятки та використання їх як символів або 

фрагментів реальності в експозиціях. Намагаючись пояснити згасання когнітивних 

функцій музею вродженими причинами, дослідник вибудовує складний і плутаний 

дискурс про співвідношення між сукупністю усіх речей на землі та науковими 

класифікаціями, фондами музею як їхньою частиною і виставками, що, в свою 

чергу, вже є частиною фондів. Дослідник вважає, що постійна експозиція музею не 

має раціонального підґрунтя. Вона будується музейниками, майже, у свавільній 

манері за допомогою «риторичних методів в сенсі аргументації, мовлення, 

наративу» [510, с. 28]. Так, наче, наукові аргументи не виражаються за допомогою 

мови та не утворюють наративів. При тому, що насправді, наука спирається на 

дескриптивну та агрументативну функцію мови [368].  

М.Фер переконаний, що вимушена селекція, критична неповнота зібрання 

пам’яток не може в достатній мірі забезпечити наукової строгості. Отже, як можна 

розуміти із міркувань дослідника, важливим фактором деменції музейного 

інституту є втрата наукового методу в контексті музеалізації. Ці тези виглядають 

досить дивно, з огляду на те, що музей і не спроможний досягнути достатності у 

комплектуванні. Отже, деменція є, ніби, наперед визначеною. Тож, власне, і вдіяти 

нічого не можна.  

Отже, корінь проблеми лежить у неможливості поєднання музеалізації та 

наукового методу. При цьому, дослідник дивним чином вважає, що колекція та 

похідна від неї репрезентація не мусять (хоч і можуть) мати під собою науковий 

базис [510, с. 23], що створює суперечності у міркуваннях Фера. Якщо виходити із 
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того, що дементність є нездоланною, то можна стверджувати, що поєднати науку і 

музеалізацію неможливо в принципі. В такому разі, мова не може йти про 

факультативність науки в музейній репрезентації. Якщо ж репрезентація може 

мати наукове підґрунтя, а деменція музею зумовлена відсутністю цього базису, то 

музеалізація мусить бути науково підкріпленою.  

Дослідник виділяє кілька «симптомів» музейної деменції і пропонує 

«лікування». Проте пропозиції дослідника є суперечливими, що ставить під сумнів 

надійність запропонованої ним методології. 

Зокрема, М.Фер висловлює впевненість у тому, що музей втратив здатність 

до орієнтації, проте, водночас, звинувачує його у патріархальному, менторському 

габітусі, який не дозволяє відвідувачам самим обирати ракурс вивчення музейних 

предметів. Водночас, дослідник виступає проти безіменного кураторства [511], в 

той час, як кураторство – це завжди певний ракурс. Звідси, щоб не заважати 

вільному пізнавальному самовизначенню публіки, необхідно або відмовитися від 

кураторства взагалі, або практикувати «безіменне кураторство».  

Також М.Фер стверджує, що музей втратив здатність до самоорганізації. При 

цьому він висловлює подив щодо одного важливого факту, який, власне, спростовує 

усю його теорію. Факт полягає у тому, що незважаючи на скрутні, кризові часи для 

музею, наступ новітніх комунікаційних технологій, кількість музеїв по всьому світу 

зростає. Замість того, щоб переглянути свою дементну теорію, Фер схильний її 

імунізувати. Він вважає, що розростання музейної мережі та поглиблення 

профільної диференціація музеїв, є проявом хвороби, й позитивно оцінювати цей 

процес не варто. Водночас, можна потрактувати бурхливе розширення меж 

музейного ландшафту, як прояв високої резистентності й вітальності цих 

інститутів, інтуїтивне покладання на них суспільством важливих нових функцій, які 

музеологія має розкрити. Замість того, щоб наполягати на непорушності 

теоретичних гіпотез про «кінець музею». 
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Науковець вважає, що ознакою деменції є втрата інституційної самостійності. 

Але замість того, щоб прагнути суб’єктності, Фер переконує, що музей має 

піддатися «дементним тенденціям» і «передати свою долю в руки відвідувачів, 

меценатів та інших зацікавлених» [510, с. 36]. Так, ніби, сам музей не зацікавлений 

у тому, щоб «віднайти і визначити себе самого знов» [там само].  

М.Фер пропонує розв’язувати інституційні проблеми музею шляхом редукції. 

В зв’язку з цим учений постулює необхідність відновлення статусу-кво музею як 

закладу, що зберігає артефакти. Не дивно, що найбільшою реформою музею в 

такому спрощеному розумінні є відкриття фондів.  

Отже, підсумовуючи аналіз теорії «дементного музею», варто зауважити, що 

те, що заклад не відповідає очікуванням науковців – не є інституційною проблемою, 

як вважає М.Фер. Це є науковою, музеологічною проблемою. Ніякої деградації 

музею немає. Маємо справу із невідповідністю деградаційно-дементної теорії 

реальності. Як наслідок, треба відкинути теорію, що не підтверджується. А не 

силувати реальність втиснути у «прокрустове ложе» хибної теорії. Не варто гадати, 

що науковий критицизм полягає у приниженні музейного інституту та практичних 

досягнень його працівників. Набагато ціннішим для музейної теорії є виявлення та 

розв’язання проблем, що постають при осмисленні музею як соціально-культурного 

інституту. Метод наукового критицизму полягає у тому, щоб перевіряти існуючі 

теорії практикою, спростовувати їх, коли виявлена невідповідність із реальністю, 

висувати нові гіпотези, які також будуть спростовані. Проте з кожним кроком 

теоретичне пізнання глибше й глибше проникатиме у розуміння музею як 

соціально-культурного інституту. Це дозволить гармонізувати музейний 

функціонал та запропонувати відповіді на виклики, з якими стикається заклад. 

З багатьох музеологічних досліджень, які вже розглядалися раніше, в тому 

числі, розробок М.Фера, можна зробити висновок про те, що більшість проблем 

музею як соціально-культурного інституту можуть бути зведені до проблеми 

інституційної ідентичності. Якщо музей все більше мімікрує, дублює функції інших 
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закладів, виходить, що його соціокультурна утилітарність знижується. Отже, якщо 

протистояти втраті музеєм своєї ідентичності, зокрема, на теоретичному рівні, – 

музей знову стане потрібним, важливим для соціуму. Як наслідок, буде вирішена 

проблема його соціокультурного призначення. 

Проблема втрати музейної ідентичності (розмивання його ніституційної 

специфіки), з одного боку, може бути розв’язана шляхом з’ясування тих рис музею, 

які не притаманні жодній іншій інституції. Такий шлях є продуктивним з огляду на 

пошук напрямів найбільш утилітарного суспільного використання музею. З іншого 

боку, для того, щоб відповідати сучасним викликам, музею необхідно залучати 

досвід інших соціальних інститутів, що призводить до уподібнення або й мімікрії. 

Таким чином, музей вимушений поступатися частиною своєї ідентичності. В 

контексті другого напряму міркувань, видається, що соціальні інститути 

поділяються на ті, що мають сильну ідентичність і, ніби, експортують її, 

здійснюють своєрідну експансію. А також ті, ідентичність яких ослаблена. Отже, 

останні перебувають на межі виживання й будуть поглинені потужнішими 

інститутами. 

На перший погляд, не варто штучно підтримувати інституції, елімінація яких 

є природною. Проте, провідною рисою соціокультурного життя є протистояння 

природним процесам елімінації (на що, з огляду на музеї, звертав увагу М.Фер). 

Тому проблема інституційної ідентичності музею може бути дещо 

переформульована. Мова має йти про те, які риси інституційної ідентичності музею 

варто зберегти, а від яких відмовитися. Що може бути запозичене від інших 

інститутів? І, глобальніше, чи є процес взаємного уподібнення шкідливим, чи, 

навпаки, цей процес є природним, а тому продуктивним? Чи є він таким, на який 

немає можливості вплинути, і, отже, чи є зміни, спричинені ним невідворотними?  

Пошук вирішення означених проблем передбачає використання адекватної 

методології, необхідної для з’ясування інституційної ефективності музею. Можна 

припустити, що це можна зробити за допомогою виявлення сутності та специфіки 
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соціального інституту. У філософській, переважно, марксистській традиції існує 

цілий напрям, присвячений з’ясуванню сутності – це теоретичний метод 

есенціалізму. Відповідно до його постулатів, під сутністю розуміють незмінну 

першооснову певного явища, що виступає предметом міркування й дослідження. 

На думку К.Поппера, філософія есенціалізму суперечить науковому методу. 

«Сутності» можна розглядати як процес поглиблення розуміння певного явища в 

результаті застосування методу спроб і помилок (припущень і спростувань теорій). 

Отже, сутність не може бути вічною і незмінною. Ця обставина помічена багатьма 

есенціалістами. Наприклад, марксизм декларує, що есенціалізму треба уникати. 

Проте існування самої сутності визнається, але з уточненням, що розуміння її 

можна поглиблювати (від сутності першого порядку до сутності другого і т.д.) [516, 

с. 679-680], але не спростувати чи запропонувати нову. Отже есенціалізм в 

марксизмі імунізується від критики. 

Необхідно перевірити, чи спроможний есенціалістський підхід, популярність 

якого в гуманітаристиці дуже висока, забезпечити з’ясування ефективності музею 

як соціокультурного інституту. Евристична технологія есенціалізму полягає у тому, 

що сутність, ніби, дана сама собою. Її треба лише взяти, вхопити – вербально 

описати. І хоч запропонувати чітку дефініцію сутності будь-якого явища без 

тавталогічних парафразів і тривіальностей неможливо, все-таки для вихідної точки 

міркувань цього може бути достатньо. Чітка дефініція розглядається як запорука 

дотримання логічного закону тотожності – предмет міркування не може змінювати 

свого змісту впродовж міркування.  

З іншого боку, ідея, закладена у закон тотожності, може бути цілком 

зруйнована, якщо поняття перетворюються на своєрідні шифри, без яких зміст 

міркування стає незрозумілим. Або ж залежно від застосування того чи іншого 

шифру, міркування буде приводити до різних, можливо, суперечливих висновків. 

Така криптографія, на жаль, часто характерна для гуманітарних досліджень. Щоб 
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уникнути цього, варто використовувати поняття всього лиш як стенографічні 

позначення [357, с. 25]. 

Далі, йдучи за логікою есенціалістського підходу, необхідно виявити 

«сутнісні» та «специфічні» ознаки явища. Зробити це можна за допомогою методу 

порівняння. Виходить, що існують цілі групи об’єктів зі спільною, чи подібною 

сутністю, які мають відмінності у частині специфіки. Отже, пошук специфіки 

пам’ятки може бути зведений до позитивістської класифікації. А об’єкти, обрані 

для порівняння, мають бути такими ж самоочевидними як і сутність. 

Спробуємо застосувати зазначену методологію для з’ясування шляхів 

найбільш ефективного використання музею як соціально-культурного інституту. 

Таким чином, музей необхідно порівняти із установами, що, на перший погляд, 

мають з ним спільне соціально-культурне призначення. Зрозуміло, що, в першу 

чергу, на думку спадають інститути, що мають фонди або (та) зайняті виставковою 

діяльністю. Сюди належать певного роду книгозбірні (не усі бібліотеки, тому що 

книжкові пам’ятки є не скрізь), архіви (що зберігають історичні документи, а не 

поточну документацію) та галереї.  

Маленькі виставки, які проводять бібліотеки і архіви із сигнально-

інформаційною метою, мають не так багато спільного із експозиціями музеїв. А 

галереї можуть або взагалі не мати фондів, або утримувати їх, насамперед, для 

обміну. Твори, що перебувають у власності галереї, приймають участь у постійному 

перепродажі з метою отримання прибутку. Цей процес дуже схожий на футбольні 

трансфери.  

З одного боку, ці нюанси вказують на різні сутності архівів, музеїв, бібліотек 

і галерей, незважаючи на певну подібність у структурі. З іншого, можна заявити, що 

наведені відмінності якраз і відображають специфіку музею і, принаймні, 

формально, ці заклади підходять для порівняння. Есенціалізм дає можливість 

довільно обрати що є сутністю, а що специфікою. Проте, як вже зазначалося раніше, 
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розуміння музею як сховища з експозицією є досить спрощеним і не вичерпує усіх 

можливостей його соціально-культурного використання[441, 409, с. 68-77]. 

Якщо, скажімо, розглядати музей як різновид медіа, виходить, що його варто 

порівнювати й з іншими інститутами соціальної комунікації, наприклад, радіо, 

телебаченням, Інтернетом. Подібні порівняння були б доцільними і в контексті 

політичної функції музею, коли музей розглядається як афірмативно-

пропагандистський осередок. Якщо вбачати у музеї храм певної громадянської 

релігії, продуктивними могли б бути порівняння із церквою. До речі, останнє дуже 

популярне в музеєзнавчій та музеологічній літературі.  

Виходячи із міркувань про музей як суб’єкт ринкових відносин, його доцільно 

порівнювати із закладами креативних індустрій, університетами, консалтинговими 

фірмами, антикварними крамницями, ломбардами тощо. Якщо звузити розуміння 

музею до освітньої функції, на перший план виходять порівняння з дитячими 

садками, школами й тими ж університетами. Коли музей розглядається як науковий 

осередок, доцільними є порівняння із різного роду НДІ, think tanks, лабораторіями. 

Якщо музей виступає як частина художньої культури, їх можна порівнювати із 

творчими майстернями, спілками. Мабуть, найскладніше здійснити порівняння у 

тому випадку, коли музей розглядається як поліфункціональний культурний хаб. В 

такому випадку цей інститут має стати в один ряд із клубами, будинками культури, 

чи то взагалі, усіма культурними інститутами.  

Як бачимо, метод порівняльного аналізу закладів зі спільною сутністю щодо 

музеїв є непродуктивним. Отже, перестороги щодо есенціалістського підходу є 

надійно підкріпленими, а його спростування, здійснене іншими дослідниками 

[наприклад, 356, 357], є переконливим.  

Для з’ясування соціокультурного призначення та інституційної специфіки 

музею можна піти не шляхом з’ясування його сутності, а виявлення його 

унікальних інституційних рис. Це дасть музею специфічний інструментарій для 

розв’язання соціокультурних проблем, які не спроможні вирішити інші заклади. На 
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користь методу диференціації говорить те, що цей метод добре зарекомендував себе 

у практичній роботі. А, отже, можна очікувати його успішної екстраполяції на 

теоретичний рівень. Багато емпіричних правил, наприклад 80/20, «менше – значить 

більше» дозволяють припустити, що коли музей з-поміж усього свого функціоналу 

знайде від двадцяти і менше відсотків, власне, унікальних функцій, це 

забезпечуватиме не менше вісімдесяти відсотків його соціальної утилітарності. 

Розвиваючи саме ці функції, музей може прийти до функціональної унікальності.  

В рамках методу диференціації можна виокремити два дискурси. Перший, 

виражений роботами Р.Коха [224, 225], веде до того, що спеціалізація є основним 

фактором адаптації соціальних інститутів. Чим вищий рівень спеціалізації, чим 

більша унікальність функцій, тим більше шансів у закладу бути корисним для 

суспільства. Звідси, якщо, наприклад, дослідження, які проводить музей, не може 

забезпечити жоден інший соціальний інститут, то необхідно покласти всі ресурси 

на розвиток його дослідницької функції.  

Другий дискурс, що знайшов своє втілення у роботах Н.Талеба [487, 488, 489], 

базується на точці зору, відповідно до якої надмірна спеціалізація є небезпечною з 

огляду на зміну кон’юнктури суспільного життя. Якщо спеціалізована функція 

втрачає свою актуальність, інститут опиняється на межі зникнення. Все це робить 

суспільство крихким. Надмірна спеціалізація інститутів тягне за собою тяжкі 

наслідки. Криза, яка проявилася в одній частині соціальної системи може 

неочікувано болісно вдарити по іншій, а та, в свою чергу, по інших. Це обумовлено 

тим, що гіперспеціалізація вимагає тісної взаємодії. Зрештою, все суспільство може 

завалитися як картковий будинок. Тому необхідно уникати крихкості, породженої 

надмірною спеціалізацією та прагнути антикрихкості, що базується на 

опціональності. Опціональність передбачає розширення функціоналу. Якщо певна 

функція стане неактуальною, завжди можна сконцентруватися на активізації інших 

або здобутті нових. А непотрібні да даний час функції «заморозити», але не 

відмовлятися від них зовсім. 
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Власне, музеї стихійно слідують стратегії опціональності, інкорпоруючи в 

свою роботу нові функції. Тому музеї є антикрихкими інститутами, користуючись 

термінологією Талеба і вони не знаходяться на стадії вимирання. Навпаки, вони 

демонструють тенденцію до розширення та експансії. І це не варто розглядати як 

прояв деменції за М.Фером лише через те, що не вдається зрозуміти, чому 

інститути, які «теоретично» мали б зникнути, продовжують існувати й розвиватися. 

Можливо, проблема криється не в самих музеях, а в теоріях, що віщують кінець 

музейному інституту. Талеб присвячує таким теоретичним викривленням багато 

уваги, роз’яснюючи такі речі як «помилка наративу», «епіфеномен» та ін. [487, 489]. 

Музеї в цілому можна розглядати як антикрихкі інститути, що удосконалюються 

під дією стресових явищ [487]. 

Одначе, ні перший, ні другий дискурси, що пояснюють процес інституційної 

диференціації музею, не вказують на те, які саме функції потребують активного 

розвитку, а які ні. На практичному рівні, метод пробі помилок полягає у реагуванні 

на зміни кон’юнктури. Така стратегія може дозволити музею підготуватися до 

найгірших сценаріїв, оперативно адаптовуватися до нових умов. Вона дозволяє 

вижити, пристосуватися. Проте для того, щоб стати ефективним інститутом, що 

розв’язує важливі суспільні проблеми, а, отже, бути максимально корисним для 

суспільства цього замало. Тому що музей має не лише реагувати на зміни, а й 

активно впливати на них. Для цього скептичного емпіризму [487, 488] недостатньо. 

Необхідно вдатися до застосування спроб і помилок у теоретичній площині. 

Відповідно до критичного наукового методу на теоретичному рівні відбувається 

постановка соціально-культурних проблем, які потенційно може розв’язати музей, 

висуваються гіпотези, що роз’яснюють технологію інституційного вирішення 

проблеми, здійснюється перевірка запропонованих гіпотез і, як наслідок, їхнє 

підкріплення або спростування. 

Проте Н.Талеб вважає, що роль теорії та науки в цілому є надто 

перебільшеною. Зазначимо, що цей дослідник є чи не провідним методологом 
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прикладного гуманітарного знання. Оскільки над прикладними дослідженнями 

ставлять теорію, а над практикою – науку, Талеб намагається поставити під сумнів 

усталене бачення процесу пізнання. Учений виходить із того, що наука в цілому і 

теоретичне мислення зокрема, взагалі не здатні адекватно відобразити реальність і, 

тим більше, її осягнути. Оскільки Талеб вивчає потенціал прикладного рівня 

наукового знання, його скептичний підхід до теоретичної науки є цілком 

виправданим. В одній із своїх книг учений наводить промовисту візуалізацію, 

відповідно до якої наукове знання представлене у вигляді простої геометричної 

фігури, а реальне життя зображене за допомогою складного фракталу [488, с. 289].  

З міркувань Н.Талеба випливає, що наука ніяк не може зарадити розвитку 

соціальних інститутів. Більше того, вона може нанести шкоду через те, що науковці 

схильні до утопій і не беруть ризик за практичні наслідки впровадження власних 

теорії. Якщо розглядати науку як перманентне спростування теорій, наукова 

помилка є запорукою розвитку теоретичного знання. Іншими словами в науці 

крупно помилятися корисно, оскільки чим сміливіша теорія (і вища імовірність її 

спростування), тим потужніший поступ науки. Але в житті – все навпаки. 

Помилятися також корисно, але в малому [487]. Чим всезагальніша помилка, тим 

страхітливіші неочікувані наслідки. Життя має справу із екзистенційними 

випадками, а наука із узагальненнями. Хибні узагальнення в реальному житті 

можуть бути небезпечними.  

Тож, відповідно до концепції Н.Талеба більш доцільною є ізоляція 

гуманітарної науки від соціального життя. Кориснішим є опертя на досвід, який 

міститься в соціальних інститутах і традиціях, які змінюються стихійно і природно. 

Надмірне інженерне втручання може тільки зашкодити природному перебігу 

соціально-культурного процесу через зловживання штучними, а не стихійно 

сформованими соціальними (гуманітарними) технологіями. Зазначимо, що з 

неменшою обережністю Талеб ставиться і до технічних інновацій.  
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В той же час, Талеб звертає увагу на процеси символічного субституювання 

досвіду. Це відбувається через маркетингові, PR, політичні маніпуляції. Крім того, 

активного поширення зазнала футуристична культура неоманії, коли новизна 

розглядається виключно як позитивне явище лише на тій підставі, що воно нове. 

Водночас, старовинні явища автоматично визнаються неактуальними лише на 

підставі вікових характеристик. Таким чином, емпіричний підхід опинився під 

загрозою. І його штучно необхідно реабілітувати, хоч це суперечить самому 

емпіричному підходові, котрий противиться штучному втручанню. Лише наука та 

експеримент мають можливість інтенсифікувати досвід.  

Оповідаючи про означені недоліки сучасного суспільного життя, знецінення 

досвіду, імітації замість справжнього наповнення, Талеб не звертає уваги на те, що 

він вибудовує теорію. Якщо він виступає як палкий прихильник «матінки-

природи», саморегулювання та неспішного накопичення досвіду, то не варто 

працювати над теоріями. Всі проблеми вирішаться самі собою завдяки методу 

спроб і помилок (у термінології Талеба «стохастичного приладнування»). Проте 

Н.Талеб пропонує не покладатися на саморегулювання, а штучно зменшувати 

крихкість, щоб уникнути тяжких соціальних потрясінь. Отже, він не схильний 

чекати, а прагне діяти, в тому числі й шляхом створення теорій, які необхідно 

впроваджувати у життя. Тим самим він доводить що теорія і, ширше, наука є 

важливим засобом розв’язання практичних проблем.  

К.Поппер [365] також звертав увагу на небезпеки, спричинені ефектом 

«прокрустового ложа», коли недоліки теорії пояснюються недоліками реальності, 

яку вони описують. В такому випадку реальність підганяють під теорію, а не 

навпаки. Це тягне за собою велику небезпеку для суспільства, з огляду на 

непередбачувані наслідки впровадження теорії, що не відповідає дійсності. 

Імплементація соціальних утопічних теорій, здебільшого, має антигуманний 

характер [356, 357]. Тому К.Поппер пропонує відмовитися від утопічної соціальної 

інженерії, що слабує на зазначені хиби, а послуговуватися поелементною 
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соціальною інженерією [365, с. 69-83]. Вона полягає у тому, що перед тим, як 

вносити зміни на практиці, теорії, відповідно до яких здійснюється реформа, мають 

бути ретельно перевірені цією практикою. Після того, як теоретичне положення 

впроваджене в життя, необхідно уважно проаналізувати всі непередбачувані 

наслідки впровадження і, за необхідності, коригувати теорію або й загалом 

відмовитися від неї.  

Перестороги, пов’язані із проблемою взаємодії теорії та практики, не повинні 

ставати на заваді раціоналізації суспільного життя за допомогою науки. Тим 

більше, що наука має багато фільтрів-запобіжників імплементації. Певна гіпотеза 

перевіряється на теоретичному та прикладному рівнях. Після обережного 

впровадження, що не стосується усієї системи, а лише її невеликої частини [365, 

с. 69-83], практичній фідбек відбиває недоліки цієї теорії. Через це потрібно 

проводити нові й нові вирішальні експерименти. Тому не варто покладати всю 

відповідальність за утопічні теорії на науковців. Утопії впроваджуються якраз 

гіперактивними і некритично налаштованими практиками.  

Порівнюючи імплементацію теорій та емпіричний підхід варто зауважити, що 

набутий досвід завжди є болючим. Чим болючіший, тим кращий. Отже, емпіричний 

підхід також не можна розглядати як цілком гуманний (поруч із однозначно 

негуманним теоретико-утопічним). Фактично, позиції Н.Талеба та К.Поппера 

мають більше емоційні розходження, засновані на доксі: відповідно 

антиінтелектуалізмі та вірі у раціоналізм. Дослідники сходяться на важливості 

фільтрів між наукою і практикою. Вони також підкреслюють виняткову роль 

критики. Поппер обстоює науковий критицизм, а Талеб – скептичний емпіризм. Але 

в будь-якому випадку, критицизм передбачає примат спростування над 

підкріпленням. Обидва методи з високою ефективністю можуть бути застосовані в 

дослідженні соціокультурного призначення та інституційної специфіки музею. Для 

цього необхідно емпіричні питання вивести на теоретичний рівень, після чого 

перевірити отримані теоретичні результати практикою. 
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У попередній частині дослідження було продемонстровано, що окремі теорії 

соціокультурного призначення музею так і не було сформовано. Існує конгломерат 

досліджень, в рамках якого складно встановити ієрархічні зв’язки або застосувати 

інші критерії упорядкування. Практика яскраво демонструє, що конвергенція 

різноманітних функцій музеїв, гібридні стратегії побудови музейних репрезентацій, 

які одночасно прагнуть політичної доречності, наукової критичності, дидактичної 

ефективності, мистецької довершеності, плюралізму висловлювання, 

маркетингової успішності тощо, є звичним явищем.  

Дослідники Ж.Дельоз та Ф.Ґваттарі [98], що є творцями ризоматичного 

методу, який є частиною системного підходу, вважають, що в суспільстві все 

настільки перемішано (матеріальне і духовне, теоретичне, прикладне, історичне, 

наукове практичне, спростоване і гіпотетичне та ін.), що годі й намагатися все це 

розплутати й упорядкувати. Тому чесніше просто визнати ризому (корневище) як 

єдину модель, що адекватно відображає реальність, тому, що вона отримана в 

результаті безпосереднього споглядання, без штучних ілюзорних деформацій. 

Отже, годі сподіватися не лише виокремлення музею зі соціального полотна, а й 

теоретичної диференціації, яка є вихідною точкою для спростування чи 

підкріплення теорій. В зв’язку з цим, ризоматичний теоретичний підхід видається 

таким, що пройшов перевірку практикою. І музеологія має постати як мішанина 

описових теорій музею як соціально-культурного інституту. 

Але якщо поглянути з іншого боку, то виходить, що деякі функції є 

взаємовиключними. І ці логічні суперечності створюють проблеми у 

функціонуванні музеїв. Наприклад, політико-пропагандистські музеї не можуть 

створювати репрезентацій, що базовані на науковому методі, якщо наукові 

положення суперечать постулатам політичній ідеології. Ризому можна сприймати 

такою як вона є, але це не означає, що не можна на неї впливати і теоретично, і 

практично. А для цього теорія має долати суперечності, а не існувати у вигляді 

гібриду, в якому вони розглядаються як прийнятні. З теорією ризоми в багатьох 



144 

 

аспектах можна погодитися, вона може бути корисною, але не має бути приводом, 

щоб відмовитися від спроб диференціації теорій. Необхідно лише обрати 

релевантний базис цієї диференціації. 

В зв’язку зі сказаним, вбачається найбільш доцільним взяти за основу теорію 

«трьох світів» К.Поппера [367], про які вже побіжно йшла мова на сторінках цього 

дослідження. Згідно з нею, третій світ включає, передусім, наукові теорії та 

мистецькі досягнення. Він уособлює людську цивілізацію. Інші два світи, перший – 

який є втіленням усіх фізичних об’єктів та другий – що є узагальнюючим нотатом 

комунікації. Третій світ є автономним і найбільш важливим, тому від нього 

залежить, насамперед, світ комунікації. А індиферентний до людського сприйняття 

перший світ стане цілком незрозумілим без третього. Наприклад, в рамках третього 

світу розвивається мова. Завдяки йому вона не лише виконує комунікативну 

функцію, що полягає у обміні сигналами та експресії. Вона також є засобом 

дескрипції та аргументації. Саме третій світ збагачує мову, а не комунікація, яка 

лише послуговується його дарами. Світ фізичних об’єктів також не є банальним 

відображенням у людській свідомості. Самі по собі об’єкти першого світу не 

містять інформації. Знання видобуваються не з навколишнього світу, а з гіпотез про 

оточуючий світ, що проходять перевірку практикою. Третій світ проектує 

реальність. Саме тому, втративши надбання третього світу, марно чекати, що 

фізичні об’єкти самі «промовлятимуть» до людей. Це стосується як природних 

об’єктів, так і артефактів. 

Крім третього світу існує ще одна об’єктивована і цілком автономна сфера. 

Вона також формується за принципом «будівництва собору» і К.Поппер звертає на 

неї увагу, коли визначає конгломерат проблем гуманітарної науки. Мова йде про 

світ соціальних технологій, традицій та інститутів. Умовно назвемо його 

«четвертим світом», оскільки він є незалежним від інших, хоча й вступає з ними 

у взаємодію (жоден зі світів не є цілком ізольованим). К.Поппер схильний 

відносити соціальні інститути до третього світу, або ж окремо виділяти твори 
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мистецтва та суспільні заклади у четвертий (п’ятий, шостий) [359, с. 89]. Але це 

виглядає не зовсім коректно. Третій світ – це продукти інтелекту в об’єктивованій 

формі. Натомість четвертий підтримується за рахунок безперервної діяльності. 

Якщо третій світ – це теорія, то четвертий – емпірика. 

Теорія чотирьох світів, заснована на методах ідеалізації, абстрагування і 

моделювання, максимально точно передає ситуацію, в якій знаходиться музей. 

Пам’ятки належать першому світові. Повсякденна музейна діяльність – другому. А 

результат цієї роботи – музейні репрезентації – відносяться до третього. 

Враховуючи наведене, доцільним виглядає упорядкувати існуючі підходи до 

розуміння соціокультурного призначення та інституційної специфіки музею у 

відповідності з трьома світами К.Поппера, скомпонувавши їх у теорії. 

Якщо розглядати музей як об’єкт першого світу, то на перший план виходить 

музейний цикл (виявлення, збереження, дослідження та презентація пам’яток). 

Важливими є всі прояви предметності інституту, що забезпечує цикл. Це 

інфраструктура, працівники, будівлі, втілення репрезентацій у виставках та 

каталогах тощо. В рамках такого підходу на перший план виходить проблема 

автентичності пам’яток, зокрема, та автентичності як соціально-культурного явища 

в цілому. В центрі дослідницької уваги перебувають різноманітні маніпуляції з 

матеріальними субстратами пам’яток: реставрація, консервація, відновлення, 

оцифрування та руйнування.  

Виходячи із розуміння музею як об’єкта першого світу, можна виокремити, 

принаймні, дві теорії. Одну з них умовно можна назвати кунсткамерною. Вона 

виходить від старовинного ставлення до речі як об’єкта, в якому фізично 

прихований певний, хоч і не завжди ясний, смисл. Друга теорія, конституйована 

більш чітко, – це «нова музеологія» або теорія екомузею. Вона виходить із єдності 

матеріальної та нематеріальної спадщини. Якщо нематеріальна спадщина разом з 

артефактами компактно розміщена на певній території, варто музеєфікувати всю 

цю територію разом з людьми та предметами. Екомузеї прагнуть більше уваги 
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приділяти нематеріальній стороні культурної спадщини, проте більшою мірою 

сфокусовані саме на матеріальному аспекті.  

На користь теорій, в яких музей виступає об’єктом першого світу, свідчить 

важливий аргумент: без пам’яток музей існувати не може. Спростування цієї тези, 

видається неможливим. Тому кунсткамерна і екомузейна теорії виглядають надійно 

підкріпленими. Джерельне та символічне використання пам’яток стає вторинним 

по відношенню до теорії музею як об’єкту першого світу. Розв’язання проблем 

музейного циклу видається цілком достатньо для вирішення прикладних проблем, 

наприклад, науково-дослідного, пропагандистського, ринкового або іншого 

використання музейних зібрань.  

Ключовою для кунсткамерної теорії є концепція автентичності пам’ятки, що 

прихована у матеріальному носії. Це породжує ситуацію, коли роль матеріального 

субстрату або перебільшується, або нехтується зовсім. Проте останнє також є 

причиною фетишизації історико-культурних цінностей.  

Для перевірки кунсткамерної теорії необхідно скористатися методами 

наукового критицизму, дедуктивної логіки, скептичного емпіризму, а при розгляді 

проблеми автентичності звернутися до системного підходу. 

Бурхливий розвиток комунікативних процесів у сучасному світі підштовхує 

до включення музею у контекст другого світу. Тут можна виокремити кілька теорій: 

політичну, ринкову та медійну. Відповідно до політичної теорії, музей є храмом 

громадянської релігії. Цей заклад формує та підтримує бажані ідентичності, дбає 

про громадянську лояльність, виконує афірмативно-історичні функції, опікується 

національною ідеєю тощо. Аргумент на користь цієї теорії має історико-генетичну 

природу. Музеї почали набувати сучасного інституційного вигляду з кін. XVII до 

поч. ХХ ст., коли знаходили підтримку, насамперед, як інститути нової 

національної ідентичності (звісно, поруч із науково-дидактичними функціями), на 

противагу релігійно-феодальній. В СРСР була максимізована їхня політико-

пропагандистська функція. Таким чином, можна говорити про те, що політична 



147 

 

«сутність» музеїв закладена історично. Водночас, раніше вже було висловлено 

достатньо аргументів проти історизму та есенціалізму. Варто також звернути увагу 

на те, що інститути часто змінюють свою профілізацію і, зазвичай, мало 

відповідають первісному задуму, тому що, здебільшого, формуються стихійно. Про 

несумісність науки і пропаганди було сказано вище. Отже, політична теорія 

потребує ґрунтовної перевірки. 

Ринкова теорія музею базується на тому, що в капіталістичних умовах 

різноманітні соціальні інститути все частіше набувають підприємницьких форм. Не 

є виключенням і музей. Аргументи на користь ринкової теорії різноманітні. По-

перше, підприємницька успішність, що вимірюється фінансовими показниками, 

розглядається як найбільш надійна ознака соціально-культурної ефективності. Крім 

того, популярною є ідея самоокупності музеїв, що є частиною популярної 

лібертаріанської концепції, в основі якої лежить принцип всезагальної вільної 

конкуренції. Незважаючи на те, що музеї у нормативних актах та різноманітних 

конвенціальних визначеннях фігурують як некомерційні установи, фінансові успіхи 

некомерційного сектору дозволяють думати про те, що і музеї здатні покращити 

свій економічний стан. Також музеї розглядаються в контексті креативних 

індустрій тощо. Зрештою, існує ринок культурних цінностей. Участь музеїв у цьому 

процесі є дискусійною, але зв’язок музею, принаймні, потенційний, з різними 

напрямами підприємницької діяльності є незаперечним. Аргументація проти 

ринкової теорії має, переважно, патетичне забарвлення, і апелює до етичних норм, 

антикапіталістичних ідей тощо. Проте раціональної аргументації запропоновано 

недостатньо. Хіба що ринкова теорія не знаходить практичного підтвердження. 

Мало який музей може похвалитися самоокупністю. Проте прихильники ринкової 

теорії сходяться на тому, що необхідно віднайти оптимальну бізнес-модель музею. 

Медійно-комунікативна теорія музею виходить із того, що музей необхідно 

розглядати в контексті комунікаційних проблем. Наприклад, мова йде про чи не 

основну серед них – відсутність розуміння. Як не дивно, з розвитком 
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комунікативних технологій ця проблема лише поглиблюється. А музей може 

запропонувати нові комунікаційні протоколи [581]. На думку прихильників 

медійного підходу, саме неувага до комунікаційних властивостей музейного 

інституту призводить до його маргіналізації. Водночас, необхідно брати до уваги 

загальну тенденцію, відповідно до якої комунікація витісняє смисл. Можливо, саме 

це спричиняє утруднення взаєморозуміння, посилення маніпулятивного впливу 

тощо. Але, найголовніше, що в якийсь момент «екстаз комунікації» [59] 

унеможливить навчання та здатність робити внесок у розвиток третього світу. 

Обмін меседжами буде відбуватися, але без появи нових смислів. Або ж в результаті 

обговорення проблем кожен залишатиметься при своєму. Сам процес спілкування 

буде, скоріше, ритуалом. Зрештою, замість проблемних ситуацій залишаться самі 

символічні контексти, за допомогою яких люди будуть ідентифікувати один одного 

і самих себе у комунікаційних потоках. Враховуючи наведене, необхідно з’ясувати, 

чи варто музеям розвивати свої медійні функції і світі гіперболізованої комунікації, 

чи, навпаки, протистояти цим процесам. Або ж, з іншого боку, бути ретранслятором 

(об’єктом), чи творцем нового знання (суб’єктом). 

Політична теорія музею потребує застосування методу індукції, що 

передбачає перехід від часткового до загального, коли теоретичні висновки будуть 

базуватися на прикладі музею, що дає різноманітні емпіричні дані, що є достатньо 

репрезентативними. Крім того, тут знадобиться використання методу наративного 

аналізу для дослідження меседжів, закладених в музейну експозицію, виставки, 

путівники, екскурсійні тексти. Не обійтися і без застосування методів дедуктивної 

логіки та скептичного емпіризму необхідних для формулювання відповідної теорії. 

Інституційний аналіз має базуватися методі логіки ситуацій. Перспективні 

висновки щодо політико-пропагандистської утилітарності музею вибудовуються із 

застосуванням індуктивного методу із урахуванням проблеми індукції. 

Застосування методу ідеального модулювання є необхідним для з’ясування 

можливостей музею протистояти порядку денному інформаційної війни. При цьому 
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в дослідженні не застосовуватимуться методи історицизму, історизму та 

соціологізму, тому що вони допускають можливість точних передбачень при 

хистких засадах, спричинюють утопічну інженерію, не беруть до уваги непрозору 

каузальність, похибку наративу, динамічність, ризоматичність систем. Методи 

ідеалізації та дедукції варто застосувати при перевірці ринкової гіпотези музею. 

Важливим тут також буде інституційне порівняння музею із соціальними 

підприємствами та суб’єктами креативних індустрій. Системний підхід та метод 

ідеалізації треба застосувати при дослідженні участі музею у взаємодії культури і 

комунікації.  

Теоретичні підвалини музею як об’єкту третього і четвертого світів (що 

відображають нерозривний зв’язок теорії та практики) знаходяться на стадії 

конструювання, тому що увага дослідників була, переважно, прикута до першого та 

другого світів. Музей взаємодіє із третім світом, насамперед, представляючи 

досягнення науки і мистецтва у своїх репрезентаціях. Отже, він виступає як 

вмістилище для третього світу, що наближає його до медійної теорії. Саме під таким 

кутом зору розглядають цей інститут в рамках нової авангардної музеології. Проте 

музей не лише за допомогою пам’яток репрезентує третій світ, а і доповнює його. 

Наприклад, художнього-архітектурне, дизайнерське вирішення експозиції може 

розглядатися як самостійний художній твір. А дослідження, що лежить в основі 

репрезентації, може запропонувати цікаві гіпотези та розкрити нові проблеми, 

важливі для науки. В зв’язку з цим, особливої ваги набувають напрацювання 

історичної авангардної музеології, в рамках якої музей розглядався як лабораторія, 

в контексті соціально-культурного проектування. Основними драйверами цього 

проектування є наука і мистецтво. Оскільки авангардисти були ближчими до 

мистецтва, вони вважали, що наука може бути редукована до мистецтва. Тож, 

необхідно з’ясувати рівень підкріпленості цієї гіпотези, ретельно дослідивши 

концепцію авангардної музеології, та технології музейництва, яке оригінально 

поєднує науку і мистецтво. 
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Для дослідження музею у третьому і четвертому світах в нагоді стануть 

методи абстрагування, ідеалізації, моделювання, за допомогою яких можна 

з’ясувати, яким чином музей може вплинути на раціоналізацію суспільного життя, 

наповнити смислом суспільні дискурси, забезпечити еманацію наукового 

критицизму на противагу маніпулятивному критиканству. Завдяки методу 

реконструкції проблемної ситуації можна під новим кутом зору поглянути на 

музеологічні роботи, зокрема, А.Мальро, що можуть пролити світло на зміст 

музейницької діяльності. Системний підхід дозволить з’ясувати, яку роль може 

посісти музей у модернізації суспільного життя. 

Окрему увагу треба звернути на парадигму соціокультурного розвитку, що є 

ключовою для цього дослідження. Треба зауважити, що в авторському розумінні ця 

концепція не має нічого спільного з історицизмом, історизмом, соціологізмом, 

культурним детермінізмом, еволюціонізмом та циклізмом. Під парадигмою 

соціокультурного розвитку тут розглядається можливість редукції соціальних 

проблем до культурних як на рівні повсякденного, так і наукового знання. Це стає 

можливим з огляду на те, що культура є адаптацією в рамках соціальних відносин. 

Наприклад, соціальні інститути мають різну організаційну культуру, а соціальні 

традиції важко перенести, скажімо, з однієї країни в іншу. Тож, необхідно 

зосередити дослідницьку увагу саме на культурних чинниках. Ці фактори не є 

незмінними, проте для їхньої трансформації недостатньо бажання окремих людей, 

нормативних заходів тощо. В цілому, традиції та інститути формуються, 

переважно, стихійно. Мова йде не про державні свята або президентські укази про 

створення музеїв або університетів – це одиничні випадки. В даному випадку 

міркування побудовані довкола категорій часткового і загального.  

Для того, щоб вплинути на соціокультурні процеси необхідно розробити, 

впровадити і, згодом, доопрацювати (або запропонувати інші, більш релевантні) 

технології, котрі, зазвичай, формуються емпірично – методом спроб і помилок. Ці 

технології варто відрізняти від природничих, які розширюють природні можливості 
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людини, наприклад, мобільний зв’язок, медикаменти, технічні пристрої тощо, та 

інституційних, скажімо, ведення обліку в музеї, технології виставкової діяльності, 

збереження пам’яток та ін. Соціокультурні технології спрямовані на розв’язання 

соціальних проблем. До певної міри, це роблять і природничі технології, 

отримавши відповідну соціокультурну оболонку. Це стосується, наприклад, гігієни, 

зростання кількості працівників інтелектуальної праці тощо. Проте такі сфери як 

громадське життя, ідентичність, професійна культура, освіта, інноваційність, 

зрештою, і музейна справа навіть при використанні сучасних природничих 

технологій, все одно залишаються досить архаїчними. Суть культури полягає у 

перетворенні стихійних процесів у штучні. Нарешті, можна говорити про те, що 

прийшов час культурі торкнутися також соціальних інститутів і традицій, взятися 

за регулювання соціальної динаміки.  

Парадигма соціокультурного розвитку, в основі якої лежить технологічний 

підхід, який дозволяє розв’язати проблему соціокультурного призначення та 

інституційної специфіки музею. Музеологія більшою мірою акцентує свою увагу на 

інституційних технологіях. В той час як культурологія розглядає практичні 

соціокультурні проблеми як прикладні, такі, що не стосуються сфери теоретичної 

культурології. На першому місці тут – понятійні дискусії, узагальнюючі концепції 

цивілізаційного розвитку, підвищена увагу то інформаційно-комунікаційних 

технологій. Розроблені у цих напрямах теорії не є надійною базою для прикладних 

досліджень. Том необхідно розробляти іншу теорію: проблематика інститутів, 

традицій та технологій має бути переведена із прикладного на теоретичний рівень. 

Отже, варто звернути більше уваги на культурні інститути, традиції та технології. 

Теорія інтенсифікує досвід (так само як і досвід, вона побудована на методі спроб і 

помилок), що є вкрай важливим в актуальних умовах, коли пришвидшення 

соціокультурного розвитку більше не дає змоги століттями апробовувати інновації. 

З огляду на суспільну значущість, культурології варто взяти це на себе 

інтенсифікацію соціокультурного досвіду. Зрештою, культура – не реліквія, а 
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інструмент, який треба використовувати на благо суспільства. Музеї є інститутами, 

що акумулюють найбільше культурних надань. Тому, природно, саме на них має 

бути покладена роль драйверів соціокультурного розвитку. 

 

 

Висновки до другого розділу 

В результаті порівняльної оцінки методів дослідження соціокультурного 

призначення та інституційної специфіки музею як культурного інституту було 

з’ясовано, що есенціалізм, філософський (контрфілософський) лінгвізм, схоластика 

мають низький евристичний потенціал і їх не варто використовувати в ході 

досягнення поставленої у дисертації мети і завдань. Дескриптивний метод, що 

застосовується у функціональному підході до музею, не матиме евристичної 

користі без аргументативної складової. Серед історичних методів недоцільно 

використовувати історицизм та історизм, натомість варто покластися на 

ситуаційний аналіз та скептичний емпіризм (з урахуванням похибки наративу, 

непрозорої каузальності та проблеми індукції). Соціологічний підхід при виявленні 

найвищого ступеня утилітарності музею як культурного інституту має спиратися не 

на емпіричні, а на теоретичні методи. Втім, не варто будувати дослідження, 

спираючись на соціологізм. 

В дослідженнях соціокультурного призначення та інституційної специфіки 

музею використовуються такі теоретичні методи як системний підхід, ідеалізація, 

порівняння, проте поза науковим критицизмом та фальсифікаціонізмом, що 

передбачають проблемно-гіпотетичне розв’язання проблем, вони не є достатньо 

ефективними. Іншими словами, необхідно виокремити дослідницький напрям як 

складову інституційної культурології, в рамках якого будуть сконструйовані та 

перевірені відповідні теорії соціокультурного призначення та інституційної 

специфіки музею. Замість цього існує конгломерат досліджень, в рамках якого 

складно встановити ієрархічні зв’язки або застосувати інші критерії упорядкування. 



153 

 

Щоб розв’язати цю проблему, було обрано доопрацьовану теорію чотирьох 

світів К.Поппера, заснована на методах ідеалізації, абстрагування і моделювання, 

яка максимально точно передає ситуацію, в якій знаходиться музей. Зрештою, було 

виокремлено кунсткамерну, політичну, медійну, ринкову та лабораторну теорії 

музею. 

Методи, застосовані у дисертації зумовлені специфікою його предмета, 

метою та завданнями. В основу дослідження покладено парадигму 

соціокультурного розвитку. Її суть полягає у тому, що соціальні проблеми можна 

редукувати до культурних. Відповідно соціокультурне призначення музею 

залежить від його спроможності вирішити соціальні проблеми культурницькими 

засобами. Дедуктивна логіка та скептичний емпіризм буде застосовано при 

перевірці виокремлених теорій. За допомогою ситуаційного аналізу, методу 

врахування непрозорої каузальності та похибки наративу буде досліджено 

політичну інструменталізацію музею. Наративний аналіз планується використати 

для вивчення змісту репрезентацій музеїв, досвід яких залучено для дослідження. 

Метод індукції стане в нагоді при опрацюванні політичної теорії музею. Метод 

ідеалізації та дедукції буде задіяно при дослідженні перспектив ринкового 

використання музею. Завдяки ідеальному моделюванню мають бути з’ясуванні 

технологічні спроможності музею в амортизації негативного впливу на 

соціокультурну ситуацію інформаційно-пропагандистського протистояння, та 

участь цього інституту у взаємодії культури і комунікації, модернізації та 

раціоналізації суспільного життя. Системний підхід буде використано при 

розв’язанні проблем автентичності, участі музею в процесах взаємодії культури і 

комунікації, змісту лабораторної роботи музею. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗДІЛ 3. СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНА СПЕЦИФІКА 

МУЗЕЮ В КОНТЕКСТІ ФЕТИШИЗАЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ 

ЦІННОСТЕЙ 

 

3.1. Експертиза автентичності історико-культурних цінностей як базис 

музейницької діяльності 

Вихідна позиція проблеми автентичності полягає у тому, що минуле не 

підлягає експериментальному відтворенню. Водночас, пам’ятки (залишки 

минулого, за допомогою яких можна вибудовувати гіпотетичні реконструкції 

минулого) є чимось схожим на своєрідних посланців з минулого в майбутнє. На 

відміну від сучасних людей, історичні артефакти фізично походять із давнини, ніби, 

матеріально втілюючи історичну достовірність. Отже, автентичність можна 

визначити як онтологічний зв’язок матеріального носія пам’ятки з історико-

культурною дійсністю, яку вона покликана відображати. Таким чином, перевірка 

автентичності полягає у тому, щоб розібратися, чи дійсно пам’ятки походять із 

певного часу. 

Але соціальна проблема автентичності є дещо ширшою за проблеми 

реконструкції минулого та музейної експертизи. Реальність, до якої майже одразу 

можна припасувати прикметник історичної, все частіше постає перед сучасними 

людьми не у безпосередньому вигляді, а через посередників – репрезентантів. 

Останні можуть бути підкріплені реальністю, а можуть і не мати такого підґрунтя. 

В зв’язку з цим, постає проблема перевірки надійності посередників – чи 

підкріплені вони реальністю. Але з розвитком суспільства репрезентантів стає все 

більше, перевірка утруднюється, а посередники девальвують. Все це відкриває 

шлях для маніпуляцій реальністю, імітації якихось аспектів суспільної діяльності, 

або ж і, взагалі, цілковитої симуляції соціального буття. Ж.Бодрійяр [61] звернув 

увагу на цю обставину, поставивши проблему нарощення розриву сучасного 



155 

 

суспільства із реальністю аж поки повернутися до реальності буде взагалі 

неможливо. Оскільки точно невідомо, чи симуляційні процеси призведуть до 

негативних наслідків, і їх треба зупинити, чи вони є необхідною даниною прогресу, 

а, отже, не є загрозливими, необхідно віднайти таку технологію, яка б могла 

амортизувати симуляцію та вказати на шляхи повернення до реальності. В разі 

позитивного перебігу подій, такі технології не зашкодять, просто виявляться 

непотрібними. Якщо ж ситуація розвиватиметься у негативному ключі, ці 

технології набудуть особливої ваги. Отже, дослідження роботи музею із 

автентичністю, є важливим з огляду на розробку технологій подолання симуляції і 

повернення до автентики. З’ясуємо, чи може кунсткамерна теорія допомогти у 

розв’язанні поставлених проблем. 

В рамках кунсткамерної теорії автентичність розглядається конкретно-

предметно – вона має міститися безпосередньо у матеріальному носії музейної 

пам’ятки. Тож, для того, щоб з’ясувати автентичність, необхідно сконцентруватися 

на фізико-хімічних дослідженнях матеріального субстрату пам’ятки. В зв’язку з 

цим, народжуються цікаві своєю радикальністю міркування, які, наприклад, 

розглядають будь-яку реставрацію як знищення автентичності. Отже, від 

реставраційної діяльності варто цілком відмовитися, залишивши лише 

найнеобхідніші консерваційні заходи. В цілому, треба зазначити, що сучасна 

реставрація, справді, має тенденцію до переважання консервації над 

реставраційними заходами. 

Побоювання щодо втрати автентичного субстрату не є безпідставними. Маємо 

справу з чимось подібним до пломбування зубів. Кожного разу, коли необхідно 

встановити пломбу (неавтентичний матеріал) під неї висвердлюється щораз 

більший отвір (знищення автентичного матеріалу). Результат лікування багатьом 

добре відомий: розмір матеріалу пломбування збільшується, потім замість зуба 

з’являється коронка, а ще згодом – імплантант. Так само із реставрацією: з часом 

від автентичного носія нічого не залишиться. 



156 

 

Небезпеки реставраційних робіт для автентичності яскраво описані в 

дослідженні, здійсненому В.В.Індутним та О.Б.Походящою [176]. Науковці 

наводять наступний промовистий приклад. «У момент вилучення артефакту з місця 

знахідки чаша була значною мірою деформована … реставраційні роботи 

дозволили відновити оригінальну форму чаші … завдяки нагріванню поверхні 

золота газовою лампою до температур 300–600 градусів за Цельсієм … У результаті 

проведених досліджень було встановлено, що реставрована верхня частина 

предмета датується як сучасний ювелірний виріб, а нижня (підставка), яка не була 

термічно оброблена, – як пам’ятка культури, вік якої становить понад 2000 років. 

… нагрівання призводить до вилучення атомів гелію … з золотого сплаву й головні 

докази автентичності предмета (сліди ядерного розпаду урану та торію) 

втрачаються. … Висновок … – в результаті проведення традиційних видів 

реставраційних робіт з автентичним предметом ми отримали його копію» [176, 

с. 111]. 

Серед реставраційних помилок чи не найгіршими є надмірне «оновлення» 

пам’яток або й «творче доопрацювання» там, де автентичні частини втрачені. Саме 

тому, враховуючи негативний досвід, в сфері історико-культурних пам’яток 

консервація домінує над реставрацією та реконструкцією. Через це багато 

нерухомих пам’яток консервуються у зруйнованому стані (як Колізей). Проте 

існують і ґрунтовні реставрації на основі анастилозу (наприклад, зруйнованого 

Дрездена). Продовжуючи аналогію із протезуванням можна сказати, що навіть при 

заміні усіх зубів, деяких органів, кінцівок тощо, навряд чи відбулася підміна 

особистості. Більше того, труп людини може бути цілком автентичним з фізичної 

сторони, проте, власне, особистості там більше нема. Проміжне положення в шкалі 

між «живою» і «штучною» автентичністю займатимуть муміфіковані тіла людей і 

опудала травин. До-речі, щодо музейної демонстрації останніх все частіше лунають 

етичні застереження. В той час як до моральної критики експонування решток 

людей черга поки не дійшла – звучать лише поодинокі голоси. Але в будь-якому 
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випадку, мова йде не про внутрішні властивості фізичного субстрату, а про його 

інтерпретацію з метафізичної позиції ауральності. 

Розглянемо пильніше аргументи, наведені В.В.Індутним та О.Б.Походящою. 

По-перше, із наведених даних відомо, за яких обставин з фрагменту чаші були 

вилучені атоми гелію. Мова йде не про заміну золота, а втрату можливості його 

перевірки за допомогою конкретних методів (атоми гелію скрізь однакові, навряд 

чи можна опускати проблему автентичності матеріального субстрату до атомно-

молекулярного рівня). Крім того, неможливість застосування певного методу 

перевірки не означає, що відсутні інші шляхи верифікації. Зокрема, сама стаття 

дослідників, може служити підтвердженням автентичності об’єкта. Перевірку 

можна здійснити, наприклад, за паспортом реставрації. У пам’ятки можуть бути 

інші маркери автентичності, скажімо, дані, пов’язані з проведенням розкопок, 

історією побутування тощо. До того ж, варто окремо розглядати можливість 

фальшування фізико-хімічного досліду. Тому для більшої впевненості варто 

застосовувати різні методи, що доповнюватимуть, уточнюватимуть і 

перевірятимуть один одного. По-друге, явно нелогічним є риторичне твердження 

про перетворення автентичного об’єкта на свою копію. Все-таки, мова йде про той 

самий об’єкт, принаймні, частина якого продовжує знаходитися у минулому. Тому 

вказаний об’єкт залишився пам’яткою і після проведення реставрації, але проблема 

про поступове заміщення автентичного субстрату нерелевантними матеріалами 

залишається. Як і більш широка проблема фізичної присутності автентичності у 

носії. 

Походяща та Індутний наполягають на тому, що необхідно «заборонити 

проведення будь-яких реставраційних, відновлювальних, реконструктивних і 

навіть очищувальних робіт, щоб не зашкодити первісному вигляду пам’яток [176, 

с. 112, 114]. В контексті розглядуваної чаші, науковці певні того, що цей об’єкт 

варто було залишити у деформованому вигляді, тому що реставрація, покликана цю 

деформацію усунути, знищила певні сліди, необхідні для верифікації автентичності 
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носія. Але чи є цей вигляд первісним? З точки зору матеріалу, імовірно, так, хоча з 

часу свого побутування він міг зазнати корозії. Варто також брати до уваги руйнівні 

процеси через фізичні причини. Проте з точки зору виконання первісної функції та 

вигляду, звісно, говорити про первісність не доводиться. Викривлена чаша 

непридатна для використання. Хоча, деформація речей, подекуди, має символічну 

природу. Але це вже вторинне використання.  

Таким чином, реставрація чаші відновлює її первісний вигляд. Виходить, що 

реставрація відновлює і ушкоджує автентичність одночасно. Можна здогадатися, 

що говорячи про первісний вигляд, В.В.Індутний та О.Б.Походяща мають на увазі 

матеріал носія, при чому на момент знахідки. Буває так, що артефакти несуть у собі 

пізніші нашарування – наслідок ремонту, удосконалень тощо. Але оскільки ці зміни 

внесені до часу знахідки, їх можна розглядати як шари автентичності. В цілому, 

реставратори часто стоять перед проблемою, який саме із шарів автентичності 

підлягає збереженню. Якщо один із нижніх, то верхні руйнуються. Якщо верхніх – 

то нижні можуть бути втрачені, але якщо їх вдасться законсервувати – їх все одно 

важко буде досліджувати, тому що вони залишатимуться прихованими. Звісно, 

нижні шари не будуть наочними. Як бачимо, автентичність постає як щось 

конвенціальне, абстрактне і опціональне. 

Цікаво, що для збереження автентичності О.Б.Походяща та В.В.Індутний 

парадоксально пропонують посилити її симуляцію – за допомогою 

розповсюдження цифрових і аналогових копій. Неекспонабельні пам’ятки (а таких 

за умови відмови від реставрації буде все більше і більше, з огляду на природні 

процеси старіння та інші чинники) зберігатимуться у фондах (зокрема, колекціях 

приватних колекціонерів) для вузького кола науковців (якщо, звісно, їх туди 

допустять). Натомість звичайні відвідувачі музеїв зможуть поринути у світ 

яскравих копій. 

Можна припустити, що з огляду на наукові інтереси В.В.Індутного, такі 

висновки вмотивовані не лише необхідністю збереження автентичності носіїв для 
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забезпечення дослідницької строгості, а також невблаганними вимогами ринку 

культурних цінностей. За твердженнями авторів, там більше цінуються 

нереставровані об’єкти, які, нібито, є більш автентичними. Це досить дивно з 

огляду на те, що на ринку продаються не старовинні матеріали, а символи. Якби не 

інтерпретаційна робота, старовинні предмети не мали б жодного значення для 

суспільства і не набували б економічного еквіваленту. Проте виявити підробку 

простіше із застосуванням фізико-хімічних методів. Тому досить примітивна 

кунсткамерна теорія є ближчою до світогляду суб’єктів антикварного ринку. Варто 

наголосити, що автентичність знаходить свій вияв у символічному та джерельно-

науковому використанні пам’ятки. Фізико-хімічне дослідження може дати лише 

підтвердження гіпотези про вік матеріального носія. Ця гіпотеза, в свою чергу, 

також постає із інформаційного використання пам’ятки. Зрештою, автентичність є 

результатом наукової інтерпретації конкретного артефакту. 

Можна розвинути думку про абстрактність автентичності, і припустити, що 

матеріальний субстрат, який онтологічно пов’язаний із певною історичною 

дійсністю, взагалі, не є важливим: автентичність музейної репрезентації може не 

залежати від автентичності об’єктів, що її складають. Наприклад, М.В.Зубар 

зазначає, що Україні варто звернути увагу на досвід польських музеїв «нового 

типу» – мультимедійних та інтерактивних. Найбільшу увагу дослідника привертає 

музей, що відображає тисячолітню історію польських євреїв POLIN [164, 165]. 

М.В.Зубар вважає, що крім очевидних фінансових проблем, що стоять перед 

українським музейництвом, розвитку музеїв у нашій державі заважає заскорузлість 

мислення музейних фахівців, що надмірно зациклені на автентичних об’єктах, котрі 

можна з легкістю замінити на мультимедіа.  

У POLIN вдалося мінімізувати кількість автентичних об’єктів, що, на думку 

дослідника, є свідченням музейницьких здобутків. М.В.Зубар зазначає, що «як 

показала практика, зовсім обійтися без оригінальних експонатів, як це планувалося 

на початку, творцям експозиції музею не вдалося, проте кількість таких експонатів 
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(близько 60) порівняно із загальною площею експозиції (бл. 3 тис. квадратних 

метрів) … є незначною» [164]. М.В.Зубар не вважає вартої уваги ту обставину, що 

достовірність репрезентації, скажімо, життя польських євреїв у XII ст., без 

допомоги автентичних об’єктів виглядає проблематичною.  

Важливо зазначити, що у керівника музею POLIN Д.Столи дещо відмінний 

погляд на роль автентичних об’єктів. Директор закладу зазначає, що «мультимедіа 

виявились не настільки привабливими, як ми думали. Зараз збираємо більше 

артефактів» [482]. Крім того Стола зауважив, що у творців музею не було колекцій 

і артефактів через те, що під час війни німці знищували не тільки євреїв, а й усі 

матеріальні свідчення їхньої цивілізації. Тож мультимедіа субституювали 

відсутність автентичних свідчень. Крім того, у групи, що працювала над 

створенням музею, була поставлена мета відкрити заклад якомога швидше, а 

накопичення пам’яток є процесом довготривалим, який, до того ж, не завершується 

із початком повноцінного функціонування музею, а, навпаки, продовжується [482]. 

На прикладі поглядів М.В.Зубара простежується з одного боку, типовий 

приклад «неоманії» (нове завжди краще за старе) [487], а з іншого, утопічної 

інженерії (великі проекти інституційної перебудови не мають звертати уваги на 

невідповідність очікувань теорії реаліям практики, тим більше, на якихось 

замшілих музейних фахівців-луддитів) [356, 357, 365]. Але ці ідеї не є зовсім 

новими. До того, ж вони вже пройшли випробування практикою. Україні зовсім не 

треба переходити до «вищої ліги музейництва» як її розуміє М.В.Зубар. 

В 1930–1960 рр. в радянському музейництві в цілому і українському зокрема 

активно впроваджувалися ідеї Першого всеросійського музейного з’їзду [500], 

інерцію якого можна відчувати і зараз. Відповідно до ідей з’їзду, необхідно було 

відійти від архаїчного музейного фетишизму (який культивувався старою 

реакційною професурою) і демонструвати в музейних репрезентаціях не речі, а, 

передусім, політико-пропагандистські ідеї. Байдуже як вони будуть уречевлені: у 

вигляді автентичних чи неавтентичних об’єктів. Тоді замість мультимедіа в 
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активному експозиційному ужитку були науково-допоміжні матеріали: картини 

радянських художників на історичну тематику, скульптури, діорами, діаграми, 

муляжі та ін. Новітні музейні технології 1930-х рр. виникли не випадково. З одного 

боку, дійсно, музейний фетишизм пов’язаний із архаїчною кунсткамерною теорією. 

Але основна мотивація була іншою. Радянські пропагандисти збагнули, що 

автентичні об’єкти заважають догматичному наративу: якісь із них йому 

суперечать, інші можуть бути витлумачені інакше, ніж передбачається та ін. 

Зрештою, відмова від автентичних матеріалів дає можливість легше маніпулювати 

громадською думкою. 

Таким чином, ні конкретно-предметний, ні радикально абстрактний підходи до 

розуміння автентичності не є оптимальними. В цьому випадку кориснішим буде 

з’ясування не того, чим саме є автентичність, а технології її визначення.  

В.Беньямін вважає, що автентичність існує доти, доки існує первинний носій, 

байдуже, яких змін він зазнає протягом історії свого побутування [44]. Якщо носій 

скопійовано – він може розглядатися як підробка. Якщо певний твір призначений 

для копіювання (фото, кіноплівка, нині – діджитальна форма), автентичність за 

носієм визначити не вдасться. Проте на думку Беньяміна автентичність криється не 

лише у носії. Інтерпретація об’єкту (Беньямін досліджує твори мистецтва) 

здійснюється відповідно до контексту певної традиції, в результаті чого з’являється 

аура. Контекст може змінюватися (як і носій), але для аури достатня його наявність, 

а не первісність. Беньямін впевнений, що ауральність для творів мистецтва, що 

підлягають репродукції є неможливою. 

Луддичні побоювання дослідника підкріплені ненадійними аргументами. 

Наприклад, порівнюючи кіно і театр, Беньямін піднімає такі знайомі для нашої 

«дистанційної» сучасності питання про живий контакт із аудиторією. Як бачимо, на 

сьогодні можна цю взаємодію повністю відтворити за допомогою технічних засобів 

(зокрема, відеозв’язок). З’явилися нові різновиди реакції: лайки і коментарі у 

прямому ефірі. Необхідні технічні передумови були і в часи виходу твору Беньяміна 
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(1936 р.). Також Беньямін наполягає, що під час гри актора в театрі ауральність 

твореного ним мистецтва забезпечується часово-просторовими координатами: все 

відбуваєтсья «тут і зараз». В той час, як у кіно демонструється минуле «тут і зараз», 

до того ж штучне – через відсутність живого контакту із аудиторією (кіноактор для 

камери, в кращому разі, знімальної групи, а не аудиторії). Натомість, можна 

заперечити, що тиражоване мистецтво фіксує унікальний момент «тут і зараз», на 

відміну від живого драматичного дійства, яке миттєво зникає. Як відомо, 

музеєфікувати театральне мистецтво дуже складно. Воно залишає лише сліди, а 

відео вистав, справді, не передають живого сприйняття. При цьому кіномистецтво 

сприймається органічно. До того ж на плівці зафіксовано, справді, унікальний 

момент, в той час як актор може грати ту саму роль багато разів (щось подібне до 

репродукції або серійного виробництва). Дивно, що Беньяміна не турбує, що так 

само репродукційним, але набагато давнішим за кіно, є література. Дослідник 

вважає, що читання нерозбірливих чернеток письменників, або ж слухання їхнього 

авторського читання є більш ауральним за масове читання надрукованих великими 

тиражами книг.  

Теорія Беньяміна про шкоду для мистецтва, яку завдає тиражування, 

спростовувалася практикою як стихійно, так і цілеспрямовано. Наприклад, 

Е.Уорхолл спеціально тиражував свої твори, перед тим створені вручну, щоб надати 

їм особливої аури і, звісно, заробити більше грошей. Режисер П.Гріневей вважає, 

що із розповсюдженням технологій запису зображення, кіно втратило свої 

ексклюзивні позиції і задушливу «ауру», «магію». Натомість з’явиться новий, 

потужніший, демократичніший жанр, що подолає недоліки кіномистецтва, 

пов’язані із засиллям тексту, редукцією візуальної складової, що виконує 

допоміжну роль, а також тиранії кадру, обмеження сприйняття кінотвору 

тощо [112, 111]. 

В цьому контексті необхідно зазначити, що популярне ототожнення 

первісності та автентичності можна поставити під сумнів. Наприклад, щодо творів 
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живопису первісним є ескіз. А.Мальро звертав увагу на те, що саме в ескізах могли 

проявлятися новаторські ідеї митця, які він не наважувався включити у кінцевий 

варіант [269]. З іншого боку, для інших художників ескізи є всього лише 

відбракованим матеріалом на шляху до остаточного варіанту. У них митці 

дозволяють собі бути недосконалими, тому що хочуть швидко зафіксувати задум, 

експериментують та ін. В зв’язку з цим, експонування чорнових ескізів та 

замальовок перед широкою публікою, по-перше, може розходитися із бажанням 

митця, а, по-друге, викривляти сприйняття його творів. Проте це буде експозицією 

первісності – автентичності найвищої проби.  

Це саме стосується форм для відтисків, гіпсових ескізів, з яких відливаються 

твори скульптури тощо – вони є лише тінню оригіналів, котрі мають кілька 

ідентичних копій. Щоправда вони відображають технологію творчості [88]. Щодо 

фотографії, то первісним є негатив. За незначними винятками, музеї 

комплектуються більше позитивами, ніж негативами. Можливо, це також 

спричинене тим, що негативи зберігають, переважно, творці фотографій. А 

побутування фотозображень не обмежується майстернями фотохудожників. Через 

це у позитива може бути більш насичена історія побутування, на основі якої 

вибудовується інтерпретація. Тож як пам’ятки позитиви можуть бути ціннішими за 

негативи. 

На сьогодні, все частіше первісним є файл, а не предмет, який з нього 

виготовляється. Варто зауважити, що незважаючи на те, що файл можна копіювати 

нескінченну кількість разів, за допомогою фіксації метаданих можна забезпечити 

збереження первісності. Але у орієнтованій на речі музейній практиці на цей час з 

обережністю ставляться до музеєфікації цифрової спадщини, віддаючи перевагу 

уречевленню діджитального контенту. Хоча це є цілком виправданим з огляду на 

те, що цифрові технології розвиваються надто швидко, і, часом, зникає можливість 

їх «відкрити» або «відтворити», через відсутність відповідної зчитувальної, 

демонстраційної техніки або ж необхідного програмного забезпечення [50]. 
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З подібною ситуацією зіткнувся Мистецький Арсенал під час виставки 

«Флешбек», присвяченій українському відео-арту 1990-х рр. [596, 597]. Первісні 

носії відео-арту – касети. Зберігаються вони погано. Відео, записане на них також 

не надто високої якості. На відміну від кіно, жанр відео-арту не передбачає 

використання професійної знімальної апаратури. Митці не надто дбали про 

кіноремесло – їх цікавив, насамперед, експеримент із відео як медіумом. Отже, 

відео-арт представлений не надто якісними носіями з погано зафіксованим 

контентом. До того ж митцями не завжди усвідомлювалася історико-культурна 

цінність результатів їхніх експериментів, тож дуже часто про належні умови 

зберігання, та і зберігання як таке, мова не йшла. В зв’язку з цим, нависла загроза 

зникнення пам’яток українського відео-арту. Щоб запобігти цьому Мистецький 

арсенал заходився здійснювати музеєфікацію. 

Проте питання оптимального носія залишилося відкритим. Під час організації 

виставки було помічено, що саме касетне зображення несе необхідну «ауру» 1990-

х. Наплив у той час великої кількості копіювально-відтворювальної техніки, на 

контрасті із радянським дефіцитом, спровокував розвиток українського відео-арту. 

Хоча в решті світу, зокрема, там, де виник цей жанр і не було технологічного лагу, 

він уже втрачав популярність. Для того, щоб відтворити відео у первісному вигляді, 

необхідно було знайти релевантну техніку, що стало для організаторів виставки 

непростим завданням, оскільки відповідне обладнання вже давно застаріло й 

зазнало елімінації. Тож була організована ціла кампанія, щоб знайти необхідну 

апаратуру, яка збереглася лише завдяки випадку і технологічній відсталості. З 

позиції розуміння автентичності, що не тотожна первісності, цікавим є один із 

епізодів виставки. О.Ройтбурд, один із представників відео-арту, проводячи 

кураторську екскурсію виставкою «Флешбек», на якій були представлені і його 

роботи, звернув увагу на те, що «копія» його медіаскульптури «Гіпнотичний сеанс 

Еріка Тронсі» [деяка інформація про твір та зображення містяться тут 347] є не 

надто точною. Але вона цілковито узгоджується із його задумом і він із 
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задоволенням підписав би її знову (щось дуже близьке до концепції реставрації 

Е.Е.Віоле-ле-Дюка). Отже, відсутність первісних носіїв не могла нівелювати 

автентичність художнього рішення. 

З іншого боку, виставкові і фондові задачі різняться: твори відео-арту 

необхідно оцифрувати, щоб зберегти їх на майбутнє. Зрештою, коли касети буде 

більше неможливо зберігати, залишиться лише сам відеоконтент на сучасних 

носіях, проте він все одно буде автентичним, оскільки він не зазнає змін. 

Існують також проблеми надійності зберігання цифрового контенту. Подекуди 

радять дублювати його на матеріальних носіях, зокрема, папері, компакт-дисках 

тощо. Водночас, наприклад, проблема псування із часом фотографій (чим старша 

фотографія, тим менша «тривалість її життя») може бути вирішена шляхом 

оцифровки. В протилежному випадку, існує загроза втратити фонди фотографій. 

Таким чином, цифрові та традиційні носії взаємно підстраховують один одного. 

Автентичність пам’ятки буде все важче простежити відштовхуючись від 

первісності аналогової, чи цифрової природи її опредметнення. Носій може 

зруйнуватися з часом, пошкодитися і первісний матеріал, зрештою, цілком зникне 

(про що мова йшла вище), проте існуватиме цифрова копія, яку, в свою чергу, також 

бажано уречевити. В цілому, не варто очікувати від будь-якого носія вічної 

збереженості. Проте ланцюжок зміни агрегатних станів носія – оцифровка-

уречевлення – хоч і нівелює роль конкретного носія, проте дозволить прослідкувати 

послідовність його трансформації (забезпечення автентичності) та продовжити 

«тривалість життя» пам’ятки. 

Зрештою, носії починають відігравати все меншу роль як атрибути 

автентичності. Хоча вона і не зникає зовсім. «Тут і зараз» завжди можна уречевити. 

Конкретні носії тиражованих творів можуть набувати ознак автентичності в зв’язку 

з унікальною історією побутування. Це може проявлятися у приналежності речі до 

певної історичної особи (зокрема, відображена фізично на носії), «участі» у певних 

подіях, часі й місці створення артефактів, вже згаданих метаданих файлу тощо. 
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Методика оцінки серійних виробів добре розроблена в рамках книжкового 

пам’яткознавства, зокрема, в роботах Г.І.Ковальчук [208].  

Автентичність тиражованих об’єктів може бути забезпечена також за 

допомогою пов’язаних із ними нетиражованих – маркерів часу [125], що 

доповнюють тиражовані матеріали. Якщо мова йде про кіно, то, крім, власне, 

фільму, музеєфікації підлягає цілий комплекс речей, пов’язаний із виробничим 

процесом, контекстом виходу і сприйняття твору, його інтерпретації, змістом 

кінострічки тощо. [421].  

Всі ці аспекти було враховано під час виставки «Тіні забутих предків» у 

Мистецькому Арсеналі (2016 р., куратори П.Гудімов, А.Алфьоров та ін.). Основна 

ідея київської виставки, присвяченої фільму С.Параджанова, полягала у тому, щоб 

зробити «хімічний аналіз фільму» й продемонструвати хід і результати 

«дослідження творчої лабораторії «Тіней забутих предків» [375]. Зрештою, на 

виставці було розкрито багато аспектів, що дозволяють наблизитися до автентичної 

історичної дійсності. Наприклад, в експозиції були розміщені документи, що 

відображають втручання у творчий процес апаратних працівників ЦК КПУ. Деякі 

пам’ятки демонструють тенденції тодішнього кіновиробництва (рекламна 

продукція тогочасних фільмів). Виставка була насичена фотографіями творчих 

моментів, що відбивали атмосферу на творчому майданчику. В експозиції були 

розміщені авторські розкадровки С.Параджанова. Багато уваги було приділено 

художньому вирішенню фільму, взагалі, ролі кольору [375]. До уваги було взято 

філософсько-ідеологічний контекст фільму, що не обмежувався СРСР, культурні 

події, синхронні фільму (представлені переважно фотографіями, не всі з яких були 

«свідками» відповідного часу). Незважаючи на те, що на виставці 

використовувалася велика кількість мультимедійних матеріалів, зокрема, 

демонструвався сам фільм, інтерв’ю з творчою командою «Тіней», кураторам 

вдалося передати «аури», що обволікають кінотвір. 
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Зрештою, з міркувань В.Беньяміна найбільш важливим є те, що автентичність 

формує певна традиція. І цю традицію, в свою чергу, також можна сформувати (або 

ж вона сформується сама). Це справедливо як щодо новітніх явищ репродукованого 

мистецтва, так і по відношенню до оцінки автентичності старих культурно-

мистецьких артефактів. В зв’язку з цим, зокрема, можна говорити про наукову 

традицію інтерпретації пам’яток як фактів історії та культури в музеях. Зрештою, 

можна висловити припущення, що аура не притаманна пам’ятці наперед і не 

ховається в його предметній автентичності. Вона виникає в рамках музейного 

побутування речі. 

Музеєфікація об’єкту ще не означає, що його автентичний статус є довічним. 

Може відбутися демузеєфікація предмета. Наприклад, директор Ермітажу заявив, 

що жоден музей не може гарантувати на сто відсотків автентичності усього 

зібрання, тому що воно формується поступово, а процес експертизи є перманентним 

[136]. В зв’язку з цим, цікаво те, що, наприклад, виставлені копії або підробки, про 

які відомо, що вони сфальсифіковані, є більш достовірні за оригінали, котрі можуть 

в майбутньому виявитися несправжніми. 

Отже, музеї здійснюють не лише первинну атрибуцію пам’яток, а і постійно 

піддають критиці автентичність об’єктів своїх зібрань. Зокрема, дослідниця 

О.В.Живкова з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 

наводить аргументи на користь того, що перлина колекції – портрет Інфанти 

Маргарити Веласкеса – насправді, належить пензлю іншого митця, хоч і близького 

до нього [201, 301, 148]. Отже, мова йде не про сучасну підробку – носій пам’ятки 

є давнім і, ймовірно, відображає необхідну часово-просторову синхронність. Також 

не можна говорити і про давню підробку. Проте сама картина не є автентичною з 

огляду на приписуване роботі авторство. Але твір є автентичним, виходячи з інших 

аспектів, наприклад, належності картини до майстерні Хуана Батиста Мартинеса 

дель Масо, в якій було скопійовано елемент твору Веласкеса. Щодо давніх 

підробок, то О.В.Живковою було з’ясовано, що в колекції музею Ханенків до таких 
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належить портрет Декарта, який приписувався авторству Хальса [319]. 

Громадськість, зазвичай, шокують такі відкриття, дехто в зв’язку з цим вважає, що 

такі дослідження є шкідливими, оскільки понижують статус колекції та 

«зменшують» кількість світових шедеврів на території України. Але можна лише 

погодитися із О.В.Живковою, що «краще чесна копія, ніж фальшивий Веласкес» 

[264]. Від таких відкриттів статус музеїв як серйозних дослідницьких установ, 

навпаки, зростає. Однією із важливих задач музею є забезпечення суспільства 

інформацією про автентичність культурної спадщини, а не підтримка 

різноманітних міфів. 

Зауважимо, що первісні дані, які розглядаються як автентичні, а, отже, і більш 

достовірні, насправді, можуть бути оманливими. Атрибуція в музеї – це постійна 

перевірка, уточнення і розширення інтерпретації пам’яток. Наприклад, в результаті 

дослідження колекції ляльок Межигірського вертепу в Музеї театрального, 

музичного та кіномистецтва України [431], було з’ясовано, що їхня атрибуція, 

здійснена приблизно століття тому, була дещо спрощеною і неповною. Оскільки 

цей ляльковий театр був політичним, ляльки не лише відображали абстрактні сили 

на політичній шахівниці 1920-х рр. («принагідний дипломат», «американський 

представник», «принагідний капіталіст»), а й конкретних політичних діячів 

(«Макдональд», «Лорд Керзон», генерал «Людендорф»). В результаті нової 

наукової атрибуції виявилося, що абстрактні збірні образи, водночас, є і 

конкретними політичними персонажами, серед яких В.Вільсон, П.Дешанель, 

Р.Пуанкаре, У.Стіннес, Г.Штреземан. Таким чином, автентичність – це не щось 

стале, а предмет постійної перевірки. Вона завжди є гіпотетичною і в будь-який 

момент може бути спростованою. 

Суспільну роль музею як арбітра автентичності можна дещо розширити. 

Наприклад, колишній директор Рейксмузею В.Пяйбес з цього приводу заявив, що 

влада музеїв полягає у володінні автентичними предметами [304], котрі виступають 

чимось на зразок «посвідчення» реальності, яка стає все більш затуманеною. 
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Наприклад, мова йде про посвідчення цифрових пам’яток. Прихильники цієї точки 

зору вважають, що різкий сплеск у розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій, розростання «віртуального простору» не шкодить, а, навпаки, посилює 

позиції музеїв як осередків достовірності й надійної інформації. На думку 

спеціалістів, «у світі необмеженого вибору та зростаючих інформаційних потоків, 

що перевантажують нашу свідомість, музейний простір буде місцем тяжіння для 

усіх, хто буде прагнути повернення до фізичного контакту із автентикою. Особливо 

важливим буде також факт, що предмети пройшли відбір» [258].  

Як вже було показано вище, не факт відбору робить предмети автентичними, а 

застосування методу наукового критицизму. До того ж, музей не володіє 

автентичністю як вважає В.Пяйбес, оскільки пам’ятки можуть виявитися 

неавтентичними. Музей володіє необхідним інституційним апаратом для 

з’ясування автентичності. Якщо це справедливо щодо пам’яток, то, можливо, музей 

міг би розширити поле застосування свого інструментарію й стати інститутом, що 

запобігає імітації, тим самим, забезпечуючи контакт соціуму із реальністю, який 

суспільство може втратити через інтенсивний розвиток технологій віртуалізації, 

симуляції.  

В умовах зростання обсягів інформації, посилюються тенденції до утворення 

«абстрактного суспільства» [581; 356, 196-198]. В обігу з’являється все більше 

інформації, достовірність якої перевірити або складно, або й взагалі неможливо. 

Така обставина створює ґрунт для цілеспрямованого введення в оману задля 

досягнення корисливих цілей. Люди перебувають у групових та індивідуальних 

«інформаційних бульбашках», які дбайливо формуються різноманітними медіа. 

Ніхто не може із впевненістю стверджувати, на яку саме інформацію можна 

спертися у світі, наповненому фейками. В зв’язку з цим, особливої популярності 

набувають ідеї релятивізму. Відповідно до них немає обґрунтованої істини, правди, 

чи неправди – ми знаходимося в епосі постправди. Інформація позиціонується 

таким чином, що правда для одних є неправдою для інших. Можна бути 
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прихильником однієї із частин суперечливої опозиції без будь-яких наслідків, тому 

що надійних джерел інформації все одно немає. Докази, що не підходять, можна 

просто відкинути. Неможливість точної перевірки породжує маніпуляції, засновані 

на фальсифікації як засновків, так і висновків у дискурсах. В цілому, це формує 

культуру байдужості до перевірки. Кожен обирає ту інтерпретацію, яка є для нього 

ближчою відповідно до звичних переконань [355].  

Згідно з науковим критичним методом, все, що не можна перевірити – варто 

відкинути. Здавалося б, цей метод є досить надійним для подолання пропаганди. У 

відповідь на це, найбільш вишукана пропаганда не керується «геббельсівською» 

методологією про «більшу брехню», а, навпаки, підкріплює фейк деякими 

істинними положеннями. Аргументи спростування, що викривають брехню, можна 

відкидати, відсилаючи опонента до істинної частини повідомлення. Крім того, поки 

супротивник шукає аргументи для подолання розбавленого частково правдою 

брехливого повідомлення, маніпулятор матиме перевагу в ініціативі, запускаючи 

нові фейки. Той, хто спростовує, обмежений фактами, натомість фантазія 

пропагандиста не знає меж. Спростування завжди лише наздоганятиме. Отже, через 

означені причини, метод наукового критицизму не вдається застосувати у другому 

світі – сфері комунікації, де аргументи можна заговорювати, ігнорувати, нищити за 

допомогою емоційної інтерпретації тощо. Незважаючи на те, що маніпулятивні 

методи діють і в науковій сфері (бо ж вона так само є частиною суспільства), все-

таки в науковому дискурсі існують певні правила. Натомість для пропаганди правил 

не існує. Тим більше, що пропагандисти нав’язують іншим стан тотальної та 

перманентної інформаційної війни [355].  

В зв’язку з цим, поширення набувають антиінтелектуалізм, філістерство, фобія 

перед абстрактним. У аналізованих тут творах В.Беньяміна, В.В.Індутного, 

О.Б.Походящої ця фобія абстрактного виступає контекстом для міркувань. Ця 

тенденція характерна також для міркувань Ж.Бодрійяра [58, 61]. Філософ вважає, 

що весь розвиток цивілізації, зрештою, привів до симулякрів, котрі не 
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відображають реальність як, скажімо, знаки, а цілковито субституюють її. В таких 

умовах споживачі інформації впізнають «назви», проте не розуміють їхнього 

змісту. Зрештою, зміст стає зайвим. Подолати стан симулякрів, на думку Бодрійяра, 

неможливо. Хоча судячи із його аргументів, симуляція є тупиковою гілкою 

розвитку. Тому необхідно рухатися в іншому напрямку, сприяючи наповненню 

знаків смислами. Натомість Бодрійяр залишається на пасивних песимістичних 

позиціях.  

Але якщо придивитися до ідеї симулякрів уважніше, то вона вже не 

виглядатиме такою новою. За нею добре проглядаються ідеї первісних вірувань, 

зокрема фетишизму: світ надприродних вірувань має бути конкретизовано до рівня 

речей. Це, фактично, та сама кунсткамерна теорія, відповідно до якої реальність – 

це і є самі речі, а не їхні абстрактні репрезентанти, що містять міркування про речі, 

посилаючись на них. Симулякри – це уречевлення знаків, в яких не залишається 

місця для смислів. Існують очікування, що знаки самі говоритимуть за себе, 

оскільки інформація знаходиться у них (як у речах). І коли виявляється, що вони не 

«промовляють», виникає інтелектуальний розпач і напруження, яке послаблює 

раціональні позиції, легітимує маніпулятивне інформаційне середовище. В 

підсумку, на зміну речовому фетишизму приходить символічний фетишизм. 

Обидва явища є однаково примітивними і шкідливими для пізнання. 

Отже, необхідно знайти шлях подолання симулякрів. Більш надійною 

видається не їхня деконструкція, а протиставлення їм інших симулякрів, 

наповнених реальним змістом. Ці симулякри мають бути вишуканіші за примітивні 

пропагандистські зразки (що є, переважно, викривленням різноманітних даних – 

документальних, статистичних, новинних тощо). Останні базуються на схоластиці 

та маніпулюванні джерелами, зокрема, їхньою авторитетністю. Натомість, новий 

тип наповнених змістом симулякрів спиратиметься на науковий метод – критицизм 

та перевірку – їм, в цілому, байдуже до пустих симулякрів. Раціональний науковий 

метод має резистентність до маніпуляцій. Бодрійярівські симулякри прагнуть скути 
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творчу активність, занурити у процес безкінечних обговорень і циклічних 

обдумувань без імплементацій. Вони перетворюють людей на пасивних 

відтворювачів наративів та дискурсів. Новий тип симулякрів пропонує 

альтернативний шлях, власну інформаційну повістку, критичний, об’єктивований 

контекст наративів та дискурсів. Вони спрямовані на покращення соціальних 

інститутів і традицій, а не оволодіння умами. Лише таким чином видається 

можливим захопити інформаційну ініціативу.  

Нові симулякри не цікавляться «власною думкою», яка, насправді, є 

відтворенням чужої, не переоцінюють суб’єктну експресію. Справді, дивним було 

б питання, про «власну думку» щодо фізичних законів. Нові симулякри цікавляться 

перевіркою наближення до істинності, а не позірною оригінальністю. Фактично, 

відбувається поглинання другим світом першого і третього. «Екстаз комунікації», 

за висловом Бодрійяра саме у цьому і полягає: речі стають символами, а символи – 

речами; символи стають індиферентними до змісту – в їхньому наповненні панує 

релятивізм – будь-який зміст може розглядатися як істинний, на перший план 

виходить символьна оболонка.  

Бодрійяр не звертає увагу на те, що комунікація нищить пізнання. Він, 

імовірно, виступає прихильником поширеної, але спірної точки зору, відповідно до 

якої знання народжується із комунікації. Проте, комунікація відіграє лише 

другорядну роль при накопиченні знань, оскільки пізнавальні зусилля 

спрямовуються на осмислення і доповнення художньо-інтелектуальної спадщини. 

В цілому, в рамках пізнання (насамперед, там, в багатьох сферах життя це 

неможливо) можна взагалі обійтися без комунікації: для творчого пошуку 

достатньо мати доступ до об’єктивованих продуктів науки, технології і мистецтва. 

Третій світ – це першоджерело знання. Натомість комунікація виводить на перший 

план дискусію, яка перетворюється на самоціль. Її результати не мають значення: 

все одно, чи суперечності, опозиції, протилежні тенденції знайшли своє 

розв’язання, чи проігноровані.  
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«Наповнення симулякрів змістом» не означає, що необхідно, наприклад, 

насправді піддати когось тортурам, щоб «розіп’ятий хлопчик» став реальністю. Це 

означає, що необхідно створювати такі симулякри, абстракції, які не претендують 

на відображення реального світу, але містять у собі проект, спрямований на 

перетворення реальності. Тим самим стимулюватиметься активне ставлення до 

реального світу, замість пасивного спостереження за його псевдоописовими 

симуляціями. Таку операцію із наповнення симулякру змістом можна здійснити за 

допомогою мистецтва, що породжує найвишуканіші симулякри. Проте воно 

схильне використовувати фантазію, не конче спираючись на факти.  

Завдання, що полягає у відновленні зв’язку симулякра з реальністю, може бути 

покладене на музей. Музейна репрезентація спроможна поєднати в собі 

симулятивний потенціал мистецтва, науковий критицизм та пам’ятку, що, 

водночас, уособлює науковий факт, його інтерпретацію та речове підтвердження. 

Музейництво знаходить своє вираження у формі експозицій, в тому числі 

віртуальних, каталогах, публікаціях у соцмережах тощо. Музейні репрезентації від 

початку є симулятивними: неможливо точно відобразити історичну реальність. 

Проте не вдається адекватно відобразити і реальність актуальну. Тим більше, що 

вона все з меншим лагом перетворюється на історичну. Музейна репрезентація не 

імітує реальність: те, що представлено до уваги публіки не є реальним, але воно має 

прямий стосунок до реального світу, є спробою його пояснити, підштовхнути до дій 

в актуальних умовах. На відміну від симулякрів, про які веде мову Бодрійяр, 

музейна репрезентація вказує на свої обмеження, викривлення дійсності. В той час 

як симулякр базується на самовпевненій точності відображення.  

Зрештою, можна висловити припущення, що саме музейництво може стати в 

нагоді при відновленні зв’язку між світами К.Поппера, в результаті чого зміст 

(третій світ), символ (другий світ) і матеріальні субстрати (перший світ) релевантно 

кореспондуватимуться між собою.  
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Цікаво, що Бодрійяр вороже ставиться до музеїв, а також абстрактних напрямів 

сучасного мистецтва, що, нібито, підготували ґрунт для симулякрів. Проте такі 

висновки можна поставити під сумнів. Насправді, помічені філософом тенденції в 

сучасному мистецтві та музейництві є, скоріше, реакцією на симуляцію – спробою 

відійти від речовізму й фетишизму, знайти шляхи розв’язання проблеми 

(поставленої Бодрійяром) витіснення смислів із комунікативних потоків, 

продемонструвавши автономність та першочерговість третього світу. Музей і 

сучасне мистецтво прагнуть примусити думати, наповнюючи символи змістом. Тут 

маємо справу з прикладом того, як через проби і помилки, негативні тенденції, 

спричинені становленням абстрактного суспільства, долаються не спрощенням і 

архаїзацією, а винайденням таких само складних технологій приладжування для 

зміни суспільних налаштувань на користь збереження цивілізаційного розвитку, а 

не відкату назад. 

Отже, музей має всі необхідні передумови, щоб бути використаним як інститут 

подолання симуляцій, імітацій, фейків. Необхідність у такому інституті, що 

займатиметься верифікацією та з’ясуванням автентичності суспільних явищ, 

обумовлена також тим, що окремі люди не можуть присвятити все своє життя 

перевірці інформації (тим більше, що пропаганда активно робить усе необхідне, 

щоб унеможливити це). Не варто ганити людей за їхню піддатливість пропаганді. В 

умовах спеціалізації суспільного життя дивною є вимога, щоб кожен громадянин 

став солдатом інформаційного фронту. Людям необхідне інституційне опертя, що 

надасть їм необхідні засоби інформаційної гігієни.  

Необхідно наголосити, що музей як соціально-культурний інститут є всього 

лише інструментом. На сьогоднішній день практика показує, що музей, переважно, 

знаходиться на протилежній стороні боротьби із пропагандою. Деякі музеї 

намагаються зберігати нейтралітет або політкоректність, тим самим все одно 

перебуваючи в одному руслі із пропагандистськими процесами: не сказане, 

замовчане, подекуди, є важливішим за висловлене на експозиції. Тож використання 
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музею із антипропагандистською метою залежить від соціального запиту. Але, в 

будь-якому випадку, важливо розглянути можливості його інституційного 

використання у антифейковому напрямку. Навіть якщо соціально-культурних 

передумов для такого застосування музею поки-що немає, необхідно, щоб тоді, 

коли вони з’являться, певні музейні технологічні напрацювання, зокрема, 

перевірені негативною практикою пропагандистського застосування музею, були у 

наявності. Принаймні, буде більш-менш відомо чого не слід робити, аби не 

допустити скочування музею у політико-пропагандистського використання. 

Можливо, розробка відповідних технологій підштовхне і до необхідних суспільних 

змін.  

В ході дослідження було з’ясовано, що оскільки відповідно до кунсткамерної 

теорії автентичність міститься безпосередньо у носії пам’ятки, для її визначення 

цілком достатньо фізико-хімічних досліджень, за допомогою яких можна 

встановити приналежність об’єкта до певної історико-культурної реальності. Проте 

до уваги не береться та обставина, що гіпотеза, яка перевіряється за допомогою 

методів матеріального дослідження, не обумовлена, власне пам’яткою (перший 

світ). Вона виникає в ході інтерпретації із залученням широкого спектру наукових 

знань (третій світ). Іншими словами матеріальний носій є лише підтвердженням 

абстрактної автентичності, її передумовою, але не уособленням. Але без 

матеріальних субстратів підкріплення автентичності буде слабшим. Аргументи 

репрезентації відсилають до матеріальних субстратів пам’яток. Водночас, треба 

брати до уваги, що автентичність репрезентації не тотожна сумі автентичностей її 

окремих пам’яток. Маркери автентичності є інструментом, а не самоціллю. В 

цілому, роль матеріальності та первісності є переоціненою. Хоча й цілковито 

анігілювати її не варто. 

В зв’язку з цим варто зауважити, що матеріальний носій пам’ятки ніколи не 

буде первісним (в рамках кунсткамерної теорії це синонім автентичності), тому 

забороняти реставрацію (як наполягають В.В.Індутний та О.Б.Походяща) як явище 



176 

 

не варто. Тим більше, що вона спрямована на відновлення однієї з «первісностей» 

пам’ятки – певного шару автентичності. А достовірність автентичності ніколи не 

буде стовідсотковою. Вона завжди буде лише гіпотетичною. Надійною є лише 

спростована автентичність.  

Відповідно до кунсткамерної теорії музей є всього лише сховищем носіїв 

автентичності. Згідно з нею музей не впливає на розвиток технологій з’ясування 

автентичності пам’яток. Тому йому немає чого запропонувати для ширшого 

контексту подолання проблеми імітації та симуляції, які субституюють реальність 

і ставлять під сумнів безпечне життя людей у реальному світі. Отже, кунсткамерна 

теорія не здатна допомогти у розв’язанні проблеми автентичності, хоч і спирається 

на відповідне поняття. Більше того, вона також співзвучна із песимістичною 

теорією симулякрів Ж.Бодрійяра, котра зневірює у здатності віднайти 

автентичність. Кунсткамерна теорія нівелює інституційні спроможності музею, 

розглядаючи його надто вузько і примітивно. Музейницьку діяльність не можна 

обмежити «першим світом». Зрештою кунсткамерна теорія демонструє 

неспроможність у розв’язанні інституційних та суспільних проблем, пов’язаних із 

автентичністю, з якими стикається музей. Вона всього лише констатує 

самоочевидні речі – музей виявляє, досліджує, зберігає і презентує пам’ятки – та й 

по всьому. Проте самоочевидність не є підтвердженням істинності. 

В цілому, кунсткамерну теорією можна вважати спростованою, оскільки вона 

не витримує критичних зауважень. Проте, для того, щоб бути впевненим у цьому, 

варто розглянути спроби її реанімувати, із урахуванням недоліків, висвітлених 

критикою. Крім того, варто більше закцентувати увагу на практичних наслідках її 

імплементації, тому що крім спростування із застосуванням теоретичних засобів, 

важливішою є емпірична перевірка.  
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3.2.  Опредметнення історико-культурних цінностей відповідно до «нової 

музеології» 

Близько півстоліття тому, відповіддю на інституційну кризу сприйняття 

музеїв, як інститутів, які стосуються більше пам’яток, ніж людей (а, отже, і кризу 

кунсткамерної теорії), стала ідея екомузею, що розроблялася в рамках теоретичного 

дискурсу «нової музеології». Незважаючи на похилий вік, екомузеологія і досі 

оповита ореолом інноваційності й новизни. Особливість цієї теорії полягає у її 

тісному зв’язку із практикою. Якщо кунсткамерна теорія більше описувала 

самоочевидні речі, то «нова музеологія» набула технологічного характеру [401, 

450].  

З 1970-1980-х рр. поширення руху «нової музеології» сповільнилося. Але 

кількість існуючих на даний момент у світі музеїв подібного типу є досить 

значною – 300 закладів. Ентузіазм довкола екомузеїв не зійшов нанівець. У 2016 р., 

відбулася конференція, на якій розглядалися проблеми екомузейництва, а на поч. 

2017 р. намітилася тенденція до створення мережі екомузейників для обміну 

професійним досвідом [594]. Провідна ідея «нової музеології» полягає у 

поглибленні зв’язків музею із громадою, в той час як традиційні музеї все більше 

опиняються у соціальній (само)ізоляції, залишаючись привабливими лише для 

туристичних мас.  

Основоположниками теорій «нової музеології» та «екомузею» вважаються 

Ю.де Варін, Ж.А.Рів’єр та П.Мейран [73, 387, 284]. Ключовим для нього є поняття 

«екомузей», запропоноване Ж.А.Рів’єром [387, с. 2-3]. Відповідно до нього, 

екомузей – це, одночасно, лабораторія, заповідник і школа. Цей різновид музейного 

закладу мав «вийти із берегів», активно взаємодіючи із оточуючим середовищем та 

його населенням. Екомузеї мали базуватися на громадських засадах. При цьому 

планування, створення й використання музею повинно було здійснюватися за кошт 

державної чи комунальної влади. Проте інтереси громади мали бути непорушними. 

Передбачалося, що населення заповзято включиться у роботу музею. Рух за «нову 
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музеологію» передбачав майже федорівський [507] перехід межі між музеєм та 

рештою «соціокультурного простору» [198, с. 21]. 

За півстоліття ідеї «нової музеології» та екомузею зазнали активної 

емпіричної апробації, проте суперечності між очікуваннями та реальністю так і не 

стали предметом наукової критики. Незважаючи на зв’язок із практикою, 

теоретичне підґрунтя екомузеїв залишилося незмінним до сьогодні, а в науковому 

обігу присутня, переважно, апологетика «нової музеології». 

Таким чином, необхідно з’ясувати, чи існують суперечності між 

очікуваннями, що випливають із теорії екомузею (ширше, «нової музеології»), та 

наслідками впровадження її у життя.  

Науковців, що в своїх дослідженнях торкаються екомузейництва, 

характеризує, переважно, екзальтоване ставлення до цієї проблематики. К.Хадсон 

зазначав, що: «[французькі екомузеї] об’єднує наполегливе бажання залучити 

місцеве населення до проектування музею і в його роботу… Воно базується на 

впевненості у тому, що розуміння минулого допомагає долати проблеми сучасності 

й впевнено дивитися у майбутнє» [526, с. 143]. Хадсон не вбачав у цій тотальній 

музеєфікації консервування життя й сповільнення розвитку громад.  

Більше того, дослідник був переконаний, що «благотворний» вплив екомузеїв 

на громадське життя у країнах Європи та Канаді, може бути легко 

екстрапольований і в інші соціокультурні умови. Хадсон звертає увагу на успішне 

впровадження екомузейного досвіду на прикладі закладу в Анакостії (бідному 

афроамериканському кварталі у Вашингтоні) [526, с. 157-158]. Таким чином, 

Хадсон вважав перспективним повсюдне запозичення досвіду екомузеїв та методів 

їхньої роботи, зокрема, у країнах «третього світу», оскільки «нова музеологія» 

покликана піднімати «депресивні» регіони. В цілому, Хадсон розглядав екомузеї як 

«одне із найважливіших музеологічних досягнень за останні 50 років» [526, с. 143] 

(станом на 1972 р.).  
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Т.Шола, послідовник екомузеолога Ж.А.Рів’єра та прихильника «нової 

музеології» К.Хадсона, вважає, що «за останні два чи три десятиліття (станом на 

2013 р.– Р.С. ) музеї та уся сфера культурної спадщини пережили кардинальні зміни, 

пройшовши шлях… до платформи комунікації та громадських послуг, спрямованих 

на комплексну передачу … колективної пам’яті… Трансформаціям сприяла поява 

«нової музеології», практики екомузеїв» [546, с. 29]. Отже, значення «нової 

музеології» є абсолютно позитивним та впровадження її ідей можна вважати 

продуктивним (хоча, Шола робить застереження, що досвід екомузеїв може підійти 

не всім інститутам музейного типу, зокрема, художнім музеям [546, с. 197]).  

Екомузеологія, на думку Шоли, дозволяє створити такий музей, який буде 

наповнений громадською ініціативою, служитиме інтересам спільноти, а не 

обслуговуватиме волю панівного класу. Дослідник вважав, що саме екомузей може 

інтегрувати усе різноманіття історико-культурних цінностей (уречевлені й 

неуречевлені пам’ятки), а, отже, використовувати їх із максимальною ефективністю 

для суспільного розвитку. Науковець переконаний, що ідея екомузею змінила 

розуміння самої професії куратора (музейника), котрий тепер виступає не як 

просвітник, а як медіатор або модератор процесу пізнання. Водночас, Шола 

вимушений був констатувати, що ідея екомузею на даний момент не вповні 

реалізована [659]. Хоча, в цілому, екомузеї для дослідника є чимось на зразок 

панацеї від музейницьких та суспільних проблем. 

Мистецтвознавиця І.О.Яковець, на відміну від Т.Шоли, вважає що поняття 

«екомузей» дозволяє уточнити сутність та специфіку художнього музею як 

соціально-культурного явища. Щоб обґрунтувати своє бачення, Яковець пропонує 

власне уточнююче визначення екомузею – «музей, що зосереджений на певній 

території, єдиній в етнічному, природному, а отже, і соціально-економічному 

відношенні» [560, с. 473]. Можна припустити, що в контексті художнього музею, 

мова йде, наприклад, про музеєфікацію якихось ландшафтів, заселених митцями (на 

кшталт Монмартру в Парижі). Такі стерильні середовища, дійсно, є піддатливими 
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для екомузеєфікації. Проблема полягає лише у тому, де знайти ці «єдині 

середовища»? Загалом, І.О.Яковець не відходить від поширеної думки про 

інноваційність екомузеїв.  

Автори Російської музейної енциклопедії стверджують, що в Російській 

Федерації ідеї екомузеології поширювалися повільно й не призвели до створення 

великих і впливових музейних закладів цього типу [556]. Проте автори 

енциклопедії віднаходять певні ознаки екомузею в музеях-заповідниках та «живих 

музеях» Росії. Отже, проникнення ідей екомузеології сприймається російськими 

дослідниками позитивно або нейтрально.  

Широкий погляд на «нову музеологію» запропонований українською 

дослідницею Р.В.Маньковською. Авторка вважає, що ідеї «нової музеології» 

своєрідно проявляються у роботі музеїв на громадських засадах, участі краєзнавців 

(в тому числі, любителів) у музейній діяльності. За результатами «аналізу набутків 

музейництва у відповідності до основних ознак екомузеїв» [278, с. 320], 

Р.В.Маньковська відносить до закладів, близьких за духом до «нової музеології», 

заповідник у Переяславі, музеї і заповідники в Опішні, Качанівці. Однак, зазначені 

заклади не є яскравими прикладами взаємодії із місцевою громадою (можливо, за 

винятком Опішні). Мова йде про те, що недостатньо, аби штат музею складався, 

переважно, із фахівців місцевого походження. Для екомузею важливо, щоб велика 

частина населення була чимось на зразок «позаштатних» співробітників. 

Р.В.Маньковська вважає основною в теорії екомузею та «нової музеології» ідею 

інтеграції музею в громадське життя. Як бачимо, запропоноване дослідницею 

бачення ролі екомузеології є, в цілому, позитивним. 

Дослідниця І.А.Куклінова в історіографічній роботі, присвяченій «новій 

музеології» [235], звертає увагу на те, що екомузеї створюються на периферії – у 

нещасливих кварталах великих міст, індустріальних та сільських районах на стадії 

занепаду [235, с. 138-139]. В зв’язку з цим, постають питання, чи стали ці регіони 

від цього кращими, або ж чи не є екомузеї своєрідними музеями для 
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неблагополучних гетто у благополучних країнах? Але Куклінова не задається цими 

запитаннями. В підсумку дослідниця зазначає, що, в цілому, науковці ставляться до 

«нової музеології» позитивно, оптимістично. Учена зазначає, що інтерес до «нової 

музеології» не згасає, ця теорія активно використовується для описування 

актуальної ситуації в музейній справі [235, с. 144].  

Багато хто із апологетів «нової музеології» та екомузеїв посилається на 

випуск журналу «Museum» № 148 за 1985 р., котрий було присвячено музейним 

закладам нового типу [638]. Проте ніким з адептів не було помічено, що багато з 

матеріалів, відібраних до випуску, містять в собі критику екомузеїв та «нової 

музеології», зокрема, від основоположників цих понять. 

Ю.де Варін, розглядаючи поняття «екомузей» (яке він сам винайшов), 

зауважував, що дефініція є недостатньо чіткою [73, с. 5]. Мабуть, тут мова йде не 

стільки про дефініцію, скільки збочення від первісного задуму екомузеологів, коли 

під екомузеями розуміють щось таке, що для Ю.де Варіна є неприйнятним. Проте 

свою думку про «червоні лінії» ортодоксальної екомузеології дослідник не 

розвиває.  

Ф.Юбер (котрий приймав участь у роботі кількох екомузеїв) вдався до 

найбільш системної критики, звертаючи увагу на невідповідність між теорією і 

практикою. Дослідник звертав увагу на те, що екомузеї можуть призвести до 

міфологізації минулого, ностальгії за тим, чого, насправді, ніколи не було, 

ескапізму [557, с. 6-7].  

На думку Юбера, екомузеї не можуть остаточно відмовитися від державної 

підтримки (при тому, що залучення великої кількості волонтерів зменшує витрати 

на музеї подібного типу з боку державних та муніципальних органів). Цим самим, 

вони не можуть бути абсолютно незалежними ідеологічно. Замість того, щоб 

відображати громадські уявлення про минуле, екомузеї, насправді, змушені 

виконувати завдання своїх фінансових донорів, а, отже, пропагувати один із 

варіантів історичної пам’яті. Крім того, такі музеї не можуть виходити із 
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радикальних позицій, оскільки їхні репрезентації потребують консенсусу. 

Уникнення суперечностей замість спроб їхнього розв’язання притлумлює процеси 

дослідження й пізнання. Таким чином, негативні явища минулого можуть 

замовчуватися, ретушуватися. Екомузеї також часто є спробою сконструювати 

штучну і чужу самобутність для переселенців. Заклади цього типу можуть стати 

осередками місцевого націоналізму, що, на думку науковця, є нічим не кращим за 

загальнодержавний вимір цієї ідеології. 

У згаданому випуску журналу «Museum», була вміщена іще одна стаття під 

назвою «Музей рідного краю: збочення ідеї» А.Крус-Раміреса [228]. У дослідженні 

мова йшла про музеї Третього Рейху, які під виглядом тісного зв’язку з життям 

місцевих громад стали майданчиками для політичної пропаганди, фальсифікації 

історії, поширення ідей тоталітаризму. Такий широкий погляд на екомузеї цікавий 

і для України, де хоч і не було хайтматмузеумів у їхньому нацистському втіленні, 

проте в спадок від радянських часів залишилися краєзнавчі музеї. Їхнє інституційне 

використання потребує переосмислення. 

Крус-Рамірес цією статтею хотів показати, що концепція «Хайтматмузеуму» 

(«музею рідного краю») до певної міри була частиною тієї музеологічної спадщини, 

на якій зріс рух за створення екомузеїв. Тож варто зробити все необхідне, щоб 

екомузеї не уподібнилися до шовіністичних музеїв рідного краю. Необхідно також 

запобігти профанації ідеї екомузеїв у майбутньому. Тим самим, визнавалося, що 

екомузеї можуть стати знаряддям у закріпленні негативних соціальних процесів. 

Це, в свою чергу, знижує суспільну корисність екомузеїв, оскільки самі вони не 

містять запобіжника від зловживання.  

Ф.Юбер вважав, що екомузей не має остаточно поривати із класичним 

музеєм, нехтувати науковою роботою, виправдовуючи це необхідністю посилення 

роботи із громадою. Також екомузеї, на його думку, не мають бути цілковито 

любительськими. Зрештою, науковець приходить до висновку, що сучасність (1985 

р.) мало схожа на ту, що породила екомузеї [557, с. 10]. До того ж, Ф.Юбер 



183 

 

приходить до парадоксального висновку, що інтеграція населення у музейну роботу 

не відображає сутності екомузею [557, с. 9]. Дослідник вважав, що перспективним 

напрямом роботи на шляху утвердження екомузеології може стати поширення 

«нового гуманізму». На жаль, Юбер не розтлумачив детально, що саме він мав на 

увазі. 

Дослідник акцентував увагу на економічній кризі, в той час як екомузеї 

з’явилися у часи економічного процвітання. Через більш-ніж тридцять років після 

виходу критичної статті Юбера, світ змінився ще більше. Насамперед, це стосується 

розмивання поняття «громада» та екстериторіалізації як риси, притаманної 

сучасним соціальним відносинам. Все це багато в чому обумовлено зсувом у 

комунікаційних технологіях.  

З 1980-х рр. критика почала поступово зникати із теоретичного дискурсу 

«нової музеології» – залишилася лише апологетика. Це заблокувало науковий 

розвиток теорії.  

Повертаючись до критики ідей екомузеології, необхідно виокремити кілька її 

основних постулатів. Перший – це взаємодія із громадою. Другий – відхід від 

речовизму – гуманістичний поворот у музейній роботі. Третій – це реабілітація 

відсталих регіонів. Розглянемо детальніше останній із них. 

Для реалізації задуму екомузею вкрай важливим є високий рівень 

учасницької культури населення. В цілому, ідея розбудови мережі сильних 

горизонтальних зв’язків в межах певної громади є досить популярною. Наприклад, 

Р.Патнем відстоював думку, що учасницька культура генерує соціальний капітал, 

який дозволяє ефективно боротися з корупцією, розвивати демократію [341]. Там 

де, соціальний капітал слабкий, демократія чахне, погано розвивається вільний 

ринок, знижується рівень взаємної довіри й регіон або держава занепадає. За цією 

логікою, держави із низькою учасницькою культурою є недорозвиненими і, як 

наслідок, бідними. Там панує клієнтела, централізована влада, населення й 

адміністрація перебувають у стані «війни всіх проти всіх». З одного боку, екомузеї 
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потребують певного рівня учасницької культури, а з іншого, можуть нарощувати її, 

виступаючи як фактор позитивної суспільної трансформації.  

У 1970-1980-х рр. найбільш активно ідеї екомузеології розвивалися у Франції 

та Канаді. На сьогоднішній день дві третини екомузеїв знаходяться у більш 

благополучній Європі, переважно у багатших країнах – тій же Франції, Італії (ці 

країни належать до «Великої сімки»), Іспанії та Польщі (котра в останні десятиліття 

переживає бурхливий розвиток, зокрема, стрімке економічне зростання) [594]. 

Отже, постає проблема, що є первинним для екомузею – високий рівень 

благополуччя та учасницької культури, чи, навпаки, екомузей виростає саме там, де 

відчувається брак багатства і сильних зв’язків всередині громади?  

У статті, вміщеній у випуску журналу «Museum», присвяченого екомузеям, 

йдеться про заклад у Сахелі (з арабського це слово перекладається як «кінець 

пустелі» [217, с.50]). Сахель – це саванна, що тягнеться через усю Африку. Для цієї 

території на середину 1980-х рр. були характерні як екологічні (засуха і наступ 

пустелі), так і соціальні проблеми, пов’язані із руйнуванням традиційного способу 

життя місцевого населення, маргіналізацією та криміналізацією соціуму, 

економічною депресією.  

У 1981 р. у Малі (що належить до Сахеля) було відкрито екомузей, котрий 

мав на меті звернути увагу на руйнацію середовища мешкання місцевого населення 

(такий собі музей демодернізуючого спрямування). Проте через чотири роки заклад 

було «тимчасово» закрито. Благородні ідеї екомузею не приживалися на 

африканській землі. Перш за все, музей не мав інфраструктури і фінансування з 

боку місцевої влади (грошова підтримка надходила з Німеччини). Постійною 

оплачуваною посадою в закладі був лише директор. При цьому директори часто 

змінювалися й не мали фахової освіти. Планування було відсутнє.  

Екомузей Сахеля спіткала ще одна невдача – місцева громада виявилася 

неоднорідною в етнічному відношенні. В Гао, де було відкрито музей, експозиція 

була присвячена туарегам. В той час як більшість населення міста складали сонгаї. 
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Все це зрезонувало із тогочасним політичним напруженням й віднадило частину 

громади від екомузею. Місцеві жителі так і не відчули, що екомузей створено саме 

для них. Заклад викликав більшу зацікавленість у туристів, ніж аборигенів, що 

перевертало ідею екомузею з ніг на голову (громада не виявляла до нього 

зацікавлення, а мало б бути навпаки). Ситуація ускладнювалася іще тим, що місцеві 

жителі були настільки бідними, що не могли приділити увагу роботі музею, 

оскільки весь час вимушені були боротися за виживання.  

Незважаючи на все це, автор статті про екомузей Сахеля Альфа Умар Конаре 

вважав [217], що екомузей має необхідний потенціал для позитивних соціально-

культурних перетворень. Просто на заваді стала констеляція факторів: 

інфраструктурні проблеми, низька щільність населення, штучність 

адміністративних кордонів, байдужість жителів до свого «рідного краю». В той час 

як «нормальний» екомузей працює із рівнем учасницької культури. В даному 

випадку, на долю закладу проблем випало понад міру. Проте можна припустити, 

що не сама соціокультурна обстановка була непідходящою для музею, а, навпаки, 

цей інститут був непридатним для навколишнього макросередовища. В будь-якому 

випадку, теорія «екомузею» не пройшла перевірки практикою у Сахелі. 

З більшим успіхом працює екомузей в Анакостії (один із неблагополучних, 

кримінальних [587] районів Вашингтону в США). Цей заклад, безперечно, зробив 

життя місцевого населення культурнішим. Але, водночас, він також легітимував 

негативні сторони життя, проти яких він був покликаний боротися. Незважаючи на 

всі зусилля музейників, Анакостія і надалі залишається небезпечним «чорним» 

районом Вашингтона. Можливо, для того, аби зміни стали помітними має пройти 

більше часу. Але з теоретичної точки зору, можна помітити наступні упущення. 

Місія музею в Анакостії сформульована його засновником наступним чином: 

«відкривати людям очі на життя в гетто» [202, с.40]. Натомість, на жаль, не 

пропонуються альтернативні шляхи розвитку.  
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Заклад опікується взаєморозумінням та посиленням зв’язків всередині 

місцевої спільноти, а також сприяє підвищенню толерантності й згуртованості 

столичної спільноти [654]), виходячи із актуальних умов життя в гетто. Проте 

взаєморозуміння всередині громади – це не обов’язково зміни на краще, тому що 

взаєморозуміння може будуватися і довкола негативних соціальних явищ 

(наприклад, кругова порука, культура виживання, укорінені у повсякденному 

житті). Отже, екомузей у Анакостії лише амортизує негативні прояви соціальних 

відносин у районі, проте не виступає як інструмент їхньої інженерної перебудови. 

Врешті, «гетто» – це не найкраща форма громадського життя.  

Як бачимо, екомузеї якнайкраще прижилися у найбільш розвинених країнах, 

де є відсталі регіони. Якщо ці території не вдається модернізувати, їх можна 

перетворити на своєрідні заповідники, що є пересторогами на шляху 

демодернізаційних процесів (і, заодно, туристичними атракціями, осередками 

минулого, гуртування місцевих жителів тощо). Проте шанс на модернізацію 

громади екомузею буде втрачено повністю. Відсталим же країнам екомузеї ні до 

чого – вони є суцільними екомузеями. 

З наведеного вище випливає, що практична перевірка теорій екомузею та 

«нової музеології» показує, що вони є яскравим прикладом утопічної соціальної 

інженерії. Впровадження ідеї екомузею потребує специфічних соціально-

економічних відносин (розрив між багатством і бідністю у, загалом, 

благополучному суспільстві), «підходящих» громад (з сильними внутрішніми 

зв’язками, укорінених на певній території), відчутне напруження у опозиції 

«модернізація – демодернізація» (зокрема, сповільнення формування 

«абстрактного суспільства») на певній території. Таким чином, інноваційність та 

універсальність руху «нової музеології» є сумнівною.  

Водночас, екомузеї продовжують існувати й розглядаються як успішні 

проекти. Якщо відкинути утопічну інженерію і стати на засади поелементної, 

можна припустити, що хоч екомузеологія і зіткнулася з певними труднощами 
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імплементації, проте, можна врахувати емпіричний фідбек і уточнити саму теорію. 

Елементи, що не пройшли випробування практикою треба відкинути, а 

життєздатні – зберегти. Проте в науковому обігу немає таких уточнюючих 

досліджень, крім апології теоретичних положень «нової музеології», 

сформульованих ще у 1980-х рр. Якщо теорія екомузею може бути доопрацьована 

без імунізації від критики, її можна розглядати як підкріплену. З’ясуємо це 

докладніше.  

Уточнення теорії базується на застосуванні дедуктивної логіки: передачі 

істинності від засновків до висновків, та зворотної передачі хибності від висновків 

(за наявності емпіричного спростування) до одного із (або обох) засновків [363]. 

Основний висновок екомузеології – традиційні музеї, все ж рано чи пізно, але 

неминуче трансформуються в екомузеї, тому що вони найбільш точно відповідають 

тенденціям розвитку громадянського суспільства. Засновки: 1) класичні музеї 

відособлені від громади, тому що концентруються на речах, а не людях; 2) за 

рахунок екомузеєфікації артефактів, людей і ландшафтів (тотальної музеєфікації) 

відбувається оптимальна взаємодія музею із громадою. Оскільки традиційні музеї 

не були цілком заміщені екомузеями через розкриті раніше проблеми 

імплементації, виходить, що один із засновків або обидва є хибними. Піддавши 

перевірці засновки, можна уточнити висновок, тим самим, оптимізувавши теорію 

екомузеїв. 

Розглянемо ретельніше тезу про тотальну музеєфікацію. К.Хадсон [526, с. 

144], аналізуючи концепцію екомузею та її втілення, звертав увагу на те, що 

основними експонатами музею нового типу є, власне, місцеві жителі. Далі йдуть 

доместиковані тварини, наприклад, корови та свині. Потім – результати взаємодії із 

навколишнім середовищем у вигляді стаціонарних споруд – замків, заводів, шахт, 

доріг, каналів та ін. І вже потім – рухомі об’єкти, які складають основу традиційного 

музейного зібрання.  
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Музейні предмети не вилучаються із традиційного середовища побутування, 

а перебувають у використанні в основних експонатів – живих людей, а також 

тварин, скажімо, хомути, збруя, ясла. Іншими словами, одні музейні предмети 

належать іншим. Хоча, класичні фонди також утворюються. Мова йде про те, що 

інвентаризація музейних предметів не тягне за собою вилучення їх у 

власників [387]. Як зазначає Х. де Варін [73], будь-який об’єкт екомузею, що має 

цінність для його природного власника – залишається на місці. У разі втрати такої 

цінності (а отже, виникнення бажання у власника позбутися предмета), він 

переміщується у фонди музею. Звісно, «живі» предмети після смерті не 

муміфікуються і не фондуються. Отже, специфіка екомузею полягає у тому, що 

фонди як такі є вторинними, що вважається чи не революційним кроком, порівняно 

із традиційними музеями.  

Також складається враження, що акцент переноситься із матеріальної на 

нематеріальну спадщину (точніше, із уречевленої на неуречевлену). Такий підхід, 

на думку Т.Шоли, є найбільш прогресивним, оскільки дослідник вважає, що і в 

традиційних музеях йдеться про духовну, а не матеріальну культуру [546]. При 

цьому, з точки зору адептів «нової музеології», екомузей не міг бути зведений до 

центру зі збереження або реконструкції давніх ремесел: цей інститут фокусується 

на омузеюванні життя в цілому. Також екомузеї неприпустимо було б 

ототожнювати із «живими музеями», в яких актори розігрують костюмовані сцени 

з метою точної історичної реконструкції. В екомузеї і предмети, і люди, і 

ландшафти є автентичними. До того ж, музеєфікуються не лише люди, а й, 

подекуди, соціальні відносини. 

Зрештою, замість подолання речовізму, відбулося інше – люди і ландшафти 

стали музейними предметами – уречевилися. Як бачимо, кунсткамерна теорія не 

спростовується новою музеологією. вона лише розширює свої кордони. Замість 

музеїв кунсткамер, виникають ландшафти-кунсткамери. Згідно з кунсткамерною 

теорією музейна пам’ятка є самоціллю функціонування музейної інфраструктури. 
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Проте у випадку із екомузеологією практичні наслідки виглядають набагато 

страхітливішими. Предметом виявлення, збереження, дослідження і презентації 

стає не який-небудь предмет. Уся громада стає музейною інфраструктурою, 

виконуючи одночасно роль експонату. Нібито задля блага спільноти її вилучають 

із системи звичних відносин, ставлячи під сумнів її подальший розвиток. На щастя, 

екомузеологія базується на демократичних принципах, і коли у деяких аспектах ідея 

екомузею не може бути реалізована, спостерігається поява все більшої кількості 

ознак традиційного музею. Архаїчна кунсткамерна теорія підстраховує інноваційну 

«нову музеологію».  

Цікаво, що екомузеї виникають не лише директивно. Існують і стихійні 

випадки. Навіть у не найрозвиненіших країнах. Але для цього необхідне різке 

напруження між модернізацією, демодернізацією і традицією. В зв’язку з цим, 

цікавим є те, що в Україні є інституція, яку не відносять до екомузеїв (вона виникла 

раніше за оформлення відповідної ідеї), проте вона цілком відповідає його дефініції. 

Мова йде про комплекс Києво-Печерського монастиря, котрий на сьогоднішній 

момент є симбіозом історико-культурного заповідника та чернечої громади. 

Функціонування цього інституту тісно пов’язане із конкретною територією, що 

узгоджується із основною характеристикою екомузею. Ще Ф.І.Шміт [545], 

аналізуючи у 1929 р. процес створення на базі монастиря музейного містечка, 

зазначав (посилаючись на Х.Г.Раковського), що секуляризація об’єкту не має 

стосуватися, власне, монахів, що мають перетворитися на «живі експонати» 

новоутвореного закладу. У 1960-х рр. діяльність монастиря була припинена, але 

наприкінці 1980-х відновлена. При цьому музейне містечко, а згодом, заповідник 

продовжив безперервно функціонувати з 1926 р. Крім того, у Лаврі також жила, 

цілком світська громада, що з’явилася там у радянський час і лише з часом була 

розселена. 

Монастир, зберігаючи багато консервативних рис, відображає сучасність 

(екомузеї, в теорії, мають на меті «прокладати місток» з минулого в майбутнє). 
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Відвідавши Лавру можна побачити сучасний рівень технічної оснащеності вищих 

ієрархів (наприклад, засоби пересування), взаємодію монастиря із різними 

верствами населення (скажімо, представниками вищого політичного 

істеблішменту), підготовку майбутніх священнослужителів, їхню взаємодію зі 

світськими колегами тощо. Разом з чернечою общиною суспільне використання 

об’єкта забезпечується музейними фахівцями. Заповідник організовує екскурсійне 

відвідування (при цьому деякі екскурсії здійснюються силами монастиря), 

зберігання, дослідження і презентацію фондових колекцій. Крім заповідника на 

території розміщені також самостійні музеї, що з’явилися там у 1920-х рр. Вони 

додатково приваблюють відвідувачів, що робить строкату лаврську громаду 

транспарентною, тим самим, стимулюючи її розвиток. Частина експонатів 

знаходиться у використанні (часто і власності) монастирської спільноти (ще одна 

ознака екомузею).  

Проблема полягає лише у тому, що ченці, подекуди, вороже сприймають 

наявність світських установ на території монастиря (як, зрештою, й екомузей дещо 

підозріло ставиться до традиційних музеїв, котрі руйнують природне ландшафтне 

полотно). Отже, існує певна конфліктогенність між чернечою громадою та 

музейними фахівцями. Але збереження цього симбіозу доцільне з урахуванням 

інтересів громади довкола Лаври. Мова йде не про жителів довколишніх 

печерських вулиць, а українське суспільство. На думку дослідника екомузеїв 

Юбера, нівелювання професійно-наукової музейної складової призводить до 

дисбалансу в роботі екомузею [557, с. 8]. Крім того, майже оксюморонна взаємодія 

сакрального і профанного дає унікальні зразки культурного капіталу. 

Зрештою, практика показує, що за певних умов ідея екомузею може бути 

продуктивною, насамперед тоді, коли життя не вкладається у теоретичне 

прокрустове ложе «нової музеології». Проте, випадок з Лаврою, як і інших 

екомузеїв, є екзистенціальним, і до узагальнень переходити ще зарано. В підсумку, 

перша теза про тотальну музеєфікацію виявляє свою неспроможність у широкому 
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сенсі. В цілому екомузеологія зберегла найістотнішу хибу кунсткамерної теорії. Її 

увага сфокусована не на інституційній роботі музею, а на предметі музеєфікації. 

Щоб краще взаємодіяти із громадою, її не треба музеєфікувати. Екомузейна 

експансія може стати на шляху продуктивного суспільного розвитку.  

Розглянемо уважніше другий засновок, відповідно до якого традиційні музеї, 

що концентруються на речах, віддаляються від суспільства. Вони не приносять 

йому належної користі, тому що не виступають осередками цілющого громадського 

активізму. 

У 1997 р. Р.Патнем звернув увагу на зниження рівня учасницької культури в 

США, де її рівень був найвищим у світі. Основними причинами такого стану 

дослідник вважав технології, котрі зумовили централізацію та стандартизацію 

сфери послуг, «оприватнення» та «індивідуалізацію» споживання, а також 

віртуалізацію дозвілля [340]. Хоч Патнем і вважає, що учасницьку культуру, 

соціальний капітал все одно треба леліяти, проте, в умовах трансформацій у сфері 

соціальних комунікацій, ці явища набуватимуть іншої форми. Виникає питання, чи 

ці явища, взагалі, збережуться.  

Н.Н.Талеб зауважує, що в сучасному світі всі об’єкти перебувають у тісному 

взаємозв’язку, тому незначні зміни елемента соціальної системи можуть призвести 

до кардинальних змін у всій системі [487]. Дослідник вважає, що автаркічність, 

самоізоляція, яка була характерна для локальних соціальних систем у минулому, 

була запорукою суспільної безпеки. Тому руйнуванню сильних соціальних зв’язків 

варто запобігати. Отже, ідея екомузею як осередку автаркічної громади виглядає як 

надзвичайно важлива, оскільки дозволяє зробити соціум більш захищеним від 

неочікуваних проблем.  

На думку К.Поппера, демодернізаційні процеси, пов’язані із плеканням 

архаїчних «племінних» зв’язків, є шкідливими, оскільки віддаляють людство від 

продуктивного «відкритого суспільства». Дослідник зауважував, що найбільш 

крайньою точкою на шляху до «відкритого суспільства» може стати «абстрактне 
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суспільство» [356, с. 197], в рамках якого відносини між людьми будуть більшою 

мірою формалізовані, особисті контакти обмежені, а життя максимально 

індивідуалізованим. Поппер вважав, що перехід до абсолютно абстрактного 

суспільства може нести значні ризики (зокрема, надмірна ізоляція індивідів), проте 

така картина майбутнього все ж є «гіперболізованою» [356, с. 197]. Тому 

побоювання щодо майбутнього не мають бути підставою архаїзації – повернення 

до «кревних зв’язків», трибалізму, ксенофобії. 

Р.Кох поділяє соціальні зв’язки на сильні та слабкі [див., наприклад, 226]. 

Сильні зв’язки були характерні для невеличких громад, де люди були тісно 

пов’язані сімейними, релігійними, дружніми, виробничими зв’язками. Проте, на 

його думку, зараз на перший план виходять слабкі зв’язки, котрі виникають між 

людьми, що рідко бачаться, спілкуються, а відносини між ними мають тимчасовий 

і випадковий характер. Підтримання слабких зв’язків не потребує значних зусиль.  

Кох наголошує, що слабкі зв’язки (враховуючи високий рівень 

взаємопов’язаності глобальної соціальної системи) можуть принести значні 

переваги. Наприклад, в ході взаємодії в рамках слабких зв’язків можна неочікувано 

отримати інформацію, яка може значно вплинути на подальше життя людини. В той 

час як у звичному середовищі із сильними зв’язками шансів на це значно менше. 

Слабкі зв’язки урізноманітнюють життєві опції, роблячи людей більш 

резистентними до викликів.  

Зрештою, сучасне громадянське суспільство базується саме на слабких 

абстрактних зв’язках. Збереження трайбалістських спільнот (які також є громадами, 

але архаїчного типу) уникає проблем, зумовлених сучасними формами соціальної 

організації. Воно повертає до проблем, із вдалого розв’язання яких постало 

громадянське суспільство. Іншими словами, крок назад не є кроком вперед, як 

багато хто намагається вдавати, відчуваючи оціпеніння перед невідомим 

майбутнім. Екомузей плекає сильні зв’язки, забираючи у відсталих спільнот 
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майбутнє, обмежуючи інструментарій їхньої адаптації до нових умов. В цілому, цей 

різновид музеїв сприяє збереженню архаїчних форм суспільного життя. 

Натомість, традиційний музей індиферентний до конкретних громад. Він 

працює на абстрактні, «уявлені» (за Б.Андерсоном) спільноти. Старі соціальні 

організації не є для традиційного музею актуальними формами людського 

співжиття, а лише предметом дослідження. Отже, теза про те, що традиційний 

музей не спроможний налагодити зв’язки із сучасними громадами, не має під собою 

надійних підстав. У звичайних музеїв є необхідний потенціал. В той час як екомузеї 

можуть налагодити зв’язок лише із штучно оживленими зомбі-громадами. 

Варто підкреслити, що «нова музеологія», на відміну від пасивної, описової 

самоочевидної кунсткамерної теорії, розглядає музей як суб’єкт суспільних 

трансформацій. Фактично, висувається досить смілива гіпотеза про ототожнення 

музеєфікації та модернізації. Проте фетишизм, яким пронизана ідеологія екомузею, 

не дозволяє обґрунтувати цю тотожність. Музейні заклади можуть змінювати 

довколишній світ не за рахунок всеохоплюючої музеєфікації, що редукується до 

консервації. Досягти цього вони здатні завдяки виробленню і поширенню смислів.  

Музей можна розглядати як своєрідну лабораторію. І цей лабораторний 

простір має бути обмеженим, щоб експеримент не поширювався на увесь соціум. 

Негативні результати експерименту мають залишитися у музеї-лабораторії, а 

позитивні – імплементовані у суспільне життя. В той час як соціальний експеримент 

(як у випадку із екомузеєм) у реальному часі не дає можливості розмежувати 

досягнення і недоліки.  

Тезу про всезагальну перебудову традиційних музеїв відповідно до 

постулатів «нової музеології» необхідно пом’якшити. За певних обставин, коли 

модернізаційні процеси в суспільстві інтенсифікуються, доцільною є комплексна 

музеєфікація культурних явищ (в уречевленій та неуречевленій формі), що 

відображають стихійну взаємодію традиції та інновації. Ця музеєфікація має нести 

абстрактний характер і не повинна передбачати штучних обмежень для життя 
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людей. Тотальна музеєфікація постає із інституційної роботи, а не з лабораторного 

переоблаштування конкретного антропогенного середовища. Дослідження 

взаємодії інновації та традиції має відбуватися у природних умовах, без надмірного 

втручання. Інтенсифікація соціального досвіду не повинна відбуватися на «живих 

людях».  

В зв’язку з цим, доцільніше використовувати традиційні музейні засоби, що 

виражаються у побудові репрезентацій як у приміщеннях, так і поза ними. В інших 

випадках, тотальна музеєфікація є зайвою і навіть шкідливою. У екомузеїв цікаві з 

утилітарної і наукової точки зору перспективи розвитку. Але мова йде не про 

редукцію, а, скоріше, ускладнення інституційної форми музею.  

«Нова музеологія» несе в собі небезпечні теоретично-методологічні 

підвалини – утопічну соціальну інженерію. Екомузеологія нівелює багатий 

інституційний досвід традиційних музеїв і не може пояснити, чому незважаючи на 

свою відсталість, вони і надалі продовжують процвітати. Крім того, «нова 

музеологія» виступає як фактор демодернізації як музейних інститутів, так і 

суспільства в цілому. Екомузеї виявляють найбільшу утилітарність в суспільствах, 

що стикаються із проблемами швидкого росту, викликаного модернізацією, та 

неоманією. 

Екомузеологія виходить із того, що традиційні музеї ігнорують 

антропологічний вимір. Проте, людина в контексті екомузею набуває уречевленого 

характеру. Тим самим, проявлялося, що «нова музеологія» є модифікацією 

музеології зовсім старої. Замість того, щоб виправити недоліки кунсткамерної 

теорії, екомузеологія їх камуфлювала. При цьому кунсткамерна теорія виявляє 

більшу життєздатність. Екомузеологія виявилася не зовсім надійною милицею 

кунсткамерної теорії. «Екомузеологія» не надала кунсткамерній теорії необхідного 

підкріплення. 

Практичні напрацювання в царині «нової музеології» можуть бути 

використані класичними музеями для формування перманентного пулу музейних 
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відвідувачів – парохіалів. Наведені критичні зауваження є важливими з огляду на 

подальше удосконалення екомузеїв, які остаточно оформилися в окремий тип 

музейних інститутів. 

Логічним практичним наслідком кунсткамерної теорії (і екомузеології як її 

відгалуження) має бути збереження пам’яток. Оскільки збереження матеріального 

субстрату є необхідною передумовою використання. Тож варто перевірити, чи, 

дійсно, на практиці кунсткамерна теорія дає покращення ситуації із збереженням 

матеріальних історико-культурних цінностей. 

 

3.3. Ефективність фетишизації історико-культурних пам’яток з огляду 

на їхнє збереження і використання у кризових умовах (на прикладі 

декомунізації в Україні у 2015–2019 рр.) 

Музейний інститут, навіть при найгіршому сценарії розвитку подій, є досить 

надійним інструментом збереження пам’яток. Наприклад, у найскрутніші часи, 

коли перед ними нависає загроза ідеологічного вандалізму, музейні предмети 

можуть бути збережені, тому що цей інститут має публічну (експозиція, та інші 

форми публікації культурного надбання) та непублічну частину (фонди). Досить 

часто ідеологічно «небезпечні» пам’ятки не знищують, а переводяться на особливе 

зберігання у фондах, наприклад, створюються «спецхрани».  

Відповідно до кунсткамерного підходу музей – це всього лиш недосконала 

форма інфраструктурного забезпечення виявлення, збереження, дослідження та 

презентації пам’яток. З цього приводу Т.Шола зазначає, що «абсурдною є ситуація, 

коли збереження рухомих та нерухомих цінностей належить до двох різних сфер 

діяльності» [549, с. 50]. Крім того, Шола вважає, що музеї руйнують контекст, а, 

значить, і автентичність рухомих пам’яток. Щоб подолати штучність у 

використанні історико-культурного надбання, яка підтримується відповідними 

закладами, інститути спадщини і, особливо, музеї мають переродитися (через 

інституційне самогубство), утворивши «колективний мегамозок» соціуму [546, 
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с. 143]. Шола впевнений у високій ефективності «неінституційного» використання 

пам’яток. Справді, відповідно до кунсткамерної теорії основні музейні функції, що 

полягають у виявленні, збереженні, дослідженні та презентації пам’яток можна 

диверсифікувати: суспільство саме віднайде необхідні інструменти для підтримки 

оптимальної інфраструктури історико-культурної спадщини. 

На сьогодні, можна спостерігати тенденції до подолання інституційних 

обмежень використання пам’яток. Раніше детально було розглянуто явище 

екомузеїв, що музеєфікують цілі простори. Відомо також, що нерухомі пам’ятки 

добре обходяться без інституалізації. В багатьох країнах світу, і в Україні зокрема, 

існує широка мережа органів охорони культурної спадщини. Створюються також 

інтерпретаційні центри, деякі пам’ятки зазнають музеєфікації. Іншими словами є 

довколапам’яткові інститути (контролюючі, науково-дослідні, квазімузейні), проте 

немає суто пам’яткових. У квазімузейних закладах, пов’язаних із нерухомими 

пам’ятками, опціональні експозиції традиційних музеїв не створюються. Натомість, 

здійснюється консервація in situ.  

Нерухомі пам’ятки мають деякі відмінності від музейних. Це стосується не 

лише габаритів і прив’язки до середовища, яке нерухомий об’єкт не може покидати 

(так само, як і не варто вносити кардинальних змін у його оточення). Нерухома 

пам’ятка сама собою є певним середовищем. Але необхідно звернути увагу на інше. 

По-перше, відмінність полягає у тому, що об’єкт не вилучається із системи звичних 

відношень, і продовжує використовуватися за первинним призначенням, або ж з 

іншою непам’ятковою утилітарною метою (крім музеєфікованих об’єктів, котрі 

стають передусім місцем екскурсійного відвідування). Випадок, коли пам’ятки 

пристосовуються під музеї, залишимо осторонь. По-друге, нерухомі пам’ятки не 

мають властивості обмеження публічного використання, як у випадку із музейними 

фондами. В зв’язку із цим характерним є обурення Є.Моляр [470, 1.22] тезою про 

те, що в ході декомунізації пам’ятники мають бути усунені із публічного простору 

в музеї. На думку Моляр, це свідчить про нерозуміння в різних вимірах 
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українського суспільства і, особливо, чиновництвом публічної природи музею як 

інституту, а також тим, що цей заклад існує не для складування артефактів, а 

осмислення за допомогою пам’яток соціокультурних процесів. Натомість, 

видається, що ці верстви населення якраз добре розуміють, що музей має 

інструменти для регулювання рівня своєї публічності. Водночас, треба погодитися 

із Моляр, що загальнопоширене примітивне кунсткамерне розуміння музею 

редукує функціонал музейного інституту до виконання складських завдань.  

Таким чином, вищий рівень публічності, згідно із кунсткамерною теорією, є 

більш сприятливим для використання пам’яток. А оскільки використання без 

збереження є неможливим, то і цей аспект у випадку виходу культурної спадщини 

за стіни музеїв, має покращуватися. Інакше ідея про емансипацію пам’яток від 

музею втрачає сенс. Відповідно до кунсткамерної теорії нерухомі пам’ятки являють 

собою автентичні (у сенсі, первісні) експозиції, які, на відміну від музейних 

репрезентацій, не зазнають впливу куратора, що викривляє істину своїм 

суб’єктивним баченням. Натомість «невидима рука» природного відбору коригує 

цю експозицію нерухомих пам’яток.  

Щоправда, на «руку» впливають різноманітні фактори не менш стихійного 

характеру: війни, природні та антропогенні лиха, ідеологічний вандалізм, людська 

недбалість, комерційний інтерес, низький рівень усвідомлення соціокультурної 

значущості пам’яток у суспільстві тощо. Шкоди пам’яткам можуть завдавати 

археологічні дослідження: в ході розкопок нерухомі об’єкти руйнуються. Рухомих 

археологічних предметів це стосується меншою мірою, але і вони можуть бути 

ушкоджені в ході пошуку. Ще більшого лиха пам’яткам археології завдають 

мародерські грабіжницькі рейди-розкопки. Для того, щоб амортизувати зазначені 

чинники, раціоналізувати процеси збереження нерухомих історико-культурних 

об’єктів, виокремилася професія пам’яткознавця (пам’яткоохоронця, фахівця із 

культурного надбання тощо, розвиваються відповідні наукові і навчальні галузі).  
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Враховуючи наведене, варто аналізувати практичні наслідки кунсткамерної 

теорії на прикладі нерухомих пам’яток, тому що відповідно до її найбільш 

прогресивних концепцій, всі пам’ятки будуть використовуватися суспільством за 

аналогією із нерухомими об’єктами. Саме тому, найбільше емпіричних даних для 

перевірки кунсткаменої теорії можуть дати процеси, що відображають 

функціонування «невидимої руки», що упорядковує «експозиції» нерухомих 

пам’яток. Останнім часом світом прокотилася хвиля подій, пов’язаних із 

переосмисленням символічного простору, що безпосередньо стосувалося 

нерухомих пам’яток. Оскільки Україну ці процеси зачепили дещо раніше (з 1990-х 

рр., хоча, відповідні технології монументальної пропаганди, пов’язані із 

переформатуванням символічного простору, відточувалися на наших теренах 

протягом усього ХХ ст.), і остання активна фаза відбувалася приблизно у 2013-

2019-х рр., розглянемо саме наш багатий досвід. Мова йде про декомунізацію, що 

стихійно розпочалася у 2013 р., і набула законодавчого оформлення у квітні-травні 

2015 р. [415]. 

Залишимо стихійні процеси поза увагою, оскілки в них було багато 

імпульсивності та ірраціональності. Необхідно з’ясувати, чи вдалося 

раціоналізувати цей процес. Тож набагато цікавішими є спроби законодавчого 

упорядкування декомунізації. Це, зрештою, дасть можливість дізнатися, наскільки 

відсутність надійних пам’яткових інститутів, на чому наполягає кунсткамерна 

теорія, створить підґрунтя для природної пам’яткової екосистеми, в якому саме 

суспільство розпоряджається своїм історико-культурним надбанням. За допомогою 

емпіричних даних, стане зрозуміліше, наскільки дієвими мають бути важелі 

управління стихійними процесами і чи вони, взагалі, є дієвими. 

Для того, щоб з’ясувати всі необхідні обставини, варто вдатися до 

ситуаційного аналізу й зануритися у перебіг імплементації декомунізаційного 

законодавства. Розробка вишуканих інструментів для проведення декомунізації не 

здійснювалася через брак часу. Організатори цілком слушно побоювалися, що 
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затягування процесу може призвести до нарощення спротиву, саботажу тощо. Тому 

необхідно було провести своєрідний бліцкриг по очищенню символічного простору 

від залишків комуністичної пропаганди. Декомунізатори діяли швидко, рішуче, 

іноді, грубо. В своїй діяльності вони спиралися на централізовану владну вертикаль. 

Централізовані системи поширюють крихкість [487], розроблені нагорі плани часто 

зриваються, в результаті чого доводиться імпровізувати, особливо, стикаючись із 

певними локальними утрудненнями. Проте, беручи до уваги тактику бліцкригу, 

обрані інструменти виглядають найбільш ефективними, якщо не брати до уваги 

неочікуваних наслідків. Таким чином, очікувані позитивні наслідки від процесу 

декомунізації, а саме – винесення висновків із помилок, зроблених у минулому, й 

уникнення їх у майбутньому, засудження антигуманності тоталітарних режимів, 

їхніх злочинів проти людяності та людства – можуть мати протилежні негативні 

результати. Зокрема, самі методи декомунізації багато хто сприйняв як тоталітарні. 

В цілому, виправлення історичних помилок, пошук і покарання «винуватців», 

відновлення «історичної правди» й «справедливості» – інставрація – завжди межує 

із ресентиментом, який використовувався для маніпуляції громадською думкою 

тими ж тоталітарними режимами. Варто також зазначити, що в історичній політиці 

такого характеру відчувається присутність історицизму – базису тоталітарних 

ідеологій. Враховуючи висловлені застереження, не дивно, що і в громадському, і в 

науковому дискурсі тональність оцінок цих процесів коливається від повної 

підтримки до тотального несприйняття. Відбувалося багато маніпуляцій, 

пересмикувань, позитивні наслідки декомунізації видавалися як негативні і 

навпаки. 

В процесі декомунізації проблеми виявлення, дослідження, інформаційного 

використання та, особливо, збереження нерухомих пам’яток розглядаються з 

інструментальних позицій, як щось другорядне поруч із ідеологічними питаннями. 

Але переважав саме кунсткамерний підхід. Основні дії мали бути спрямовані на 

матеріальні субстрати об’єктів. Гостроти проблемі додає та обставина, що Закон 
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України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» позірно дозволяє відкинути норми законодавства, що регулює 

правовідносини у сфері нерухомих історико-культурних цінностей. 

Декомунізаційний закон, ніби, створює правові підстави для демонтажу пам’яток, 

що підпадають під заборону публічного використання тоталітарної символіки. 

Іншими словами, якщо на думку радикальних декомунізаторів об’єкт підпадає під 

заборону, він має бути демонтований, незважаючи на його юридичний статус 

пам’ятки. 

В даному випадку, імплементація закону відбувається не стільки виходячи із 

аналізу його тексту, скільки згідно із суспільним історико-політичним дискурсом, 

пов’язаним із оцінкою радянської спадщини.  

Дослідження цього більш ніж двадцятип’ятирічного історико-політичного 

дискурсу, які тривають від самого початку громадських дискусій, зважаючи на 

суспільний резонанс, набули великої популярності серед гуманітаріїв. Серед них 

виокремлюються спеціалісти із вивчення політики пам’яті або історичної політики 

[визначення, запропоноване Г.В.Касьяновим, див. 193]. Наприклад, Ю.О.Зерній у 

своїй дисертації, захищеній у 2009 р., тобто за шість років до прийняття «пакету 

декомунізаційних законів», декларуючи необхідність інклюзивного підходу в 

тлумаченні історичних процесів, говорячи про неприпустимість монополізації 

державою історичного наративу, все ж акцентувала увагу на необхідності 

«оздоровлення» символічного простору [160]. Всупереч декларованому 

інклюзивному підходу (який включає, а не виключає), дослідниця висловлювала 

переживання з приводу засилля пам’ятників Леніну серед офіційно зареєстрованих 

нерухомих пам’яток, які, очевидно, мали б бути вилучені із символічного простору 

України.  

Ю.О.Зерній виходить із того, що національній пам’яті українців протистоїть 

імперсько-радянський історичний метанаратив, тому останній має бути якось 
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«неконфліктно» демонтований, а криза дуалізму, амбівалентності пам’яті, яку 

дослідниця визнавала реально існуючою (а, скоріше, сформованою численними 

суперечками в ЗМІ – Р.С.), подолана, шляхом заміщення деконструйованих пластів 

уявлень про минуле, новими. Для цього мали б бути «суттєво розширені» 

повноваження Українського інституту національної пам’яті. Серед «великого 

арсеналу» форм та засобів формування історичної пам’яті провідне місце, зокрема, 

відводилося історичній освіті, актуалізації національних «місць пам’яті», історико-

культурної спадщини, музейних експозицій [160]. Як бачимо, здійснивши 

теоретичне обґрунтування політики пам’яті (при чому, досить однобічне) часів 

президентства В.А.Ющенка, Зерній відвела пам’яткам роль засобу історичної 

політики, фактично, допускаючи їхню ліквідацію в рамках очищення символічного 

простору. Важливо також звернути увагу, що історична політика, на її думку, постає 

як процес боротьби, при чому лише двох сил, що в залежності від перемоги однієї 

із них, ставить під загрозу існування цілого пласту пам’яток (не важливо, 

радянського чи національного наративу). Це дуже нагадує ставлення радянської 

влади до сакральних пам’яток, багато з яких було знищено в рамках утвердження 

ексклюзивної атеїстичної ідеології. 

Відійти від дуалістичного та конфронтаційного сприйняття проблеми 

колективної пам’яті запропонував О.А.Гриценко, звертаючи увагу у своїх роботах 

на те, що рецепція минулого на території України є досить різноманітною, зокрема, 

на національному та місцевому рівнях, а політика пам’яті має бути спрямована не 

на подолання супротивника, а відповідати природним процесам самоорганізації 

знань і уявлень про минуле, спираючись на громадські інтереси, уникаючи 

надмірного втручання, зокрема, з боку держави [114]. Отже, на відміну від 

Ю.О.Зерній, О.А.Гриценко вважає, що політика пам’яті не має зловживати 

централізованими важелями. Учений не висловлює конкретної позиції щодо 

очищення символічного простору від пам’яток радянської доби. З одного боку, 

«війна пам’ятників» розглядається ним як об’єктивне явище, пов’язане із 
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оновленням суспільного життя, а з іншого, він не вбачає за доцільне вважати 

демонтаж цих історико-культурних цінностей як пріоритет державної політики 

пам’яті, пропонуючи підходити до цього питання із урахуванням місцевої 

специфіки. В цілому, дослідник бачить раціональнішим збереження нерухомих 

пам’яток, незалежно від їхнього політичного контексту. 

Історик Г.В.Касьянов розглядає символічний простір, а заразом і нерухомі 

пам’ятки як його частину, в контексті взаємодії ексклюзивних радянського та 

націоналістичного наративів [190]. Науковець наголошує на тому, що приблизно до 

2004 р. обидва наративи продовжували співіснувати, поєднуючись у амбівалентну 

конструкцію, яка підтримувалася такою ж амбівалентною і безсистемною 

історичною політикою. Після цього, в процесі боротьби за політичну владу, 

суперечності між наративами почали загострюватися, в результаті чого, кожен із 

наративів почергово заганявся на маргінес, що породжувало загострення 

внутрішньосуспільного протистояння. В зв’язку із цим, Г.В.Касьянов відстоює ідею 

інклюзивного натариву, а отже, й толерантного ставлення до історичних символів, 

зокрема, пам’яток.  

На відміну від амбівалентної форми співіснування наративів інклюзивна 

передбачає, по-перше, збільшення кількості наративів, які не конкурують між 

собою, а лише описують реальність, а, по-друге, зниження емоційної напруженості 

довкола них за рахунок визнання їхньої рівнозначності, уникнення маргіналізації 

якогось із них. Але, амбівалентний наратив, на думку історика, є хоч і гіршим за 

інклюзивний, проте кращим за ексклюзивний. Мабуть, тут дається взнаки 

діалектична методологія, відповідно до якої суперечності не варто долати: їхня 

наявність є навіть позитивною. Уникнення проблеми є кращим за її розв’язання. В 

науці такий підхід є неприпустимим. Проте, можливо, така технологія спрацьовує 

у повсякденному житті. 

Касьянов вважає, що процес декомунізації в Україні, має ті самі риси, що й у 

Східній Європі, проте відбувається чи то із перервою, запізніло, чи то вдруге (як 
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дежавю). Декомунізація, на думку вченого, має значний політичний потенціал, 

оскільки дозволяє списати актуальні проблеми на тяжку історичну долю, відволікти 

населення від адресованих владі вимог розв’язати нагальні питання. В той же час, 

наслідки актуалізації тих, чи інших символів можуть мати протилежні до 

очікуваних або й, взагалі, непередбачувані наслідки. Вчений не пов’язує успіхи 

східноєвропейських країн із декомунізацією, розглядаючи цей процес, в цілому, як 

безглуздий. В зв’язку з чим, він пропонує пережити його із мінімальними 

соціальними потрясіннями. В той же час, Г.В.Касьянов висловлює занепокоєння з 

приводу руйнування об’єктів, пов’язаних із радянською добою, оскільки розглядає 

їх як специфічні джерела, з якими працюють історики.  

В цілому, Г.В.Касьянов задля зниження напруги в суспільстві, пов’язаній з 

актуалізацією різноманітних символів, пропонує не ставитися до них надто 

серйозно. В зв’язку з цим, науковець жартома пропонує не ламати пам’ятники, а 

лише прикручувати їм, за необхідності, відповідну голову постаті 

націоналістичного або радянського наративу (очевидно, як у радянському фільмі за 

мотивами О.Генрі «Королі і капуста»), або ж перетворити монумент Батьківщини-

Матері на найбільший у світі «Текіла-Хауз». 

Декомунізація, насамперед, мала на меті очистити символічний простір від 

пам’ятників Леніну. В дисертації аспірантки Г.В.Касьянова О.Ю.Гайдай [96] ця 

проблема була переведена із практичної у історико-теоретичну площину. 

Дослідниця звертає увагу на те, що пам’ятники Леніну в контексті декомунізації 

можна не лише демонтувати або зберігати у первісному вигляді, а й частково 

змінювати їхній зовнішній вигляд (аби уникнути цілковитої деструкції) або 

деінтерпретувати їх, відповідним чином виділивши в оточуючому середовищі, чи 

спорядивши пояснювальними матеріалами, текстами. Дієвими, на її думку, можуть 

бути заходи із музеєфікації нерухомих пам’яток радянського часу (в сенсі 

перенесення до спеціальних музеїв). Цінність міркувань О.Ю.Гайдай полягає у 

відході від присутньої в декомунізаційних дискурсах у фоновому режимі 
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кунсткамерної теорії. Учена цілком слушно підкреслює [96, с. 187], що пам’ятники 

радянської доби не варто сприймати з позиції наївної автентичності, тим самим 

здійснюючи їхню повторну політичну актуалізацію. Ці об’єкти можуть 

розглядатися як пам’ятки радянської культури в цілому та культури пам’яті 

зокрема, історичної політики того періоду. Пам’ятки радянської доби, зокрема, 

пам’ятники Леніну, згідно з поглядами Гайдай є емпіричним базисом для рефлексії, 

а не визначальним фактором сучасного громадського життя. Дослідниця також 

зауважує на тому, що дерадянізація або ж декомунізація має стосуватися, 

насамперед, ментальної сфери, на чому наголошують й інші дослідники.  

Проаналізувавши наведені вище міркування, приходимо до висновку, що 

вказані науковці у своїх дослідженнях не виходять на технологічні пропозиції з 

проведення декомунізації, крім жартів і промоції ідеї закрити УІНП у Касьянова, 

заклику до поміркованості й аналізу публічної політики пам’яті у Гриценка, 

наукової афірмації рішучих дій у Зерній та необхідності спорядити пам’ятники 

експлікаціями або перенести їх від гріха подалі в музеї у Гайдай. В наведених 

дослідженнях виявляється високий інтелект дослідників, глибока обізнаність із 

актуальною та історичною ситуацією, що склалася в царині культури пам’яті, проте 

інноваційних гіпотез про удосконалення діяльності відповідних соціальних 

інститутів, оперативної корекції меморіальних традицій, зміни усталеного modus 

operandi, крім глузувань із варварства мас, на розгляд практиків-декомунізаторів 

представлено не було. Тож, не дивно, що декомунізація спиралася на примітивні, 

архаїчні, але перевірені методики.  

Не було сформовано і уточнюючих законодавчих пропозицій, хоча й 

висловлювалися побоювання щодо криміналізації деяких діянь, заборонених в 

зв’язку з декомунізацією. Критика меморіальних законів, в основному, полягала у 

застереженнях, висловлених з приводу надмірного втручання держави у 

тлумачення минулого, обмеження свободи наукової творчості, підбурювання 

конфліктів, провокування порушення прав людини, вандалізму тощо. Г.В.Касьянов, 
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намагаючись комплексно проаналізувати декомунізаційне законодавство [192], 

зокрема, звернув увагу на зауваження Венеціанської комісії, в яких мова йшла про 

обмеження списку заборонених символів, необхідність дати чітке визначення 

терміну «пропаганда», лапідарно окреслити зміст поняття «злочини режиму» та ін. 

На жаль, дослідник не приділив уваги напруженню, що виникло між 

меморіальними законами та пам’яткоохоронним законодавством. 

Практики декомунізації могли лише взяти або не взяти до уваги висловлені 

зауваження. Ними закон розглядався, насамперед, як спосіб легітимації стихійних 

до того процесів. Декомунізатори були схильними до цілковитого «усунення» із 

символічного простору будь-якої радянської спадщини. Позірно мова перманентно 

велася про перенесення об’єктів у спеціально відведені місця (Музей 

тоталітаризму?), але, на практиці все закінчувалося зазвичай «ліквідацією» [див. 

481, 4 хв. 12 с., коли сталася симптоматична обмовка «по Фрейду», допущена 

директором Українського інституту національної пам’яті]. 

В зв’язку з цим, у багатьох оглядачів склалося враження, що меморіальні 

закони, буквально легітимували все те, що відбувалося на практиці, часто не 

звертаючись, власне, до відповідних текстів. Аналіз відповідності очікувань, 

передбачених законодавством, та реалій імплементацій є важливим з огляду на те, 

що необхідно з’ясувати достатність встановлення на законодавчому рівні правил 

порівняно із культурою використання пам’яток, що спирається на відповідні 

інститути і традиції. Згідно із кунсткамерною теорією, на перший план виходять 

самі пам’ятки. Інститути і традиції є додатковим мінливим розширенням. 

Перевіримо цю тезу детально проаналізувавши відповідне законодавство [154] та 

його практичне тлумачення з боку декомунізаторів.  

Перш за все, варто звернути увагу на те, що Закон України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 

в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», фактично, ігнорує Закон 

України «Про охорону культурної спадщини»: він жодного разу не згадується в 
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тексті. Серед обширних змін до вітчизняних законів, які визначені у прикінцевих та 

перехідних положеннях декомунізаційного закону, нормативні акти, що 

регламентують відносини у сфері пам’яток не фігурують (щоправда, згадується 

законодавче поняття «Музейний фонд України»). Уникнення пам’яткового питання 

викликає певний подив, з огляду на те, що певні об’єкти радянської доби мають 

юридичний статус нерухомих пам’яток. Можна припустити, що автори закону, 

вважаючи за необхідне провести «очищення простору» у стислі терміни (про що 

мова йтиме нижче), вирішили, що посилання на пам’яткоохоронне законодавство 

може загальмувати декомунізаційні процеси. Проте, проігнорувавши його, 

відмовившись від регламентації правовідносин, що можуть виникати при 

застосуванні декомунізаційного закону щодо нерухомих пам’яток, автори закону 

уникли і юридичних колізій. Іншими словами, ігнорування пам’яткоохоронного 

законодавства не викликає його суперечності із меморіальним законом. Отже, 

норми пам’яткоохоронного законодавства формально діють паралельно із 

декомунізаційним законом, а не підміняються положеннями останнього. 

Теза про відсутність колізії є надзвичайно важливою з огляду на 

аргументацію декомунізаторів, відповідно до якої нормами Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» можна знехтувати, якщо вони входять у 

«суперечність» із положеннями новішого «меморіального» закону. Ця аргументація 

спирається, зокрема, на лист Міністерства юстиції України від 26.12.2008 № 758-0-

2-08-19 щодо практики застосування норм права у випадку колізії [261]. Проте, 

положення пам’яткоохоронного законодавства не можна вважати «застарілими», 

оскільки вони жодним чином не уточнюються чи заперечуються Законом України 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Іншими 

словами, якщо у декомунізаційному законі не регламентовано демонтаж об’єктів 

культурної спадщини, в тому числі, пам’яток радянської доби, таким чином, щодо 
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них діє норма Закону України «Про охорону культурної спадщини», який не 

передбачає демонтажу пам’яток як таких [155].  

Але на практиці це означало, що очищення символічного простору все одно 

відбудеться. Колізія між меморіальним і пам’ятковим законодавством, якої, нібито, 

вдалося уникнути у теоретичній площині, заявила про себе в ході імплементації 

декомунізаційних норм [118, с. 60-61]. Наприклад, у 2016 р. було демонтовано 

пам’ятник чекістам на Либідській площі у Києві, що формально мав статус 

пам’ятки місцевого значення [342]. Скульптура була масивною, і її демонтаж 

відбувався з великими ускладненнями, в результаті чого об’єкт було цілковито 

зруйновано. Відповідно до кунсткамерної теорії, фактично, в цей момент разом з 

пам’ятником відбулося знищення самих чекістів. Звісно, цей пам’ятник, що чимось 

подібний на фігури з острова Пасхи, міг бути інтерпретований по-різному. Можна 

погодитися із тим, що монументальне уславлення чекістів є більш-ніж недоречним 

у сучасному українському суспільстві. Але саме акцентування уваги на 

матеріальному субстраті поставило знак рівності між його зберіганням у музеї та 

руйнуванням. Тому що кунсткамерна теорія орієнтується на конкретні речі. 

Матеріальний субстрат тотожний смисловому наповненню артефакту. Тож, немає 

сенсу зберігати пам’ятник чекістам, відкладаючи їхнє знищення. Музей 

розглядається лише як склад, перевалочна база для декомунізованих об’єктів, а не 

інститут, що забезпечує гіперконтекстуальне використання пам’яток. 

Розглянемо детальніше, які історико-культурні об’єкти, крім тих, на які 

поширюються норми Закону України «Про охорону культурної спадщини» (тобто 

які не мають юридичного статусу пам’яток), можуть підпадати під заборони 

«декомунізаційного» закону. 

Не підлягають забороні рухомі пам’ятки – музейні («в експозиціях музеїв, 

тематичних виставках, Музейному фонді України», «приватних колекціях»), 

бібліотечні («бібліотечних фондах на різних носіях інформації») та архівні 

(державні та приватні архівні зібрання та окремі документи), хоча й з деякими 
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неоковирними зауваженнями. Наприклад, пунктами першим і другим частини 

третьої статті четвертої закону передбачено, що заборона використання та 

пропаганди комуністичної символіки не поширюється на випадки її використання 

у документах державних органів та органів місцевого самоврядування (місцевих 

органів державної влади і управління), закладів освіти і науки, підприємств, 

установ, організацій, прийнятих чи виданих до 1991 року [154] (тобто, власне, 1991 

рік виключається). Відповідно до такого трактування Постанова Верховної Ради 

УРСР «Про проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року підлягає 

забороні, оскільки ми не можемо говорити про 1991 рік як період до 1991 року. 

Авторам закону варто було б детальніше вивчити, в який саме час на офіційній 

документації фактично почав застосовуватися Тризуб, який замінив діючий до того 

герб УРСР – з 19 лютого 1992 р., коли було прийнято відповідне рішення [378]. 

Цікаво, що на багатьох інтернет-ресурсах, де розміщені закони Незалежної 

України, що датуються 1991 – 1992 роками, після прийняття декомунізаційного 

закону радянський герб або відсутній, або замінений тризубом, що не відповідає 

історичній дійсності, проте відповідає нормам «меморіального» акту й відображає 

переляк, спричинений радикальними декомунізаторами). 

Разом з тим, дія закону не поширюється на об’єкти антикварної торгівлі, 

якими може бути практично будь-який предмет віком старше 50 років, визнаний як 

культурна цінність (як стаціонарний, так і мобільний, або ж як рухомі, так і 

нерухомі пам’ятки). Заборона не поширюється й на інші різновиди історико-

культурних артефактів. Зокрема, імунітет мають твори мистецтва (в тому числі 

монументальні, до яких, зокрема, належать пам’ятники), створені до набрання 

декомунізаційним законом чинності (тобто до 21 травня 2015 року), пам’ятники та 

пам’ятні знаки, пов’язані з опором і вигнанням нацистських окупантів з України, та 

присвячені особам, діяльність яких була значною мірою пов’язана із розвитком 

української науки та культури, фьюнеральних об’єктів, а також об’єктів в 

експозиціях просто неба (закон не уточнює характер експонування) [154]. 
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Отже, бачимо, що «меморіальний» закон надійно захищає рухомі й нерухомі 

пам’ятки, при чому не лише ті, що мають статус об’єктів Музейного фонду України, 

Національного фонду України або бібліотечних фондів. Не підлягають забороні 

твори мистецтва та інші об’єкти, що можуть бути пам’ятками лише потенційно. 

Проте, всупереч цьому, в Україні триває стихійне знищення об’єктів 

монументального мистецтва [665]. Як бачимо, декомунізаційний закон підтверджує 

збереження інституалізованої історико-культурної спадщини та приватну сферу 

використання антикваріату. Все ж, що знаходиться у відкритому публічному 

просторі, незважаючи на законодавчі заборони знаходиться під загрозою. Це є 

наслідком імплементації кунсткамерної теорії, що виступає за подолання 

інституційних обмежень. Водночас, уповноважені заклади охорони культурної 

спадщини, правоохоронні органи часто демонструють неспроможність виконувати 

свої функції. В зв’язку з цим, цікавим є приклад, коли у 2020 р. Національний музей 

Івана Гончара було втягнуто у символічне політичне протистояння, внаслідок чого 

заклад був підданий цілком реальному штурму з боку однієї з гілок правоохоронної 

системи. Тут варто звернути увагу не стільки на політичну ситуацію, скільки на 

потужний спротив та громадську підтримку, які вдалося акумулювати закладу. Це 

свідчить про значний охоронний потенціал музею як соціально-культурного 

інституту.  

Слабкість закону порівняно із соціальними інститутами і традиціями, що 

оприявнилися в ході декомунізації, свідчить також один важливий аспект 

меморіаального закону про заборону символіки, який залишився мало ким 

помічений, але цілком відповідає обраній декомунізаторами тактиці блискавичного 

наступу. В «Прикінцевих та перехідних положеннях» (пункти 2 та 6 статті 7) 

йдеться про те, що органи влади (зауважимо, не громадські організації, приватні 

установи, політичні партії, парамілітарні загони тощо, які активно сприяли 

імплементації закону) у строк, який не може перевищувати 15 місяців з дня 

набрання чинності декомунізаційним законом (тобто 3 21 травня 2015 по 21 
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серпня 2016 року), зобов’язані забезпечити демонтаж пам’ятників, пам’ятних 

знаків, що містять ознаки радянської (нацистської) пропаганди. Отже, згаданий 

меморіальний закон має чіткий термін дії. Після чого процес декомунізації, 

фактично, має зупинитися [415, с. 292-294].  

З цього приводу дослідник О.А.Гриценко кмітливо зауважив, що наведене 

«критичне відкриття» є трохи анекдотичним [118, с. 61-62]. На його думку, «після 

невиконання вимог закону у встановлені терміни відповідальна особа (представник 

відповідного владного органу – Р.С.) стає правопорушником і несе кримінальну 

відповідальність за тоталітарну пропаганду» [118, с. 62]. Водночас, науковець 

вимушений визнати, що на практиці жодних юридичних наслідків все ж не настає. 

Але відсутність відповідальності для тих, хто ухиляється від втілення декомунізації 

урівноважується можливістю все одно здійснювати декомунізацію. Хоч це і не 

зовсім легально відповідно до Прикінцевих положень закону, але цілком легітимно 

з огляду на консенсус заінтересованих соціальних груп довести справу 

декомунізації до кінця. Ця діяльність покладається на осіб, що не входять до 

переліку уповноважених. Проте вони можуть здійснити демонтаж самостійно або 

ж чинити тиск на владні інститути з вимогами завершити декомунізацію. 

Для розуміння обставин, які уможливлюють такий розвиток подій варто 

звернути увагу не лише на відповідні інститути (вже було згадано громадські, 

політичні, владні та парамілітарні групи), а й на механізми взаємодії ексклюзивного 

та інклюзивного, про що веде мову, зокрема, Г.В.Касьянов. В першу чергу, 

зауважимо, що домінантними у суспільних процесах є не більшість, до якої 

зазвичай прийнято апелювати, а невеличкі, проте активні спільноти [488]. Одні з 

них ведуть себе по-експансіоністськи: прагнуть нав’язати свої погляди іншим, щоб 

особливості спільноти зазнали глобального масштабування. Інші, автаркічні, 

виступають за те, щоб, насамперед, забезпечити своє право на своєрідність, 

унеможливити втручання у свої внутрішні справи. Серед автаркічних спільнот одні 

є ексклюзивними (ускладнене входження у групу), а інші – інклюзивними (стати 
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частиною громади нескладно). Інклюзивним спільнотам легше збільшувати 

кількість своїх прихильників. В той час як ексклюзивні – можуть нав’язати свої 

вимоги більшості в тому випадку, коли вони не є принциповими на глобальному 

рівні (приклад, кошерна і халяльна їжа, місця для курців тощо [488]). Взаємодія цих 

спільнот утворює симбіози.  

На думку Н.Н.Талеба, баланс порушують не відмінності й не ексклюзивність, 

а експансіонізм. В контексті декомунізації більшість населення, насправді, виявляє 

байдужість. Саме тому ідеї декомунізації швидко й ефективно, хоч і грубо й 

небезконфліктно були реалізовані. Як бачимо, мова тут йшла не стільки про 

насадження пам’яті, скільки про ліквідацію неприйнятних для згуртованої 

проукраїнської націоналістичної меншості символічних потрактувань минулого. 

Прокомуністичні спільноти «ностальгічного наративу» виявилися фіктивними й 

нежиттєздатними. Водночас, проросійські націоналістичні угруповання, за 

допомогою відвертої зовнішньої підтримки, вдалися до спротиву. Вони намагалися 

зобразити прихильників декомунізації саме як експансіоністів та спровокувати 

захист пам’ятників вождю світового пролетаріату з боку байдужого до цих проблем 

населення. Оскільки спрямовують свою діяльність на порушення балансу в 

українському суспільстві, прагнуть зруйнувати українську державність, 

прикриваючись тезами про регіональне самовизначення і, насправді, мають власні 

експансіоністські плани (хоч і декларують право на гетто для інакомислячих десь у 

Західній Україні), то спротив їм не є проявом антилібералізму. Він є доречним і 

обґрунтованим, так само як і заборона партій, що виступають за повалення 

конституційного ладу, чи нерегламентовані законом дії щодо терористів у 

плюралістичних суспільствах. Сучасна українська націоналістична спільнота має 

тенденцію до збільшення інклюзивності (це стосується релігійних переконань, 

етнічного походження та ін.). В той час як проросійська націоналістична спільнота 

слідує протилежній тенденції, що проявляється у посиленні ізоляціонізму, 

авторитаризму, уніфікації і трайбалізму.  
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Водночас, треба зауважити, що ідеології, побудовані на історицизмі, до яких 

належить націоналізм, варто модернізувати, тому що вони схильні до скочування у 

тоталітаризм. Ресентимент декомунізації варто обмежити символічним 

переобладнанням простору. Наступним етапом має бути цілком раціональна, 

виважена і плюралістична (побудована на критичному методі) перебудова 

соціальних інституцій, елімінування негативних традицій. Подекуди висувається 

теза про необхідність трансформації суспільної свідомості, що є набагато 

важливішою за символічну перебудову. Це перегукується із тезами Леніна про 

необхідність посилення культурно-пропагандистської роботи, спрямованої на 

людей, що не відповідають комуністичним ідеалам. На жаль, така пропагандистська 

робота мала на меті, насамперед, вводити в оману населення і, зрештою, набула 

перманентного характеру. Також вона виявила недостатню ефективність – замість 

ідеологічного перевтілення незгодні просто знищувалися. Постановка питання про 

трансформацію суспільної свідомості у конкретному руслі, завдає удару 

плюралістичним засадам соціального життя. Саме тому варто зосередитися не на 

маніпулюванні суспільною свідомістю, а розвитку оптимальних соціальних 

технологій, впровадження і вдосконалення яких базуватиметься на методі 

наукового критицизму та поелементної соціальної інженерії, котрий, насамперед, 

передбачає сумнів у власній правоті, ніж впевненість у неправоті інших. 

Окремо варто сказати про уявлену меншину, що, передусім, виступає за 

збереження і непорушність матеріальних субстратів пам’яток – пам’яткознавців. 

Принаймні, в Україні відповідної професії не існує. Хоча існують данні про 

існування у минулому фаху «доглядач фасадів», зустрічаються також пропозиції 

про започаткування професійної діяльності, що передбачає догляд за пам’ятками. 

Люди, що прагнуть збереження культурної спадщини можуть на професійному 

рівні реалізувати себе у чиновницькій роботі в органах охорони культурної 

спадщини або ж науково-дослідній діяльності, працюючи у відповідних наукових 

установах. Тож, здебільшого, люди, яким небайдужі матеріальні субстрати 
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пам’яток, гуртуються у громадських організаціях. Їхні ж переконання, етичний 

кодекс уподібнюють їх до релігійних орденів (спроб створити військові поки що не 

було). Благородна діяльність пам’яткоохоронних організацій спрямована проти 

ідеологічного вандалізму як історичного, так і актуального, незалежно від того, хто 

його здійснює. Однаково засуджуються ранні християни, конкістадори, 

більшовики, нацисти, комуністи, таліби, декомунізатори, іділівці тощо. Осуду 

піддаються також забудовники, проте тут спільноти пам’яткоохоронців часто 

корумпуються, перетворюючись на лобістські осередки.  

Успіхи окресленої уявленої спільноти (крім лобіювання), зазвичай, 

виявляються незначними. Незважаючи на те, що більшість пам’яткознавців діє 

цілком безкорисно, дбаючи про цивілізаційний розвиток, що передбачає фіксацію 

у матеріальному вигляді його здобутків, вони дуже часто стикаються із суспільною 

байдужістю, обумовленою відповідною культурою і традиціями позірно 

«шанобливого ставлення до пам’яток», що, насправді, проявляється у цілком 

прагматичному підході до історико-культурної спадщини. Забудовники апелюють 

до оновлення, модернізації, створення нових робочих місць та зручної 

інфраструктури. У відповідь захисники матеріальних субстратів пам’яток, 

незважаючи на вимоги захисту цілком конкретних об’єктів, висловлюються досить 

абстрактно, згадуючи історичну пам’ять, манкуртів та туристичні переваги. 

Пам’яткознавці апелюють до емоцій, що, іноді, завдяки інформаційному резонансу 

і політичній зацікавленості, дає позитивні результати (наприклад, Гостинний двір у 

Києві, хоча автентичність його матеріального субстрату викликає серйозні сумніви 

[78]). Проте раціональних аргументів пам’яткознавці, на жаль, навести не можуть. 

Зрештою, в питаннях забудови частіше перемагає прагматизм бізнесменів, ніж 

пам’яткоохоронні «ордени». Так само, незважаючи на вимоги закону про охорону 

культурної спадщини, декомунізатори також здобули переконливу перемогу над 

пам’яткознавцями, вимогам, рекомендаціям та зверненням яких не було приділено 

належної уваги.  
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В зв’язку з цим, більш доцільним виглядає розробка та впровадження 

пам’яткознавцями відповідних соціальних технологій використання культурної 

спадщини, в результаті якого її знищення стане невигідним. Важливо також 

розвивати існуючі соціальні інститути, наприклад, музеї просто неба, музеєфіковані 

пам’ятки й створювати нові, скажімо, музеї-лапідарії монументальної скульптури. 

Необхідно також розвивати пам’яткову культуру, що передбачає розвиток і 

удосконалення традицій. Можливо, замість піднесеності «шанобливого ставлення 

до пам’яток» (яка виявляє свою практичну неспроможність), варто акцентувати 

увагу на прагматичності, проте не обмеженої виключно економічними 

міркуваннями. Першим кроком на цьому шляху має бути відхід від конкретики 

матеріального субстрату пам’ятки і перехід на більш абстрактні рівні. Але мова йде 

не про метафізичні категорії «пам’яті», «історичного» або «національного духу», а 

смислове використання об’єктів культурної спадщини, їхню науково обґрунтовану 

інтерпретацію, формування на їхній основі наративів та дискурсів. Спробуємо 

розглянути запропонований технологічний підхід до культурної спадщини в 

контексті декомунізаційних процесів. 

Візьмемо за основу три «кейси». Мова йде про пам’ятку національного 

значення – монумент, присвячений Артему (050003-Н , Постанова Кабінету 

Міністрів України від 03.09.2009 № 928, монументальне мистецтво, автор 

І.Кавалерідзе,1927 р.) у Слов’яногірську Донецької області, пам’ятку 

національного значення – пам’ятник, присвячений Щорсу (260055-Н, Постанова 

Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, монументальне мистецтво, 

автори М.Лисенко, М.Суходолов, В.Бородай, О.Власов, О.Заваров) [386] та 

монумент Батьківщини-Матері (автор – В.Бородай) у Києві, що є пам’яткою 

місцевого значення № 991/1-Кв за двома видами: науки і техніки (Наказ 

Міністерства культури №країни від 16.12.2016 № 1198) та монументального 

мистецтва (Рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних 

депутатів від 30.07.84 № 693) [299]. 
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Перший і другий об’єкти мають багато спільного, оскільки присвячені 

більшовицьким лідерам, імена яких підлягають декомунізації (частковій забороні 

публічного використання, маргіналізації), третій – містить радянську символіку – 

герб СРСР. Пам’ятник Щорсу, незважаючи на його юридичний статус пам’ятки, 

Український інститут національної пам’яті пропонує демонтувати і не заперечує 

проти його передачі до відповідного музею (чи то до одного із існуючих, чи то до 

того, який планується створити як резервацію для радянських творів 

монументального мистецтва). Причина: Щорс – «активний учасник знищення 

українського національного руху в 1918–1919 рр., військовий комендант міста 

Києва (лютий 1919 р.). Його підлеглі вбивали українських військовополонених і 

творили насильства над мирним населенням» [131, с. 106].  

Через те, що рішення про перенесення об’єкта так і не було виконане, 

пам’ятник зазнав часткової вандалізації у 2017 р. – коню було відтято ногу [483]. 

Це виглядало як своєрідне попередження: коли дії з декомунізації не будуть 

доведені до кінця, статую не буде усунуто в санкціонований спосіб, на неї чекатиме 

доля Леніна з Бессарабської площі. Зрештою, ногу відновили у гіпсі [65]. Проблема 

полягала у тому, що громадськість була надто обурена знесенням пам’ятника 

Щорсу з огляду на високий художній рівень його виконання, про що говорили 

навіть представники націоналістичної спільноти [222, 221]. Збереження творів 

мистецтва відповідає і букві меморіального законодавства [154]. Крім того, він був 

занесений до державного реєстру відповідно до нормативних актів Незалежної 

України.  

Важливу роль у збереженні пам’ятника шляхом деміфологізації об’єкта, 

раціоналізації дискурсу довкола нього відіграла виставка «Михайло Лисенко: 

лабораторія творчості», що відкрилася у 2016 р. у Національній академії 

образотворчого мистецтва України [83]. Куратором виступила онука митця 

Л.О.Лисенко. На виставці було продемонстровано, що роботи Лисенка є 

визначними творами української скульптури, особливо, беручи до уваги те, що цей 
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різновид образотворчого мистецтва в цілому в Україні розвинений не так добре. 

Тому збереження творів Лисенка є важливим з огляду на подальший розвиток 

скульптури. Було розвінчано міфи про те, що пам’ятник займає «чужий» постамент. 

Спростовано також поширений анекдот про те, що моделлю для скульптури 

виступив молодий Л.Кравчук [фото, що є доказом, можна подивитися тут 416].  

Крім скульптури на виставці розміщувалися світлини, що відображали 

історичний контекст монументу – помпезне відкриття із родичами Щорса, котрі 

разом із пам’ятником виглядали як безправні інструменти пропаганди. Після 

відвідування виставки ставало зрозуміло, що цей історичний контекст більше 

ніколи не повернеться, навіть, якщо його штучно оживляти в ході декомунізації (до 

чого активно вдавалися для загострення сприйняття об’єктів монументальної 

пропаганди). Було продемонстровано різноманітні шляхи інтерпретації пам’ятки – 

її полісемантичність та гіперконтекстуальність. Репрезентація, створена Л.Лисенко, 

чітко показувала необхідність музеєфікації спадку митця чи то в окремому музеї, 

чи in situ з користю для української культури і мистецтва. В той час як декомунізація 

пам’ятника Щорсу, фактично, присвяченого симулякру, не давала жодних 

позитивних результатів. Тим більше, після його часткової вандалізації. Наступне 

переміщення або знищення пам’ятника шкодило б іміджу української 

націоналістичної спільноти. Імовірно, це й спровокувало згасання уваги 

декомунізаторів до цього момументу. 

Із пам’ятником Артему ситуація, на перший погляд, ідентична. В методичних 

матеріалах Українського інституту національної пам’яті так характеризується ця 

історична постать: «Артем (Сергєєв) Федір Андрійович (1883–1921) брав участь у 

знищенні українського національного руху, вів активну боротьбу проти державних 

органів УНР. Входив до складу першого радянського уряду України – народний 

секретар у справах промисловості і торгівлі (грудень 1917 – квітень 1918 рр.), один 

з керівників КП(б)У. Засновник і голова маріонеткової Донецько-Криворізької 
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Радянської Республіки (січень-березень 1918 р.). Голова Донецького губвиконкому 

(1920 р.), секретар Московського комітету РКП(б) (1920–1921 рр.)» [131, с. 54].  

Незважаючи на формальну відповідність із казусом пам’ятника Щорсу, 

офіційні рекомендації інституту пам’яті, на щастя, не містять пропозицій щодо 

демонтажу або переміщення монументу, присвяченого Артему. В даному випадку, 

роль грає не лише мистецька оригінальність, стильова приналежність об’єкта до 

авангардних течій (які, зрештою, опинилися під забороною в СРСР) та відносна 

давність (близько століття). Справа в тому, що автор монументу – І.Кавалерідзе 

наприкінці життя зазнав утисків з боку радянської влади. Отже, декомунізації, 

фактично, разом із пам’ятником мав бути підданий і його автор – «потенційний» 

противник радянської влади1. Через це, пам’ятник Артему не належить до 

офіційного декомунізаційного дискурсу, хоча й присутній у громадських 

обговореннях означеної проблематики. 

Тут, знову-таки, варто звернути увагу на ґрунтовну музейницьку роботу, 

завдяки якій було показано антагонізм між плюралістичним авангардом та 

догматичною радянською ідеологією, котрий не є аж таким очевидним. 

Батьківщина-Матір є об’єктом декомунізаційних інтенцій дуже давно. Вже із 

рубежу 1980-1990-х рр. її пропонувалося знести. Проте функціонування всередині 

споруди музею (який, щоправда також пропонувалося ліквідувати) та часті зміни 

політичної кон’юнктури, а також суто технічні труднощі звели радикальну ідею 

 
1 Зрозуміло, що «меморіальний» закон, незважаючи на назву, має, передусім, антикомуністичну й антирадянську 

спрямованість. В результаті чого виникають досить цікаві казуси. Наприклад, в Києві було відновлено історичну 

назву однієї із вулиць – Німецької. До цього часу вона носила ім’я німецького комуніста Е.Тельмана – послідовного 

опонента Гітлера, замордованого нацистами в Бухенвальді. Отже, декомунізації зазнав один із символів боротьби з 

нацизмом (що суперечить логіці закону). Проте, очевидно, тут провідну роль відіграло те, що Тельман, насамперед, 

репрезентував комуністичну ідеологію. Звертає на себе увагу спільне й відмінне в здійсненні історичної політики 

через зміну топоніміки за радянських часів і сьогодні. У 1944 р., відповідно до політичної кон’юнктури саме 

згадування німецького етносу у публічному просторі виглядало неприпустимим (хоча в контексті вулиці мова йшла 

про німецьке кладовище, що в умовах війни було, насправді, досить символічним, проте радянські денацифікатори 

на це увагу не звернули). В зв’язку з цим, вулицю було названо іменем німця, проте антинациста, що говорило про 

те, що не треба мазати коричневою фарбою весь німецький народ. Це свідчить про досить високий рівень 

технологічної вишколеності радянських ідеологів. В той же час, українські спеціалісти, не надто переймаючись 

вивченням біографії Тельмана, просто зробили навпаки, повернувши одну (!) із історичних назв. Як бачимо, стратегії 

залишилися радянськими, а рівень пропагандистського мистецтва дещо впав. 
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нанівець (дехто упевнений, що із часом споруда завалиться сама собою через 

аварійні причини). Тож на новому витку декомунізації позиція щодо монументу 

значно пом’якшилася. Виробився певний консенсус, що базується на компромісі – 

сама споруда може залишитися попри свою «радянськість», проте герб треба або 

демонтувати (можливо, замінивши на український герб), або перекрити. Останнім 

часом все більше думок висловлюється на користь останнього варіанту. 

Для того, щоб уникнути внесення змін у матеріальну основу пам’ятника, їй 

було повторно надано статусу пам’ятки. Проте музейницькі технології є 

гнучкішими і ефективнішими. Батьківщина-Матір, фактично є домінантою 

музейної експозиції просто неба. Згідно з «меморіальним» законом, заборона не 

поширюється на експонати. Таким чином, ніяке перекриття радянської символіки 

або її демонтаж не може бути здійснено на законних підставах. Крім того, ця 

споруда пов’язана із опором і вигнанням нацистських окупантів з України, тому 

відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» не підлягає елімінації. Захищає споруду також та 

обставина, що вона є твором мистецтва, створеним до набрання чинності 

декомунізаційним законом, а отже, не підпадає під заборону (частина четверта 

пункту третього статті четвертої). Тут треба також зауважити, що «Батьківщина-

Матір» може бути віднесена до Музейного фонду України відповідно до Закону 

України «Про музеї і музейну справу». Юридичним свідченням цього служитиме 

документально оформлена належність до зібрання Національного музею історії 

України у Другій світовій війні, що посвідчує його наукову інвентаризацію. 

21 червня 2020 р. відбулася неоднозначна подія. Представники ЛГБТ- 

спільноти організували акцію [293]: дрон із райдужною символікою підлетів до 

меча споруди таким чино, ніби Батьківщина-Матір тримає прапор ЛГБТ. Акцію 

було зафільмовано і вона поширювалася соцмережами під хештегом 

#Мамазрозумієтапідтримає. З боку консервативно налаштованої публіки 
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пролунали звинувачення у «нарузі» над пам’ятником. З боку ліберальних кіл 

суспільства, цей акт було сприйнято схвально, зокрема, як домінування сучасних 

ідей над заскорузлим «совком». Музей офіційно висловився проти такої 

зухвалості [95]. 

Зауважимо, що цю подію варто розглядати не із зазначених позицій, 

висловлюючи своє схвалення або несхвалення. Ця акція цікава, насамперед, з 

технологічної сторони. Довгий час Батьківщина-Матір була символом радянської 

влади, комуністичної ідеології, навіть, антиукраїнської реакції. Працівники музею 

Другої світової війни впродовж останніх десятиліть докладали значних зусиль, щоб 

стишити рівень емоційної напруги довкола монументу, але не змогли корінним 

чином змінити ситуацію із його інтерпретацією. В зв’язку з цим, важливо, що лише 

однією акцією ЛГБТ-спільнота зробила досить багато – вона освоїла Батьківщину-

Матір, тим самим ясно показавши, що ця пам’ятка належить усім, і ніхто не може її 

узурпувати. Навряд варто погоджуватися із тезою про «наругу» над монументом. 

Відомо, що нацисти знищували гомосексуалів, тому, перемога над нацизмом 

стосувалася і подолання цих людиноненависницьких практик. Крім того, є певна 

іронія у тому, що цей об’єкт асоціюється із Брежнєвим, котрий не лише активно 

впроваджував культ Перемоги, а й був популяризатором міцних поцілунків із 

чоловіками.  

Тож, цей цілком символічний акт ЛГБТ-спільнот виявився корисним для 

фізичного збереження конкретного матеріального носія, тому що цей об’єкт, 

нарешті, став інклюзивним. Тепер, гіпотетичне руйнування Батьківщини-Матері, 

буде завдано дошкульного удару не лише псевдокомуністам, а й представникам 

інших спільнот. Плюралізація інтерпретації пам’ятки дозволяє залишити однобічне 

догматичне прорадянське трактування в минулому, і, зрештою, винести цінний 

досвід із тоталітарного минулого, використавши його для розв’язання сучасних 

соціальних проблем. 
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Від цілковитого знищення наведені пам’ятки, насамперед, врятувала художня 

інтерпретація, інклюзивність використання, плюральний підхід до тлумачення і 

музейницька робота. Хоча, звісно, певну роль відіграв і пам’ятковий статус. 

Прикладом художньої інтерпретації як фактору збереження матеріального носія 

пам’ятки є випадок із Аркою Дружби Народів у Києві. Цей об’єкт не має 

пам’яткоохоронного статусу. Як і Батьківщину матір його пропонували цілковито 

знести, називаючи у побуті «ярмом», тому що арка нависає прямо над 

скульптурними композиціями, що символізують трьохсотлітню єдність 

братерських українського і російського народів, що було одним із елементів 

радянської ідеологічної конструкції.  

Коли розпочалася російсько-українська війна, цей об’єкт став виглядати не 

лише недоречно, але й глузливо. Проте ситуація кардинально змінилася завдяки 

художньому переосмисленню споруди. Декілька громадських осередків 

організували акцію, в результаті якої на арку було нанесено «тріщину». Цим самим, 

практично без втручання у матеріальну основу було змінено смислове наповнення 

споруди. Необхідність у її демонтажі відпала. Отже, запобіжником від руйнування 

об’єкта виступає смисл. Імовірно, саме через це, трансформації пам’ятників Леніну 

в інших персонажів, надягання на них вишиванок і розфарбовування не дали 

результатів – об’єкти було декомунізовано. Ці поверхові, символічні, але пусті за 

змістом «оновлення», виглядали як мімікрія щодо ґрунтовного переосмислення та 

інтерпретації, скидалися на недолугий примітивний жарт. Епатаж та інформаційний 

шум другого світу не має позитивних наслідків. Технологічне удосконалення 

процесів використання культурної спадщини краще опирати на третій світ. 

До цього варто додати, що збереженню пам’яток далеко не завжди сприяє 

інформаційний резонанс, як вважають громадські активісти. Це, подекуди, може 

подіяти в боротьбі із корупційними діями щодо пам’яток. Проте у політичному 

вимірі цим резонансом може скористатися будь-хто, використавши проти 

опонентів їхню ж зброю. Власне, так сталося під час декомунізації: галасливість 
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пам’яткоохоронців лише сприяла актуалізації декомунізації, підштовхувало до 

пошуку швидких рішень, схиляла прихильників очищення символічного простору 

до знищення історико-культурних об’єктів, замість того, щоб шукати оптимальні 

раціональні шляхи розв’язання поточних проблем.  

Дослідження показало, що застосування кунсткамерної теорії призводить до 

контроверсійних наслідків: замість збереження пам’яток, вона посилює загрози 

їхньої елімінації, виступає як надійне підґрунтя ідеологічного вандалізму. Також ця 

теорія шкодить процесу виявлення, дослідження та використання пам’яток, 

оскільки базується на архаїчних, фетишистських позиціях. Рішення про надання 

статусу пам’ятки (так само як і елімінацію) спирається на табу, а не критичний 

метод (експертної думки можна цілком уникнути, як це сталося в українському 

випадку декомунізації). Дослідження не виходить за межі дискурсу «сакральне» vs 

«блюзнірське», що позбавляє його наукового характеру, виконуючи афірмативну 

функцію (про людське око можна створити фахову науково-експертну комісію, як 

це передбачали нормативні документи радянських часів, в яких регламентувалася 

перебудова символічного простору). Презентація зумовлюється «внутрішньою 

сутністю» артефакту, а не плюралізмом його інтерпретації та контекстуалізації. 

Іншими словами, кунсткамерна теорія підштовхує до застосування древніх 

технологій (проте цілком раціональних) на фоні ірраціональної проблеми та шляхів 

її розв’язання. Ці технології часто супроводжуються  театралізованими ефектами 

повалення ідолів, що сягає своїм корінням первісних часів, а не радянського часу, 

як вважають деякі дослідники процесів декомунізації. 

Відійшовши від кунсткамерного підходу, можна вийти на досконаліші 

технології, що дозволяють трансформувати символічний простір, знайти нові 

шляхи використання об’єктів. Зокрема, в процесі декомунізації можна було б 

організовувати продаж об’єктів, що не важать як історико-культурні об’єкти, проте 

є цінними як предмети антикваріату. Це могло б бути джерелом додаткових 

надходжень до місцевих і державного бюджетів, а також створити інші переваги. 
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По-перше, це дозволило б цивілізовано здійснювати вилучення об’єкта із 

оточуючого середовища – без вандальних шоу, та ушкоджень об’єкту. По-друге, 

витрати на демонтаж, а також на благоустрій навколишньої території можна було б 

покласти на покупця. Проте, коли об’єкт стає антикварною річчю, він згідно із 

«меморіальним законом» перестає підпадати під законодавчу заборону, а, отже й не 

підлягає демонтажу (ліквідації), що розходиться із цілями радикальних 

декомунізаторів. Мабуть, через цю обставину, а також закладені у законі 

«дедлайни», продаж об’єктів, що підлягають забороні в рамках декомунізації не 

відбувся. Хоча, можна припустити, що деякі об’єкти принесли матеріальну вигоду 

зацікавленим особам.  

В цілому, одним із найпростіших шляхів збереження культурної спадщини є 

капіталізація її історико-культурного значення – конвертація культурного капіталу 

в економічний. Якби пам’яткознавці більше уваги приділяли цьому аспекту, від 

забудови і вандалізму можна було би врятувати багато пам’яток. Матеріальні 

субстрати споруд були б предметом леліяння, науково обґрунтованих наукових 

реставрацій, тому що вони були б утіленням доданої вартості. Важко знайти 

притомних людей, які знищували б потенційні прибутки. В цьому зв’язку важливо 

зауважити, що саме інтерпретація створює цінність матеріального втілення, а не 

навпаки, як це трактує кунсткамерна теорія. 

Щодо артефактів радянського періоду треба зауважити, що застосування 

критичного методу при інтерпретації пам’яток дозволяє більш диференційовано 

підійти до їхнього відбору та елімінації. Приклад із пам’ятником Артема показує, 

що в радянський час існували різноманітні альтернативні форми художнього 

самовираження, що мали антидогматичну природу. Теза про монолітність 

радянської ідеології має пропагандистську природу. Так мало бути, в це мали 

повірити всі, навіть, творці пропаганди, але це не відповідало дійсності. 

Враховуючи наведене, не варто піддаватися спокусі поширити декомунізацію на усі 

радянські артефакти. Справді, немає чого сакралізувати бідність, поганий смак, 
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недолугий дизайн тощо. Проте, наприклад, пам’ятки радянського модернізму 

(скажімо, об’єкти, створені Ф.Юр’євим) заслуговують на збереження, насамперед, 

для того, щоб їх переосмислити і накопичений художній досвід, результати творчих 

експериментів включити у скарбницю українського культурного капіталу. Звідси, 

постає проблема вибору оптимальних технологій музеєфікації.  

З теоретичного боку, найбільш підходящим є середовищний підхід, коли 

консервації підлягає певний ландшафт, історичний ареал тощо. Звісно, існують 

приклади, коли це вдається зробити. У світі існують міста-музеї (Толедо, Венеція 

тощо), вище мова йшла про екомузеї, можливо, подальшого розвитку набуде 

інститут скансену (як у стихійно сформованих середовищах, наприклад, ВДНГ у 

Києві, так і штучних). Проте у містах, що динамічно розвиваються, цього досягти 

вкрай важко. Ідея не спрацьовує. Не вдається створити щось на кшталт експозицій 

просто неба. В кураторський задум постійно втручається саме життя. Саме тому, на 

перший план необхідно винести наративи і дискурси, пов’язані із пам’ятками. 

Якщо ж концентрувати увагу виключно на матеріальних субстратах, часто досить 

тяжко довести необхідність їхнього збереження. Особливо це стосується окремих 

пам’яток. Зазвичай, пам’яткознавці пропонують історію об’єкта. В той час як 

доцільніше було б сполучати пам’ятки за допомогою оповіді. Таким чином, 

руйнування певного об’єкту тягне за собою втрату відповідного фрагменту 

загального наративу, його логіка порушиться, важливі аргументи будуть втрачені. 

Проте, набагато важливіше зазначити, що коли пам’ятка не буде актуалізована 

сучасним життям, зберегти її з огляду буде складно. Лише тієї обставини, що вона 

є підтвердженням власної історії побутування або більш загальної оповіді, 

недостатньо. Суспільство мало цікавлять джерела історичної інформації. Воно 

більшою мірою зацікавлене розв’язанням нагальних проблем. Тож, завдання 

пам’яткознавців полягає у тому, щоб прокласти місток між історією і сучасністю.  

Таким чином, важливим практичним завданням є інституалізація культурної 

спадщини. Пам’яткові інститути, серед яких «середовищні музеї» (скансени, 
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екомузеї, музеєфіковані об’єкти in situ), є надійною основою для формування і 

впровадження відповідних пам’яткознавчих технологій. Звісно, не можна в кожній 

пам’ятці відкрити музей (байдуже, чи пов’язаний із нею). Проте варто робити усе 

необхідне для того, щоб зробити історико-культурні об’єкти максимально 

доступними для громадського використання. Якщо музейне застосування 

нерухомих об’єктів неможливе, доцільно забезпечити їхнє використання за 

первинним призначенням або ж створенням на їхній основі культурницьких 

установ. Іншими словами, варто інтенсифікувати використання пам’яток для 

виробництва культурного капіталу. І лише потім обмінювати його на економічний. 

Прямий шлях може нести загрози для пам’яток, а, отже, і для емпіричного базису 

суспільства. В зв’язку із цим, доцільним шляхи налагодження співпраці із бізнесом, 

а не війна, яку пам’яткознавці з високою імовірністю програють. 

Якщо музеєфікація in situ стає неможливою, варто вдатися до включення 

нерухомих пам’яток до музейних зібрань. В контексті монументальної пропаганди 

неодноразово висловлювалися ідеї про створення чогось на зразок теракотової армії 

Ленінів та інших представників радянського політикуму [437, 452, 490]. Це може 

бути зроблено у вигляді політико-пропагандистських або розважально-

туристичних «музеїв тоталітаризму» [532] (саме на віктимно-героїчному та 

ностальгічно-атрактивному полюсах створюються подібні заклади). Проте набагато 

кориснішим було б створити музей, присвячений культурі радянської доби (де крім 

політики не менше уваги буде приділено мистецтву, науці, побуту та ін. сферам 

життя). З числа монументальних пам’яток сюди могли б увійти радянські мозаїки, 

збереження яких ускладнюється не лише через невігластво. Іноді їх неможливо 

зберегти на місці через низьку якість будівель, бідність декору яких мали 

компенсувати мозаїчні твори. Саме завдяки музею культури УРСР можна буде 

уникнути як міфологізації та сакралізації радянського минулого, так і його 

цілковитого заперечення. Це дасть можливість здобути важливий, зароблений 

вкрай дорогою ціною соціальний досвід, завдяки якому можна знайти шляхи 



225 

 

подолання багатьох суспільних проблем, що залишилися ще з тієї історичної доби 

і закамуфлювалися під сучасність. 

В цілому, варто зауважити, що на сторожі пам’яток стоять інститути, традиції 

та технології, що формують пам’яткову культуру, яка визначає відповідні суспільні 

відносини. Законодавство лише легалізує їх, при чому культура може 

делегітимувати деякі положення закону. Без культурної легітимації закони 

працювати не будуть, що демонструє як ситуація в Україні (декомунізація), так і у 

світі (скажімо, Black Lives Matter). 

Проблема нерухомих пам’яток полягає також у тому, що вони знаходяться 

безпосередньо у публічних просторах, тому вони можуть викликати роздратування, 

ставати об’єктами маніфестацій, флешмобів та вандальних дій. В той же час, 

музейний простір виступає як своєрідна лабораторія, що бере на себе 

інтенсифікацію досвіду і дозволяє уникнути суспільного збурення. Іншими 

словами, перед тим, як декомунізувати об’єкти, варто було б здійснити кураторські 

проекти, що розглядали б різні аспекти функціонування нерухомих пам’яток як 

своєрідних джерел інформації. Прикладом такої кураторської роботи була виставка, 

присвячена скульптору Лисенку, організована онукою митця. На жаль, цінні 

результати цього лабораторного дослідження не набули суспільного розголосу. В 

іншому випадку, події декомунізації не набували б такого нецивілізованого 

характеру й спадщина, яку пропонується елімінувати, насправді, могла б мати 

соціально-культурну утилітарність. Але, щоб це стало можливим, необхідно 

глобально відійти від кунсткамерного підходу. 

 

 

Висновки до третього розділу 

Згідно з кунсткамерною теорією, що відсилає нас до первісних вірувань, 

зокрема, фетишизму, матеріальні субстрати пам’яток самі розкривають свою 

внутрішню суть перед тими, хто володіє відповідною інтуїцією, а не набувають 
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певного змісту в ході науково-інтерпретаційної роботи. Якісь особливі технології, 

інститути тут зайві. Музей всього лиш підтримує інфраструктуру зберігання і 

доступу до пам’яток.  

Опорами кунсткамерної теорії є наступні тези: 1) пам’ятка є самоціллю 

музейної діяльності, а не інструментом побудови смислів; 2) автентичність 

криється у матеріальній первісності об’єкта, а не є гіпотетичним результатом 

дослідницької роботи; 3) для того, щоб розв’язати соціальні проблеми, людей треба 

безпосередньо занурити у музеєфікаційні процеси (екомузеї, «музей без берегів»), 

замість того, щоб запропонувати шляхи подолання цих проблем за допомогою 

музейних репрезентацій; 4) збереження заради збереження, замість збереження 

заради ефективного використання. Наслідком імплементації цих положень є: 

низька ефективність використання пам’яток для творення культурного капіталу, 

посилення симуляції реальності, демодернізація, вандалізм, зумовлений 

ідеологічними та економічними причинами. Кунсткамерна теорія збіднює, 

обмежує, викривляє роботу музейного інституту. Отже, вона виявляє 

неспроможність розв’язати проблему оптимального соціокультурного призначення 

музею.  

Відсутність інноваційних технологічних пропозицій з боку науковців різко 

відчувалася в ході декомунізації. Науковці, здебільшого, іронізували над 

практиками, що заходилися очищувати символічний простір, спираючись на 

перевірені тисячоліттями прості та грубі інструменти. Проте, за великим рахунком, 

декомунізатори не мали жодних альтернатив.  
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РОЗДІЛ 4 

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ МУЗЕЮ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО 

ІНСТИТУТУ 

 

4.1. Політико-пропагандистська специфіка музею  

Свого вагомого інституційного статусу музей набув виконуючи політичні 

задачі. Вже з кінця XVIII ст. він розглядається як храм громадянської релігії [454, 

с. 151–164], що утверджує етатичну національну ідентичність. Б.Андерсон звертав 

увагу на те, що музей виступає важливим фактором легітимації нових національних 

спільнот, фіксуючи право на певну територію, обумовленого спільністю 

історичного співжиття представників певного народу. Створення або 

трансформація експозиції музею стає актом успадкування політичної влади [12, с. 

221-229]. Проте музей як храм громадянської релігії постійно стикається із певними 

труднощами. По-перше, він може знецінити себе до звичайного 

пропагандистського осередку [572]. По-друге, музей може не встигати за 

карколомними й швидкими змінами політичної кон’юнктури. На відміну від 

традиційних релігійних форм, громадянська релігія не може залишатися 

консервативною. Вона вимушена швидше призвичаюватися до своєї «пастви». Це 

пов’язано із емансипацією: наприклад, відвідувачами музеїв із колоніальною 

ідеологією можуть бути саме ті, раніше упосліджені народи, що відтепер стали 

рівноправними громадянами й мігрували до колишніх метрополій. Або ж може 

змінитися ексклюзивний панівний клас. В будь-якому випадку, музей має 

заходитися виправляти свої репрезентації.  

В зв’язку з цим, деякі музеї обирають курс на деполітизацію. Т.Шола вважає, 

що така позиція все одно має політичну природу [546]. Д.Флемінг впевнений, що 

музеї, навпаки, мають бути відкритими до гострих політичних проблем, 

пропонуючи шляхи їхнього розв’язання. Щоправда, він говорить, переважно, про 

музеї колишніх колоній, країни «третього світу» й, незважаючи на свій статус 
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директора групи музеїв Ліверпуля, не вважає що така проблема існує в його країні. 

В зв’язку із цим, можна пригадати емпіричне правило: «дій не так, як говорять 

англійці, а так, як вони, насправді, чинять». Справді, в Британії, важко знайти музеї, 

що сміливо піднімають болючі теми, пов’язані із Північною Ірландією, 

незалежністю Шотландії, державного суверенітету тощо. Водночас, думка про 

побудову музейних репрезентацій на плюралістичних засадах, яку висловлює 

Д.Флемінг, є досить цікавою, проте невідомо, як саме вона може бути втілена. Тим 

більше, що політичні дискурси є вкрай догматизованими. Вони входять у 

суперечність один із одним. А суперечність, врешті-решт, має бути розв’язана: або 

одна із точок зору виявиться хибною, або одразу обидві. 

В цілому, необхідно визнати, що незважаючи на значний досвід, пов’язаний 

із політичним використанням музею, якихось ґрунтовних теоретичних праць, 

присвячених цьому питанню, створено не було. Мова не йде про описи 

різноманітних політико-пропагандистських технологій, що використовуються 

музеями – це все одно лише фіксація емпірики. Отже, для того, щоб вийти на 

теоретичні узагальнення, треба висунути гіпотези і з’ясувати їхню відповідність 

практиці.  

Можна сформулювати, принаймні, дві основні гіпотези. Перша полягає у 

тому, що музей – це, насамперед, політичний інститут. Він не може усунутися від 

політичних процесів, тож необхідно із цим змиритися й шукати шляхи його 

оптимального політичного використання. Друга базується на тому, що коли музей 

виконує політичну функцію, він вже не може розглядатися як науковий інститут. В 

той час, як від цього закладу очікують репрезентації, побудовані на результатах 

науково-дослідної роботи. В сучасних умовах, коли громадська думка насичена 

різноманітними пропагандистськими симулякрами, істина вважається недосяжною, 

панує ідеологія постправди, коли істинність визначається виходячи із певних 

уподобань (що були до того спеціально сформовані), виникає ще одна гіпотеза про 

музей як засіб боротьби із політичною пропагандою. На цьому шляху саме наука, 
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точніше, метод наукового критицизму, може розглядатися як ключовий інструмент, 

за допомогою якого можна наблизитися до істини (хоч і не встановити її остаточно). 

Таким чином, необхідно перевірити накреслені гіпотези і з’ясувати, 

наскільки релевантними є політико-пропагандистські технології щодо 

музейництва, як вони впливають на розуміння соціокультурного призначення 

закладу, враховують його інституційну специфіку. Зрештою, це дозволить виявити, 

хто може скористатися із результатів політичного використання музею і кому таке 

позиціонування закладу може принести користь: самому музею, громаді, панівному 

класу чи ще комусь. 

Щоб досягти поставленої мети, необхідно обрати надійний емпіричний базис. 

Як вже було сказано, прикладів політичного застосування музеїв і в історії, і в 

сучасності цілком достатньо. Достатньо даних і про закордонну ситуацію, де на 

сьогодні відбувається переоцінка колоніального музейного спадку. Звідти 

намагаються, наприклад, вичистити залишки расизму. Це набуває досить цікавих 

форм. Наприклад, один із музеїв Амстердаму, прагнучи дотримуватися актуальної 

політкорекстності, прийняв рішення змінити назви картин, що містять потенційно 

образливі слова, зокрема, «негр», «ескімос», «індіанець», «пігмей» [70]. Наприклад, 

картина «Юна негритянка» С.Маріса була перейменована на «Дівчину з віялом». 

Звісно, в даному випадку маємо справу із відвертим анахронізмом.  

З одного боку, мета є благородною, оскільки почуття нащадків «негрів», 

«ескімосів», «індіанців» та «пігмеїв» відтепер не будуть ображені (в наших умовах 

це буде зрозумілішим, якщо запропонувати місцеві аналогії цим словам, наприклад, 

«хохол» тощо). Тим більше, що в науці не варто сперечатися про слова. В той же 

час, ситуація коли слова стають важливішими за зміст – схоластичні виверти, на які 

спирається пропаганда, – можуть свідчити і про інше. Мова йде про спробу 

ретушувати минуле, сформувати його неадекватне сприйняття лише за допомогою 

простої лінгвістичної операції, котра заміняє переосмислення відповідних 

історичних процесів. Цю практику можна перенести і на актуальну ситуацію. 
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Замість реального розв’язання проблеми можна покластися лише на зміну ярликів 

і удавати, що ситуація кардинально змінилася завдяки цій вербальній 

трансформації. Зрештою, такі словесні аберації можуть зіграти не на користь 

нащадків пригноблених у минулому верств, а, скоріше, нащадків пригноблювачів. 

Питання полягає лише у тому, чи така робота спрямована на подолання 

історицистського ресентименту, чи зняття із себе відповідальності за сучасне 

порушення прав «іншого».  

Як український приклад застосування схоластичного підходу можна 

розглядати ситуацію із перейменуванням Київського національного музею 

російського мистецтва на Національний музей «Київська картинна галерея». З 

початком російсько-української війни було порушене цілком резонне питання про 

те, яку місію в Україні виконує ціла мережа закладів культури з російським 

національним маркером (яку націю репрезентують «національні» інститути?), мова 

йде, насамперед, про театри та київський музей. Щоб уникнути конфліктних 

ситуацій, керівництво музею взяло шлях на ребрендинг, в результаті чого було 

запропоновано назву, наближену до історичної. У 2020 р. була запропонована нова 

айдентика, базована на кунсткамерному підході – орієнтацію на перлини колекції. 

Проте жодних спроб з’ясувати місію музею в сучасних умовах здійснено не 

було. З високою імовірністю можна стверджувати, що і на сьогодні цей музей являє 

собою осередок саме російського мистецтва, проте зі зміненою табличкою на вході. 

Водночас, ригідна приналежність, скажімо, Айвазовського, чи Рєпіна до російської 

національної культури є сумнівною. Історик М.фон Хаген [604] звертав увагу на те, 

що країни Східної Європи та Центральної Європи, які постали протягом ХХ ст. в 

суспільних і наукових дискурсах так і лишилися частиною більших утворень, 

зокрема, Росії. В зв’язку з цим, для музею було б корисним спробувати подолати 

цей застарілий і обмежений підхід і взяти на себе роль репрезентації своєї колекції 

в контексті історичної та актуальної східноєвропейської проблематики. Можна 

було б взяти і релевантну назву – Національний музей східноєвропейського 
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мистецтва. В принципі, обрати такий шлях може і Київська картинна галерея. Але 

важливішим в цьому сенсі є те, що зміна назви ні до чого, якщо вона не підкріплена 

відповідними смислами. 

На шляху догматичної політкоректності (яка нічим не відрізняється від інших 

догматичних ідеологій) можна піти ще далі. Наприклад, можна заборонити 

демонструвати репрезентації, що відображають рабовласництво й про нього більше 

не буде науково перевіреної інформації – самі пропагандистські домисли. На наших 

теренах така сама ситуація із радянською історією. Результати наукових досліджень 

вже давно заступили ідеологеми про «тотальний ГУЛАГ» або «найсмачніший 

пломбір». 

Ще одним прикладом викривлення ідеї політкоректності є заборона 

демонстрації оголених тіл, навіть, як творів образотворчого мистецтва, особливо 

жіночих (гендерна дискримінація, сексуальна об’єктивація). Наприклад, Фейсбук, 

через порушення правил соцмережі, «на думку» автоматизованого бота, піддав 

цензурі роботу Рубенса «Зняття з хреста» (оголене тіло!) [517]. Зараз подібні дії 

викликають іронічну посмішку, проте ніхто не може гарантувати, що із часом такі 

погляди не будуть нав’язуватися як загальнообов’язкові. Отже, догми будуть 

змінюватися, а музей має підходити до музеєфікації, зокрема, і сьогодення, 

опціонально, а, отже, відкидати будь-які догми. Але політична реальність диктує 

протилежне. 

Проблеми з апропріацією минулого існують майже у кожній країні. Деяким 

вдається виробити певний консенсус, у деяких ситуація може бути 

охарактеризована як «заморожений конфлікт», в інших місцях відсутні традиції 

надмір серйозного сприйняття минулого. Проте для будь-якої країни ситуація може 

змінитися в рамках інформаційної війни. Імовірно, найбільшого розвитку політико-

пропагандистські технології досягли в СРСР та сучасній Росії. В країнах з 

розвиненою ринковою економікою фахівці із маніпуляції громадською думкою 

більше уваги приділяли маркетингу, рекламі, PR. Щоправда із розвитком 
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соціальних мереж, приклади із Brexit, американськими президентськими виборами 

2016 р. та 2020 р. (зокрема, хакінг результатів волевиявлення та спроба уникнення 

покарання із застосуванням гіпотетичного самопомилування з боку чинного на той 

час президента), запрошення в Україну американських та ін. політтехнологів та ін., 

свідчать про високий рівень розвитку пропагандистських технологій і в західній 

частині світу. Проте лише в російському варіанті політична пропаганда є наріжним 

каменем суспільного життя, проникнувши у тканину багатьох інститутів та 

сформувавши стійкі традиції. Сучасна російська пропаганда (а перед тим 

радянська), в цілому, схильна усіх довкола звинувачувати у хитромудрих спробах 

зазіхнути на «інформаційний суверенітет» [355]. Росія позиціонує себе як обложена 

фортеця, останній бастіон правди і боротьби зі світовими змовами. Тому необхідно 

визнати, що радянсько-російський досвід політичної пропаганди є найбагатшим, з-

поміж країн світу, а технології інформаційної війни є передовими [355].  

На відміну від Росії, Україна в цьому сенсі є більш цікавою країною. По-перше, 

вона вже сто років є полем інформаційного протиборства, де застосовувалися 

найновітніші на свій час пропагандистські технології. По-друге, наша держава, як 

колишня частина СРСР, була місцем побудови унікального, як і сам радянський 

проект, ідеологічного бастіону. В Росії цей бастіон вдалося реставрувати і оновити. 

В Україні ж він певний час лежав як могутній релікт. Коли Росія оклигала від 

потрясіння розпаду Радянського Союзу й вдалася до стратегії тотальної 

інформаційної війни, цей релікт, фактично, став на службу держави-агресора. 

Спроби перехопити ініціативу в оволодінні ідеологічною твердинею з українського 

боку не давали результатів, як з огляду на його антиукраїнський формат, так і через 

ліберальнішу політичну систему, котра ускладнює застосування маніпулятивних 

технологій. Отже, зараз Україна є полем застосування сучасних засобів 

інформаційної війни, які не застосовуються, імовірно, до жодної країни світу, 

оскільки саме із Україною Росія перебуває у стані тривалої гібридної війни. 

Важливим напрямом інформаційно-воєнних дій є так званий історичний фронт. 
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Виходячи із наведеного, однією із найбільш важливих відрізків історико-

інформаційного фронту є Друга світова війна (ДСВ). Велика кількість нашарувань 

ідеологічного характеру, значний обсяг емоційно забарвлених наративів та 

дискурсів колективної пам’яті, що входить у суперечність із науковою історією, 

значно ускладнюють раціональну нейтралізацію інформаційних атак. Враховуючи 

наведені міркування про роль музеїв у політиці, оптимальним емпіричним базисом 

для дослідження мають стати музейні репрезентації ДСВ, що, виходячи із 

українського досвіду, акумульовані, переважно, у відповідному музеї у Києві. В 

зв’язку із цим, необхідно зазначити, що досвіду київського музею буде достатньо 

для теоретичних узагальнень. Це обумовлено не лише емпіричною 

різноманітністю, а й тим, що подібні процеси, пов’язані із утвердженням та 

зіткненням ідентичностей, можна спостерігати і в інших музеях у різних країнах 

світу. Взяти до уваги хоча б конфлікт довкола польського музею ДСВ, тенденційне 

перейменування російського музею вітчизняної війни у Музей Перемоги тощо. Тим 

більше, що саме тема ДСВ в багатьох країнах продовжує зберігати значущість для 

актуальної політики. 

В контексті теоретичного осмислення емпіричного базису треба зауважити, 

що на відміну від деяких природничих процесів, які можна спостерігати знову і 

знову, відтворити складну історичну соціально-культурну ситуацію неможливо. 

Вона завжди буде унікальною. Тому робота з емпірикою в гуманітаристиці 

спрямована, насамперед, на вивчення негативного досвіду. Невідомо, що необхідно 

буде робити в майбутньому, чи достатньо лише скопіювати попередній вдалий 

досвід. З великою імовірністю, позитивний досвід виявиться нерелевантним. Проте 

можна підготуватися до майбутнього, врахувавши всі негативні аспекти і 

передбачивши певний «запас міцності». В цьому полягає соціально-інженерний 

поелементний підхід, спрямований на удосконалення соціальних інститутів і 

традицій, в даному випадку, музею та професійного музейництва. Виокремлений 

соціальний досвід не є предметом теоретичного узагальнення, а базисом перевірки 
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теоретичних припущень. Через те, що для теорії підтверджуючі факти є менш 

важливими, ніж спростувальні, наведений негативний підхід (via negativa) є так 

само доречним при пошуку оптимальних теорій. Запропонований підхід є точкою 

злиття ліній теорії та досвіду на шляху до з’ясування соціокультурного призначення 

музею.  

Складність певної соціальної ситуації не варто перебільшувати. На думку 

Г.Саймона [456], складність обумовлена спротивом конкретного оточуючого 

середовища й до певної міри нею можна знехтувати, якщо брати до уваги інтенцію 

суб’єкта в чистому вигляді без зайвих нашарувань. Враховуючи цю точку зору в 

музейному контексті, можна сказати, що заклади, які стали на політико-

пропагандистський шлях, мають на меті інструменталізувати свої ресурси 

(насамперед творчо-інтелектуальні й пам’яткові) таким чином, щоб конструювати 

сприйняття реальності, погляди людей у потрібному політичним бенефіціарам 

руслі. Для цього вони актуалізують обраний сегмент інформації у свідомості 

об’єктів маніпуляції, та досягають виконання реципієнтами покладених на них 

пропагандою завдань. Іншими словами, діяльність музеїв як політико-

пропагандистських інститутів спрямована на досягнення лояльності людей через 

контроль над їхніми думками, щоб замовники пропаганди могли безперешкодно 

управляти великими масами людей. Задля цього музеї, разом з іншими подібними 

інститутами, мають здолати конкурентів, що виконують іншу програму на шляху 

інженерної перебудови «людських душ», «суспільної свідомості». 

Отже, не так важливо, який саме політичний музей обрано для розгляду. Всі 

вони пов’язані однаковими намірами. Важливим є різноманіття маніпулятивних 

технологій, які він застосовує згідно із поставленими перед ним політико-

пропагандистськими завданнями. Історію Національного музею історії України у 

Другій світовій війні (НМІУ ДСВ) можна відраховувати від 1946 р., коли було 

відкрито виставку «Партизани України в боротьбі проти німецько-фашистських 

загарбників». На той момент, радянська пропаганда мала на меті трансформувати 
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громадську думку таким чином, щоб подолати небажані суспільні дискурси, що 

лишилися внаслідок подій Другої світової війни. Пропагандистські технології, 

застосовані на виставці, були більше притаманні воєнному часу, що було цілком 

логічно з огляду на те, що хоч війна і скінчилася, але психологічно люди ще не до 

кінця «повернулися» з неї.  

Коли ж до влади прийшов Л.І.Брежнєв, тема ДСВ починає експлуатуватися 

для створення цілісного меморіального радянського міфу. Він, насамперед, 

використовувався для політичної легітимації нового радянського лідера та 

партійної номенклатури, яка, з об’єктивних причин, більше не могла складатися зі 

«старих більшовиків» (за деякими рідкісними винятками). Відповідно, змінилися і 

пропагандистські технології. З розпадом СРСР музейні ідеологічні конструкції 

виявилися незатребуваними, що породило пошуки шляхів їхнього застосування 

відповідно до нової політичної кон’юнктури. Пізніше, міф війни, Перемоги, був 

реанімований російською пропагандою і став одним із інструментів інформаційної 

війни, розгорнутою Росією проти України. Це призвело до необхідності 

переадаптації музейної репрезентації.  

В перших двох випадках (радянський період) пропаганда мала чітких 

бенефіціарів, в третьому (1991 – 2014 рр.) вони були непостійними, а в четвертому 

(від початку російсько-української гібридної війни), технології інформаційних 

маніпуляцій вибудовувалися таким чином, щоб використати ідеологічну зброю 

ворога проти нього самого. Отже, Музей ДСВ обрано з огляду на емпіричну 

насиченість його кейсу, технологічне різноманіття використання цього закладу з 

ідеологічно-пропагандистською метою. 

Таким чином, нарешті можна перейти до розгляду імплементації відповідних 

пропагандистських технологій та з’ясування наслідків, які вони мали для музейного 

інституту. Але перед тим необхідно з’ясувати рівень теоретичного осмислення 

проблеми політичного використання музею в контексті тематики ДСВ. 
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Перші дослідження, предметом яких була трансформація музейних 

репрезентацій історії Другої світової війни, були пов’язані із реекспозицією в 

Українському державному музеї історії Великої Вітчизняної війни, що відбувалася 

у першій половині 90-х рр. ХХ ст. О.С.Артьомов (директор музею) та М.В.Коваль 

(один із провідних українських дослідників ДСВ у 1990-х рр. – науковий 

консультант музею) у спільній статті, датованій 1994 р. зазначали, що оновлена 

експозиція фундаментально відрізняється від радянського варіанту [22]. 

Відмінності полягали у відході від «сталінсько-брежнєвських ідеологічних 

стереотипів», відновленні «історичної правди», висвітленні заборонених 

радянською ідеологією тем, акцентуванні уваги на народному характері війни, 

вирішального внеску в перемогу широких народних мас, трансформації контексту 

подій, висвітлюваних у музеї, з радянського на український.  

Виходячи із поглядів, висловлених О.С.Артьомовим та М.В.Ковалем, можна 

зробити висновок, що, в цілому, Український державний музей історії Великої 

Вітчизняної війни мав згладжувати суперечності, викликані різними історико-

політичними трактуваннями подій війни, за рахунок переключення уваги на долі 

учасників бойових дій, деглорифікації війни як антигуманного явища, пропаганди 

пацифістичних ідей, перенесення акцентів від уславлення військової звитяги до 

увічнення пам’яті про загиблих. Зазначимо, що дана стаття мала не лише характер 

звіту про реекспозицію в 1994 р., а і, водночас, маніфесту нової музейної 

репрезентації. Якогось глибинного технологічного аналізу попередніх 

репрезентацій здійснено не було. Було лише констатовано, що дотримуватися 

попередніх дискурсів і наративів у новітніх умовах більше неможливо. 

Враховуючи це, важко сказати, чи не залишилися насправді радянські 

субстрати латентно, у «фоновому режимі» в оновленій репрезентації. Тому що 

перейменування і констатація відходу від попередньої практики не є достатньою 

підставою для того, щоб бути впевненим у ґрунтовних смислових змінах. В зв’язку 

з цим ретельного розгляду потребує не лише основна експозиція. Важливу роль 
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відіграють тексти, що створюються в процесі науково-просвітницької роботи 

музею, тематика виставок та інших заходів, комеморативні практики, пов’язані з 

музеєм та ін.  

Л.В.Легасова та Н.О.Шевченко, працівниці Меморіального комплексу 

«Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років» [255], 

звернули увагу на збереження концептуального курсу експозиції, накресленого в 

середині 90-х рр. ХХ ст., що базуються, переважно, на дослідженнях М.В.Коваля. 

Автори зазначають, що з 1990-х років музей у науковій та просвітницькій роботі 

(що знайшла своє відображення у виставках, наукових працях, каталогах) ставив за 

мету висвітлення маловідомих та слабко досліджених тем, серед яких: підрахунок 

реальних людських втрат під час війни, українського внеску у війну, антигуманні 

прояви при мобілізації та використанні так званої «чорної піхоти» на території 

України в 1943 – 1944 рр., діяльність ОУН-УПА, становище військовополонених, 

остарбайтерів.  

Крім того, Л.В.Легасова та О.М.Шевченко звертають увагу на активну 

дослідницьку роботу над накопиченням та упорядкуванням інформації про 

діяльність під час війни радянських силових структур, партизанів, вивченням 

їхнього оперативно-тактичного мистецтва, збором біографічних даних про 

радянське воєнне керівництво та рядових бійців, формуванням бази даних про 

героїв війни, фіксацією усної історії зі слів учасників подій часів Другої світової 

війни. Як бачимо, справді, музей активно заходився розширювати смислову базу 

репрезентації. Проте декларована вірність принципам, закладеним у середині 1990-

х рр., наштовхує на деякі сумніви щодо відповідності цій роботі концептуальних 

засад музейної репрезентації.  

Питання музейних репрезентацій важко відмежувати від процесів у 

меморіальній політиці та історичній науці в Україні з 1991 р. Контекстуальні 

дослідження проводилися, зокрема, О.Є.Лисенком. В одній зі своїх статей [259] 

дослідник зазначає, що історіографія ДСВ, незважаючи на вплив з боку суспільної 
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думки та різноманітних політичних сил, залишається відносно самостійною, 

зберігаючи імпульс, який вона отримала в другій половині 80-х – поч. 90-х рр. 

ХХ ст. На думку О.Є.Лисенка, вплив політичної обстановки в сучасній Україні на 

історіографію, присвячену війні, спостерігається, насамперед, у дещо 

гіперболізованій увазі вчених до ОУН. Щоправда, у свою чергу, це є наслідком 

історичної політики в СРСР, відповідно до якої ця тема репрезентувалася 

однобічно, багато фактів замовчувалося або були недоступними для дослідження. 

Щодо суспільної свідомості вчений говорить про консервацію у колективній 

пам’яті жителів України радянського субстрату, за винятком відверто 

заідеологізованих нашарувань, які були відкинуті населенням із розпадом 

Радянського Союзу.  

В цілому, колективні уявлення населення України про Другу світову 

характеризуються як стабільні у період 1991 – 2015 рр. Водночас, історичну 

політику О.Є.Лисенко оцінює як надзвичайно нестабільну, обумовлену політичною 

кон’юнктурою, яка, в загальних рисах, зберігала дихотомію СРСР – українські 

націоналісти. Історична політика недостатньо спиралася на наукові дослідження, 

проте й не надто нав’язувала історичній спільноті «єдино вірну» репрезентацію 

історії Другої світової війни. 

О.Є.Лисенко розглядає деякі аспекти взаємодії музею ДСВ з аналітичною 

історією, історичною політикою та суспільною свідомістю. Зокрема, він аналізує 

результати опитування щодо заміни поняття «Велика Вітчизняна війна» поняттям 

«Друга світова війна» й звертає увагу на розбіжності на повсякденному 

(респонденти схиляються до першого поняття) та науковому (респонденти 

схиляються до другого поняття) рівнях суспільної свідомості. Разом з тим, він не 

ставить собі за мету аналізу музейної репрезентації історії України у Другій світовій 

війні, впливу на неї громадської думки, політичних факторів та розвитку 

історіографії. Проте, виходячи із його поглядів, можна зробити висновок, що 

еволюція музейних репрезентацій була в більшій мірі синхронною еволюції, яка 
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відбувалася в українській історіографії. О.Є.Лисенко аргументував це, зокрема, 

тим, що МІУДСВ, з початку 1990-х рр. активно співпрацював із Інститутом історії 

НАН України). Дослідник впевнений у цілющому впливі науки, який дозволяє 

зробити конверсію репрезентації, позбавивши її пропагандистських нашарувань. З 

міркувань історика випливає, що музей ДСВ цей процес в цілому успішно пройшов. 

До цього варто додати, що музеї в своїй роботі намагаються уникати 

конфліктогенних ситуацій, тому вони дуже обережно змінюють усталені 

репрезентації та інтерпретації історії. Навіть значні зрушення в аналітичній історії 

не одразу відображаються на музейному контенті, оскільки він також залежить від 

кон’юнктури, зумовленої суспільною свідомістю, політикою та іншими факторами. 

Музей історії України у Другій світовій війні є одним із найбільш яскравих цьому 

підтверджень. За часів Незалежності цей музей залишався осередком усталених ще 

із радянських часів комеморативних практик. Тривалий час недоторканою була 

радянська канонічна назва закладу. Зміни в найменуванні відбулися лише через 

значні внутрішні та зовнішньополітичні потрясіння, що відбуваються в Україні, 

починаючи із 2014 р., а не під впливом історіографії. Тож, у взаємодії науки і 

пропаганди, на прикладі репрезентації музею ДСВ, все виглядає не так однозначно. 

Отже, наведені дослідження вказують на радянський ідеологічно-

пропагандистський субстрат, витіснений за допомогою виважено побудованих 

характеристик музейної репрезентації, приспаний науковими ін’єкціями, 

орнаментований поняттями із актуальних дискурсів, проте все ще готовий служити 

для патріотичного виховання молоді, але, водночас, урівноважений певною огидою 

до політичної кон’юнктури. Одним словом, музейна репрезентація є чи то 

амбівалентною, чи то гібридною. Тож, з’ясуємо, чи виправдовує себе така 

адаптивна тактика політичної стратегії музейного інституту, чи йому варто 

відмовитися від такого позиціонування раз і назавжди для того, щоб мати майбутнє. 

Виставка «Партизани України в боротьбі проти німецько-фашистських 

загарбників» 1946 – 1950-х рр., традиційно і цілком слушно вважається вихідною 
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точкою музейних репрезентацій майбутнього Національного музею історії України 

у Другій світовій війні [397]. Історія виставки розглядалася у роботі Д.В.Малакова 

[267]. Цікаве дослідження В.І.Смирнової присвячене характеристиці зібрання 

виставки «Партизани України…» (переважно тієї – більшої – частини, що влилася 

до фондів Національного музею історії України у Другій світовій війні). Дослідниця 

розкривала перебіг формування виставкової колекції, типологічну характеристику 

предметів, що увійшли до неї, зокрема, мова велася про їхню автентичність, 

можливості інтерпретації, було коротко охарактеризовано особливості роботи 

виставки [474]. Проте, ґрунтовного системного дослідження пропагандистських 

технологій у виставковій репрезентації здійснено не було.  

Перші спроби сформулювати концептуальні засади пропагандистської 

музейної репрезентації історії Другої світової війни належать до травня-червня 

1943 р., коли Політбюро ЦК КПУ було прийнято рішення про утворення музею 

Вітчизняної війни українського народу. Передбачалося організувати 

комплектування пам’ятками, які відображали б героїчну боротьбу українського 

народу, в тісному зв’язку із народами СРСР, за Радянську Україну проти німецько-

фашистських загарбників2 [382, с. 53].  

Була розроблена й відповідна тематична структура, яка мала включати 

наступні блоки: «Україна до війни», «Напад фашистської Німеччини на СРСР», 

«Український народ в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників» (цей 

блок мав «україноцентричний» характер; у ньому, наприклад, мали бути 

відображені «сини українського народу в лавах Червоної Армії»), «Звірства 

німецьких окупантів на Україні», «Руйнування німцями народного господарства і 

культури на Україні», «Українсько-німецькі націоналісти – лакеї німецьких 

імперіалістів», «Звільнення Червоною Армією території Радянської України», 

 
2Цікаво, що до числа комісії з питань створення музею мав увійти О.П.Довженко, який пізніше був підданий критиці 

за запропоноване ним бачення війни, що входило у суперечність із ідеологічно вивіреною версією, й, зрозуміло, 

участі в роботі по створенню музею у подальшому він не брав. 
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«Відновлення народного господарства, культури у звільнених районах», «Дружба 

народів та братська допомога великого російського народу та інших народів 

Радянського Союзу», «Сталін – друг українського народу», «Більшовицька партія –

організатор боротьби проти фашистських загарбників» [346, с. 53]. Як бачимо, вже 

наприкінці 1940-х – поч. 1950-х радянський агітпроп мав чітку схему музейної 

репрезентації історії події, яка, насправді, в той момент була далекою від такого 

однозначного трактування і потребувала всебічного вивчення, в тому числі, й 

наукового осмислення. В контексті дослідження стратегій музейних інтерпретацій 

та репрезентацій історії Другої світової війни в музеях України ця тематична 

структура цікава в першу чергу тим, як саме вона була реалізована й наскільки вона 

залишилася сталою в подальші роки.  

Незважаючи на значну ідеологічну вагу, яку мала тема Вітчизняної війни, 

одразу після 1945 р. ідея відповідного музею не була реалізована. Втім, у 1946 р. в 

Києві була відкрита виставка «Партизани України…, яка проіснувала до 1950 р.3.  

Основні ідеї, що пропагувалися цією виставкою можна стисло відобразити 

наступним чином [230]: 

• Керівництво Комуністичної партії й, насамперед, «Великий Сталін» 

здійснювало уміле й ефективне управління воєнними діями в цілому, й 

партизанським рухом зокрема, деякі представники партійної верхівки не гребували 

безпосередньо приймати участь у боях. За роки війни партія ще більше 

«зріднилася» із власним народом («гвинтиками», за висловом Сталіна). Виходить, 

до цього часу, партія часто розглядалася як чужорідний елемент суспільного життя 

і пропаганди у цьому була відверта, принаймні, сама із собою. В зв’язку з цим, 

ставилася задача пожвавити процеси родичання із підлеглим класом, насамперед, 

так стало (чи мало б) здаватися підданим. 

 
3 За твердженням Д.В.Малакова [267] виставка була закрита у 1951 р.  
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• Завдяки успіхам політики індустріалізації, що здійснювалася компартією, 

Україна підійшла до війни з потужним військово-промисловим комплексом, що 

стало запорукою перемоги у війні, зокрема, перенесенні бойових дій у «лігво звіра». 

• Тимчасові труднощі та невдачі на початку війни й окупація території України 

були зумовлені віроломністю й раптовістю удару, завданого німцями. 

• Населення України в єдиному пориві піднялося на боротьбу із ворогом, 

створивши необхідний фундамент для героїчної відсічі, зриву бліцкригу, активного 

розгортання партизанського руху та широкої мережі підпільних комітетів 

Комуністичної партії. Основним осередком партизанського руху були північно-

східні райони України, звідки здійснювалися зухвалі рейди в західному напрямку. 

Партизанський рух налічував 200 тис. бійців, котрі завдали німцям значних 

людських (465 тис. чоловік) та матеріальних втрат. Німецьке командування 

вимушене було постійно збільшувати воєнні контингенти для протидії партизанам 

у своєму тилу. 

• Окупаційний нацистський режим проводив людиноненависницьку політику. 

Жертвами репресивно-терористичних дій представників «нового порядку» були усі 

соціальні групи та національності. В Україні було знищено понад 4 мільйони 

радянських громадян. Наприклад, лише у Бабиному Яру було знищено 70 тис. 

євреїв. На примусові роботи з України було вивезено понад 2 мільйони чоловік, 

значна частина з яких загинула в неволі (про долю тих, хто повернувся, на виставці 

мова не йшла).  

• Партизани спрямовували свої сили на боротьбу не лише з німецько-

фашистськими загарбниками, а й з їхніми посібниками з числа українсько-

німецьких націоналістів – «петлюрівських потвор». «Перевертні» знищували 

культурні установи, історико-культурні пам’ятки (наприклад, будинок-музей 

українського письменника Ю.Федьковича у містечку Путилові на Буковині), 

воювали із партизанами, регулярними частинами Червоної армії, проте частіше 
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вони спрямовували свою маніакальну жорстокість проти мирного населення, 

неозброєних військовополонених: «рубали сокирами голови людям, спалювали їх у 

закритих хатах, кидали у вогонь дітей, вирізували цілі сім’ї разом із малими 

дітьми…. Знущалися над пораненими радянськими воїнами і партизанами, а потім 

вбивали їх … від рук мерзенних лакеїв загинуло немало відважних народних 

месників» [230, с. 57–58]. Націоналістичний рух активно боровся проти української 

культури та її інститутів – знищувалися музеї, бібліотеки, клуби, школи, 

монументальне мистецтво тощо. Націоналісти були повністю підконтрольні 

нацистській адміністрації, виконуючи усі їхні накази. З цього випливає, що 

націоналістичний антирадянський рух завдавав дошкульних ударів радянській 

адміністрації, тож на цьому напрямку пропаганда мала працювати особливо 

ретельно. 

• Перемогу у війні український народ здобув завдяки допомозі братніх народів 

СРСР і, особливо, «великого російського народу». 

Розглянувши основні ідеї виставки у формулюваннях, максимально близьких 

до автентичних, проаналізуємо виставку «Партизани України в боротьбі проти 

німецько-фашистських загарбників» з точки зору тодішньої політики (меншою 

мірою, історичної політики, оскільки події, відображені на виставці, мали не більш 

ніж п’ятирічну давнину), та приділити увагу застосованим музейно-

пропагандистським технологіям. 

Виставка мала на меті виконати низку важливих політико-пропагандистських 

завдань. Перш за все, радянська влада прагнула довести неперервність радянського 

суверенітету [207, с.33] на окупованих німцями територіях («підпільний обком 

діє»4). Саме тому, експозиція присвячена, фактично, не армії, силами якої була 

здійснена деокупація, а партизанам та членам руху опору з числа підпільних 

партійних чиновників. З тієї ж причини підкреслювалася роль партії у 

 
4 Так називалася книга спогадів О.Ф.Федорова – одного із керівників радянського партизанського руху на території 

України. 
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партизанському русі, щоб у відвідувачів не склалося враження, що це прояв 

самовільної воєнної самоорганізації населення та не формувалися «хибні» 

стереотипи соціальної поведінки. Отже, створювався необхідний образ 

всюдисущості й незнищенності радянської влади, на противагу можливим 

тлумаченням перебігу воєнних подій як полишення напризволяще радянських 

громадян на окупованих територіях.  

З огляду на питання радянського суверенітету, націоналістичний 

партизанський рух показаний виключно з позиції невіддільності від нацистського 

режиму («українсько-німецькі націоналісти»). Жодних повідомлень про яку-небудь 

державницьку ідеологію в середовищі українських націоналістів в інтерпретації 

воєнних подій цілеспрямовано не наводилося. Звертає на себе увагу розмитість 

поняття «українсько-німецькі націоналісти». Можливо, що ототожнення оунівців 

та петлюрівців було викликане відсутністю чіткого розуміння з боку радянської 

влади різноманіття українського незалежницького партизансько-підпільного руху 

(принаймні, станом на 1946 р.). Проте, більш імовірно, що подібне узагальнення 

щодо національно-державних течій усіх видів мало на меті, передусім, міцно 

прив’язати їх до нацистсько-фашистської інвазії, а, отже, показати відсутність 

місцевих передумов для його виникнення і розвитку. Таким чином, на полі 

залишався лише один легітимний носій ідеї української державності – радянська 

влада. Всі інші набували статусу злочинців. Варто також взяти до уваги й ту 

обставину, що наприкінці 1940-х рр. ще тривала боротьба СРСР із 

націоналістичним підпіллям. Отже, в українського радянського населення мало 

бути однозначне ставлення до оунівців. Щоправда, інформація про хід 

протистояння із націоналістичним підпіллям вже у післявоєнні роки на виставці, 

судячи з усього, не надавалася.  

З не досить ясних причин, в експозиції жодним чином не була відображена 

діяльність радянських спецслужб, зокрема, НКВС, розвідки й контррозвідки, інших 

відомств. При тому, що їхня роль у розгортанні підпілля та партизанського руху 
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була досить вагомою. Можна зробити припущення, що між партійними органами 

та представниками спецслужб (які в часи правління Сталіна здійснювали репресії 

також і щодо партноменклатури) на той момент існувала певна напруженість. 

Враховуючи те, що виставка була ініційована ЦК КП(б)У, акцент був зроблений 

саме на виняткову організаційну роль партії у партизанському й підпільному рухах 

на окупованих територіях. Проте, можливо, ігнорування ролі спецслужб було 

зумовлене іншими факторами, зокрема, особливою таємністю їхньої роботи, яка, до 

того ж, на той момент ще не була завершена, оскільки у повоєнні роки тривала 

боротьба із оунівським підпіллям. 

Досить показовим є той факт, що принаймні у 1947 р., коли вийшло видання, 

присвячене виставці «Партизани України в боротьбі проти німецько-фашистських 

загарбників», увага аудиторії зверталася на факт геноциду євреїв на території 

України, про який окремо йдеться в контексті влаштованих нацистською владою 

вбивств у Бабиному Яру. Загострення єврейського питання в рамках боротьби із 

космополітизмом відбудеться якраз із 1947-1948 рр., а погіршення відносин СРСР 

із новоутвореним Ізраїлем спостерігатиметься протягом 1950-1960-х рр., що й 

зумовило маргіналізацію цієї теми у майбутньому. 

Окремого розгляду потребує репрезентація на виставці кількості учасників 

партизанського руху, втрат, яких зазнали воюючі сторони. Тема кількості загиблих 

військовослужбовців з регулярних частин радянської армії та військовополонених, 

щоправда, як і німецької, на виставці була проігнорована. Названа кількість 

учасників радянського партизанського руху – 200 тис. чоловік – розглядається 

науковцями як обґрунтована (відповідає кількості особових справ учасників 

партизанського руху) [207, с. 31]. З 1960-х рр. кількість партизанів «зросла» в 

директивному порядку (їхня кількість в Україні мала бути більшою, ніж у Білорусі, 

в якій діяло 440 тис. партизанів 5) [там само]. Разом з тим, про узагальнюючі дані 

 
5 У виданні, присвяченому виставці «Партизани України в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників» (1947 

р.) наводяться дані про 300 тис. учасників партизанського руху в Білорусі [230] 
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по втратам партизанів на виставці не йшлося. В той же час втрати німців від дій 

українських партизанів за офіційними радянськими даними, наведеними в 

експозиції, налічували 465 тис. чоловік, що на думку українських істориків є 

перебільшеними, як і завдані німцям матеріальні збитки [там само]. 

Переважання політичної ідеології над аналітичною історією знайшло своє 

відображення, зокрема, й у застосуванні музейних засобів. Для виставки 

«Партизани України в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників» було 

зібрано 15 тис. експонатів.  

В музеєзнавчій теорії та музейній практиці в СРСР у 30-50-х рр. ХХ ст. панував 

особливий підхід до музейних репрезентацій. В 1930 р. відбувся Перший 

Всеросійський музейний з’їзд, основним лейтмотивом якого стала теза про те, що 

музеї мають демонструвати не пам’ятки як такі, тобто автентичні об’єкти, а «ідеї», 

яким має бути підпорядкований експозиційний матеріал. На практиці це означало 

«підгін» пам’яткового матеріалу під певну теорію, або й заміну автентичних 

об’єктів спеціально створеними «ідеологічно витриманими» предметами. Лише у 

1950-х рр. наслідки Першого Всеросійського музейного з’їзду було піддано критиці 

фаховим музейним середовищем, але їхня інерція відчувалася майже до розпаду 

СРСР. Таким чином, пам’ятки не використовувалися для перевірки історичних 

інтерпретацій, що зменшувало вплив науки на запропоновану на виставці 

репрезентацію, а, отже, створювало більше можливостей для маніпуляцій. 

На виставці «Партизани України …» методологія радянського музеєзнавства 

1930–1950-х рр. була реалізована у повному обсязі. Навіть без аналізу достовірності 

представлених на експозиції фото, речей, документів, яка могла б бути поставлена 

під сумнів, звертає на себе увагу та роль, яка відводилася допоміжним матеріалам. 

Відсутність пам’яток (як з ідеологічних, так і об’єктивних причин) досить часто 

компенсувалася відповідними творами мистецтва – малюнками та картинами. 

Досить рясно були виставлені різноманітні статистичні зведення, оформлені в 

таблиці. Як зазначається у виданні, присвяченому виставці, над оформленням 
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експозиції працювало понад 100 художників і скульпторів, які, ймовірно, були 

покликані зробити необхідне «речове» обґрунтування представлених на виставці 

ідей. Скептицизм, викликаний відсутністю на експозиції великого масиву 

автентичних об’єктів, підкріплюється також «свіжістю» зображуваних подій, про 

які мало б залишитися багато матеріальних свідчень, та тією обставиною, що робота 

по створенню виставки розпочалася ще під час війни – з середини 1944 р. [230, с. 5].  

Якщо при зображенні діяльності радянських партизанів ще зберігався хиткий 

баланс між пам’ятками та неавтентичними об’єктами (наприклад, поруч із 

тематичними картинами із зображеннями боїв експонувалися речі та трофеї, 

фотографії з місця подій, зокрема, зроблені Б.В.Вакаром, що загинув під час 

Карпатського рейду), то у висвітленні діяльності націоналістичних військових 

формувань переважно використовувалися спеціально виготовлені твори 

образотворчого мистецтва, серед яких «Арешт запроданця», «Суд над зрадником», 

фрагменти промови партійного функціонера Д.З.Мануїльського6. Документальний 

характер мали заяви керівництва ОУН початку війни про всебічне співробітництво 

із Третім Рейхом (звісно, жодних згадок про радянсько-німецьку співпрацю 

продемонстровано не було) та іншими ворогами Радянського Союзу, а також серія 

фотографій страчених націоналістів.  

Підбір експонатів був обумовлений також вибором методик подачі інформації, 

оптимальних для цілей радянської пропаганди. Одним із перших завдань була 

активізація емоційного сприйняття у відвідувачів на противагу послідовному, 

логічному викладу, який міг породити роздуми, співставлення подій, а, отже, й 

 
6 Нещодавно було опубліковано синьо-жовтий прапор з промовистими плямами крові на ньому, що належав одному 

із українських націоналістичних мілітарних підрозділів часів ДСВ. На сьогодні пам’ятка міститься у фондах 

Національного музею історії України. Прапор потрапив до рук радянських партизанів десь між 1943 та 1944 роками 

й, на думку О.С.Іщука, експонувався на партизанській виставці у 1946–1950 (1951) рр. Підтвердженням цього є 

наявність фрагменту етикетки з текстом російською та українською мовами: «прапор українсько-німецьких 

націоналістів» [178]. Проте навряд чи ця пам’ятка коли-небудь експонувалася. По-перше, у довіднику, присвяченому 

виставці немає даних про такий експонат [230]. По-друге, його експонування, фактично, доводило б державницьке 

спрямування діяльності українського націоналістичного підпілля (не кажучи вже про пропаганду українського 

самостійництва), що суперечило б логіці інтерпретацій та репрезентацій, представлених на виставці.  
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альтернативні версії. Потрібний емоційний ефект досягався розстановкою 

відповідних смислових акцентів в опорних текстах, використанням великої 

кількості творів мистецтва, відповідних фото. Емоційні переживання уміло 

доповнювалися статистичними даними із таблиць (достовірність яких відвідувач не 

мав змоги перевірити). Важливим пропагандистським прийомом була 

дегуманізація супротивника. Особливо це стосувалося українських націоналістів, 

які зображувалися винятково як збіговисько маргінальних, здичавілих, садистично 

налаштованих прислужників німецької адміністрації. На виставці націоналісти 

були представлені, зазвичай, на фотографіях, що фіксують їхні страти [397]. На 

різкому контрасті з ними поставав світлий образ українських радянських 

партизанів, які, судячи із картин, уважно вислуховували повідомлення 

Радінформбюро, лекції партійних функціонерів, а у перервах між боями культурно 

відпочивали, танцюючи, граючи на музичних інструментах, проводили дозвілля за 

читанням книг та газет, влаштовували обговорення прочитаного тощо [230, с. 80]. 

Ніяких «відхилень» від накреслених ліній на виставці не демонструвалося.  

Звертає на себе увагу, що крім політико-мілітаристського відображення 

радянського партизанського руху в Україні в одному із залів знайшлося місце для 

демонстрації побуту та медичного обслуговування партизанів, тобто розглядався 

гуманітарний аспект війни. В цьому залі через пам’ятки, твори образотворчого 

мистецтва зображувалися складні умови перебування бійців на рейдах, говорилося 

про проблеми із харчовим забезпеченням, тяжкі умови роботи медперсоналу 

(зокрема, демонструвалися саморобні протези, пристосовані під медичні потреби 

господарські інструменти та ін.). Проте, беручи до уваги те, що цій проблемі було 

присвячено лише один із дев’ятнадцяти залів, можна зробити висновок, що долі 

партизан-«гвинтиків» могутньої радянської машини знаходилися на маргінесі. 

Натомість, на перше місце виходили ідеологічні питання, війна в цілому 

відображалася у позитивно-героїчному, звитяжному ключі. Відвідувачі мали 
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відкинути сум й наполегливо працювати над виконанням актуального п’ятирічного 

плану, якому, зокрема, було присвячено останній зал виставки. 

Наведені вище міркування про експонатуру виставки «Партизани України…» 

не повинні вводити в оману щодо складу її фондів. Справа у тому, що із 15 тис. було 

виставлено лише 2 тис. предметів [229]. В ході підготовки були зібрані автентичні 

документи Українського штабу партизанського руху (УШПР), матеріали із архівів 

КП(б)У, понад 3 тис. фотографій та негативів, зроблених кореспондентами УШПР 

та ін. фотографами, велика кількість речей, що належали партизанським лідерам та 

відображали побут і воєнну справу рядових учасників партизанського руху [474]. 

Відповідно до ролі, що відводиться пам’яткам, можна виділити, принаймні, три 

репрезентаційні моделі: 1) музейна репрезентація полягає у розкритті змісту 

музейних предметів, 2) музейна репрезентація є висловлюванням за допомогою 

музейних предметів, 3) пам’ятки виступають як фон для музейної репрезентації. 

Саме остання модель була застосована на виставці «Партизани України…». 

Музейні пам’ятки були ретельно відселектовані, однобічно проінтерпретовані та 

доповнені емоційно зарядженими допоміжними неавтентичними матеріалами. 

Таким чином, потенціал зібраних предметів був використаний лише частково, 

виходячи із вузьких ідеологічно-пропагандистських завдань. 

В цілому, виставка 1946 р. «Партизани України в боротьбі проти німецько-

фашистських загарбників» є яскравим відображенням прагматичної та послідовної 

ідеологічної політики, в якій практично немає місця для історичної міфології 

(сакралізованого історичного наративу [187, с.8]), яка сформувалася у подальші 

роки. З-поміж усталених пізніше «канонічних» сюжетів на виставці мова йшла про 

«Молоду гвардію», подвиги Гастелло та Матросова. Цікаво, що «панфіловці» у 

тексті путівника до виставки не згадуються7. Війна 1941–1945 на той момент ще не 

стала елементом радянської «громадянської релігії», хоча, природно, що 

 
7 У 1948 р. з метою з’ясування реалістичності подвигу 28-ми панфіловців Головною військовою прокуратурою 

вестимуться слідчі дії, які доведуть факт фальсифікації [479].  
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глорифікаційні мотиви в репрезентації воєнних подій на виставці є досить 

сильними. Звертає на себе увагу, що виставка, вочевидь, виконавши своє політико-

ідеологічне завдання, була закрита у 1950 (1951) р. (колекцію було передано до 

Державного історичного музею), а окремий музей, присвячений воєнним подіям 

1941 – 1945 рр. буде відкрито лише у 1974 р. в Кловському палаці у Києві. Існує 

декілька каузальних інтерпретацій закриття виставки. На думку М.В.Коваля, 

закриття, імовірно, було зумовлене процесом становлення Німецької 

Демократичної Республіки, яка утворилася наприкінці 1949 р. [205, с.9] 

Д.В.Малаков вважає, що виставка припинили свою роботу під закидом «пропаганди 

війни» в зв’язку із прийняттям Закону СРСР «Про захист миру» [267]. Як би там не 

було, політичної доцільності у цій виставці радянська влада на початку 1950-х рр. 

не бачила. 

Пропагандистські технології, застосовані на виставці «Партизани України» 

мали всі ознаки обмеженої у часі кампанії. Для музейного інституту такі технології 

не є оптимальними з огляду на те, що коли задачі кампанії виконані – у ньому 

відпадає потреба. Це підтверджується закриттям виставки і передачею пам’яток 

більш універсальному історичному музею, котрий сфокусований не лише на 

виконанні поточних політичних завдань. Хоча наслідки могли бути і гіршими, 

скажімо, пам’ятки могли бути утилізовані, що сталося із німецькою воєнною 

технікою у парку Пушкіна в Києві. Крім того, на виставці була цілковито 

маргіналізована наукова складова. Мова взагалі не йшла про наближення до істини. 

Вона була «відома» заздалегідь. Експозиційна репрезентація мала бути всього лише 

ілюстрацією основних тез радянської пропаганди. Як бачимо, на практиці музейний 

інститут є надмірністю для проведення пропагандистських кампаній. Хоч він і 

виконує покладені на нього завдання, проте комплектування, створення 

репрезентації та інші музейницькі заходи вимагають занадто багато часу. Його 

марнування є небажаним, оскільки час є основним ресурсом, необхідним для 

захоплення ініціативи у інформаційному протиборстві. Звертає на себе увагу також 
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те, що сучасна інформаційна війна Росії проти України на історичній ділянці 

інформаційного фронту здійснюється із використанням майже тієї ж риторики, що 

була апробована під час проведення виставки «Партизани України…». Таким чином, 

музей має обмеження свого політичного застосування. Пропагандистські кампанії є 

занадто швидкоплинними для музею і він, хіба що, може час від часу робити 

оперативні виставки. Тож, можливо, цей заклад є ефективним для більш тривалої 

систематичної роботи із утвердження певної ідеології. Наприклад, творення і 

підтримання історичної міфології.  

Включення Великої Вітчизняної війни до радянської громадянської релігії 

було дуже вдалим і далекосяжним кроком радянської пропаганди. Пов’язавши 

радянську владу з таким глобальним явищем як Друга світова війна, було створено 

своєрідну захисну оболонку для радянських цінностей. Боротьба проти радянської 

спадщини неодмінно наштовхується на боротьбу із пам’яттю про війну, що не може 

не викликати негативної реакції.  

Музеєфікація радянських ідеологем й, на додачу, їхня монументалізація, 

виявилися корисними не лише для укорінення в громадській думці необхідних 

меседжів, дискурсів і наративів, а й для їхнього захисту від критики опонентів. 

Завдяки музеєфікаційним технологіям вдалося зробити такий пропагандистський 

агрегат, який може займати «глуху оборону» і, за потреби, через довгий час 

«перейти у наступ». Цим пропагандистським артефактом може скористатися не 

будь-хто, а лише той, хто гармоніює із його смисловим наповненням. 

Що ж до соціокультурного використання музею, що сформувався як оплот 

громадянської релігії, то тут з’являються певні обмеження розвитку. Перш за все, 

політичні репрезентації догматизовані, й в ході критики стають все менше і менше 

чутливими до неї – вони імунізуються в ході апологетики. Тож, із виконанням 

музеєм функції науково-дослідного осередку можуть виникати значні утруднення. 

Із застиглих репрезентацій нове знання не утворюється. В той же час, лише 
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науковий критицизм може подолати панцир догматизму. Отже, виникає хибне 

логічне коло.  

На відміну від звичайної релігії, що демонструє високу тривалість життя і 

прагне до безсмертя, громадянська релігія не може похвалитися такими 

характеристиками. Вона сильно залежна від політичної кон’юнктури, котра сама ж 

і руйнує її. Наративи громадянської релігії є крихкими – стресові ситуації не 

роблять її міцнішою. При цьому, міцності їм може надати саме музей. Але додаючи 

міцності ідеології громадянської релігії музей вимушений розплачуватися власною 

антикрихкістю. Якщо певна громадянська релігія буде врешті-решт елімінована, 

відпадає необхідність і у її храмі, функції якого виконує музей. Звідси, політичне 

використання музею загрожує його інституційному існуванню. Проте, можна 

висунути гіпотезу, що музей як храм громадянської релігії не законсервовує сам 

себе разом із певною ідеологією, а здатний перелаштовуватися під політичну 

кон’юнктуру й змінювати свої громадсько-релігійні переконання, зокрема, ставши 

на шлях дискусії та відповіді на критику. Розглянемо, чи підтверджується висунута 

гіпотеза емпіричними даними. 

 

4.2. Гібридизація музейних репрезентацій як наслідок політико-

пропагандистської деформації музею  

4.2.1. Переналаштування музейних репрезентацій в умовах зміни 

політичної кон’юнктури 

Вже з кінця 1980-х рр. Український державний музей історії Великої 

Вітчизняної війни опинився у незвичному для себе соціальному середовищі: 

лібералізація суспільного життя виявила неоднорідність громадської думки. 

Фактично, поступово була легалізована ідеологічна конкуренція [447]. Як наслідок, 

радянська влада в її історичній перспективі почала розглядатися також і у 

альтернативному, часто, негативному ключі. Йшла деконструкція базових 

положень офіційної пропаганди. В таких умовах Український державний музеї 
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історії Великої Вітчизняної війни, який фактично, був одним із осередків 

пропаганди, вимушений був врешті-решт вступити у загальносуспільну дискусію. 

Зокрема, у статті від 4 травня 1990 р. директор Українського державного 

музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. В. А. Козлов [213] 

вимушений був виправдовуватися за те, що через секретність, музей не міг раніше 

надавати відвідувачам достовірні дані, зокрема, про воєнні втрати. Це була досить 

незграбна спроба підмінити поняття і, що важливіше, смисли, тому що 

«секретність» як державна таємниця, та брехня, замовчування задля ідеологічної 

необхідності, не є тотожними. 

Директор В. А. Козлов звертав увагу на те, що експозиція постійно 

уточнюється згідно з новими даними, які з’являються в результаті наукових 

досліджень, що проводяться, зокрема, на базі музею. Наприклад, у 1990 р. в Музеї 

Великої Вітчизняної війни відбулася виставка, присвячена масовому знищенню 

євреїв у Бабиному Яру. В контексті музейного відображення війни 1941 – 1945 рр. 

ця тема була піднята знову після 50-ти річної перерви – з часу функціонування 

виставки «Партизани України» (1946–1950 (1951) рр.). Втім, керівник музею і 

надалі висловлювався у контексті відстоювання надбань Великого Жовтня, 

втілення ленінських ідей тощо. Керівник музею перебував у очікуванні офіційної 

версії нової «історичної правди».  

Водночас, меморіал все частіше ставав об’єктом протистояння, що 

розгорнулося між представниками націонал-патріотичного українства та носіями 

лівих ідей. Останніх об’єднувала ностальгія за СРСР, перших – прагнення 

відновити історичну справедливість, а, отже, дерадянізувати, чи декомунізувати 

соціально-політичний та соціально-культурний політичний ландшафт України. 

Державна влада з 1990 р., що була сформована, переважно, з числа колишніх 

представників партійної номенклатури, симпатизувала лівим консервативним 

ідеям, сформульованим за часів СРСР, проте, зважаючи на нову роль українських 

державотворців, мала здійснювати також, підтримку правих. Керівники суверенної, 
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а, згодом, і Незалежної України, ставили собі за основоположну мету утримання 

політичної влади, й будь-які політико-ідеологічні концепції, включаючи описані 

вище, розглядалися ними, в першу чергу, як інструмент досягнення цієї мети [194, 

443].  

Одним із перших до актуалізації Українського державного музею історії 

Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. в контексті політичного протистояння 

вдався голова Верховної Ради УРСР Л.М.Кравчук [86]. У своїй промові, 

виголошеній 20 серпня 1991 р. на території меморіального комплексу з нагоди 

відкриття виставки, присвяченій обороні Києва 1941 р., він майже ні слова не 

сказав, власне, про основну тематику заходу. Проте, багато говорив про Державний 

комітет з надзвичайного стану (рос. ГКЧП), про його протизаконність і шкоду для 

суверенної України. В промові простежувалися алюзії неприпустимості 

«умиротворення агресора», в даному випадку, ГКЧП. Голова ВР УРСР 

підкреслював, що думка кожної людини, й, зокрема, ветерана має особливу вагу. 

Зазначимо, що у 1991 р. в Україні нараховувалося понад 1 млн. учасників війни 

(принаймні, 1,1 млн було станом на серпень 1993 [292]), котрі були важливим 

сегментом українського електорального поля, особливо, враховуючи їхню 

потенційну прихильність до консервативного ГКЧП. 

З початку 1990-х українська влада все більше перетворюється на гібрид 

колишньої партійної номенклатури та націонал-патріотичних, антикомуністичних 

сил. В зв’язку із цим історична політика остаточно перестає бути монолітною. 

Багато залежало від того, хто саме знаходився при владі, яку із найвищих посад він 

обіймає, яких поглядів він дотримувався в конкретний момент – націонал-

демократичних (з цього часу вони мають все більше прозахідних ознак), ліво-

ностальгічних (відтоді, фактично, проросійських) або ситуативно-гібридних. Як 

правило, кожна із сил послуговувалася досить усталеним набором історичних 

уявлень. Виходячи із цього, дії найвищих посадовців у сфері історичної політики 

характеризувалися багатовекторністю та публічною конфліктогенністю. Музей 
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Великої Вітчизняної опинився у незвичній ситуації. Необхідно було або обирати 

між осередками політичної сили, або лавірувати між ними, або не зважати на них, 

поставивши, врешті-решт метод наукового критицизму над політичною 

доцільністю. 

Націонал-демократи вважали, що музей Великої Вітчизняної мав бути 

перетворений на культурний центр, під девізом: «Дивіться, пам’ятайте, щоб 

подібне не повторилося ніколи» [539]. Ці побажання супроводжувалися закидами 

на недостатню «українськість» музею, його реакційну комуністичність. Багато 

критичних зауважень висловлювалося щодо образу «Батьківщини-Матері», яка, на 

думку представників «свідомих» українців, була нічим іншим як «апофеозом 

антиукраїнства», «жахливою зденаціоналізованою Валькірією», «склепаною із 

безцінного для інвалідів війн титану» [539]. Зазначимо, що теза про дорогі титанові 

пластини була, зрештою, неодноразово спростована – пам’ятник, насправді, був 

виготовлений із більш дешевої неіржавіючої сталі [393]. Радянська помпезність 

часто наштовхувалася на відсутність відповідного фінансового ресурсу.  

Образ Валькірії, до певної міри, є досить слушним. За легендою, валькірії 

підбирають на полі бою найхоробріших серед загиблих воїнів, щоб доправити їх у 

Вальхаллу – рай героїв. Дисонує з цією ідеєю лише давньогерманське (точніше, 

скандинавське) походження легенди. Така інтерпретація є «незапланованим» 

прочитанням авторського художнього послання. Зауважимо, що не були 

поодинокими випадки, коли цьому монументу приписувалися «арійські» риси, 

співзвучні з актуалізованою Третім Рейхом культурною спадщиною. Проте, таке 

потрактування пам’ятника є лише одним із можливих, оскільки втілений у ньому 

образ породжує широке поле для інтерпретацій (якщо, звичайно, мати розвинене 

асоціативне мислення й не звертати увагу на загальний контекст і радянський 

державний герб).  

Для того, щоб стисло й точно описати образ «Батьківщина-Матері», варто 

послуговуватися поняттям «фьюжн» – поєднання багатьох виражальних засобів та 
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художніх стилів. Через значну політичну вагу будівництва, митці намагалися, по 

можливості, уникнути зауважень ідеологічного характеру, й, у разі виникнення 

таких, – урахувати їх у повному обсязі. Через це художня складова відійшла на 

другий план. Образ мав бути максимально консервативним і неконкретним, щоб 

невибагливі з точки зору художніх смаків, проте уважні до політичних нюансів 

«замовники» могли легко накласти на нього найрізноманітніші моделі своїх 

інтерпретацій. Для конкретизації «Батьківщину-Матір» було мілітаризовано – меч 

у руці означав готовність до відсічі та «суверенізовано» – на щиті було розміщено 

герб СРСР. Разом з тим, в самому жіночому образі (рисах обличчя, одязі тощо), при 

бажанні, можна віднайти, наприклад, античні й українські риси. Що ж до 

антропологічних показників голови статуї, то така важлива з точки зору 

антропології деталь як форма носу, є, взагалі, продуктом естетичних міркувань 

авторів – він видавався їм занадто приплюснутим, в результаті чого було вирішено 

його видовжити [388]. 

У відповідь на закиди у необхідності корінної перебудови роботи закладу, аж 

до демонтажу його елементів, ліве крило громадськості вимагало припинити атаку 

на музей. Від імені ветеранів війни, вони звертали увагу на необхідність збереження 

історичної правди, недопущення переписування історії, блюзнірського ставлення 

до пам’яті про Подвиг у Війні, маргіналізації ветеранів, відходу від основного 

завдання Українського державного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 

1945 рр. – героїко-патріотичного виховання молоді [30].  

Проте з серпня 1991 р. наступ представників української громадськості 

національно-демократичного спрямування посилився. Вони продовжували 

наполягати на переформатуванні роботи Українського державного музею історії 

Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. Перш за все, націонал-демократи 

виступали за передачу адміністративного корпусу музею для експонування збірки 

І.Гончара – українського митця, колекціонера українських етнографічних пам’яток, 

дисидента, який репрезентував національно свідомих ветеранів війни. Ініціатива 
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націонал-демократичної громадськості була підтримана політичним керівництвом 

України, зокрема, Л.М.Кравчуком [90].  

В результаті, на початку 1992 р. в одному із приміщень музею війни 1941-

1945 рр. (колишній будинок командувача Київського воєнного округу) було 

розгорнуто автобіографічну виставку І. Гончара, на якій були представлені його 

твори [491]. Ця виставка, що діяла до 1994 р. [332], передбачалася як пролог до 

музею Гончара, що мав згодом розміститися у приміщенні переданої 

меморіальному комплексу [150] колишньої генерал-губернаторської канцелярії. 

Саме там (а не в адміністративному корпусі) на початку 1994 р. музей Івана 

Гончара, зрештою, розпочав свою роботу [153]. Отже, з одного боку, Музей 

Вітчизняної війни відстояв свої приміщення й, завдяки цій символічній перемозі, 

посилив свої позиції перед загрозою можливого розформування (в ході стихійної 

«декомунізації» початку 1990-х). З іншого, перед ним постала проблема 

трансформації свого профілю й оновлення стратегій репрезентації та інтерпретації 

профільної теми. До цього часу він шукав україноцентричне підґрунтя саме у збірці 

І.Гончара.  

Говорячи про оновлення музейної репрезентації, директор меморіалу 

В.А.Козлов декларував [214], що зміни мають торкнутися, насамперед, тих аспектів 

історії війни, які набули в історичній свідомості контроверсійного характеру. Але, 

насправді, він був готовий лише до косметичного ремонту радянської музейної 

репрезентації [447]. 

Імовірно, що позірність у реформах репрезентацій в музеї ВВВ була 

викликана тиском з боку ветеранського середовища лівого спрямування (свого часу 

Козлов очолював Київську міську організацію ветеранів [151]). Тим більше, що 

музей позиціонувався як «меморіал пам’яті воїнів Великої Вітчизняної війни». 

Також не слід відкидати й особистісних факторів, оскільки А.В.Козлов очолював 

музей із 1976 року [209] й спротив змінам був обумовлений його особистими 

політичними поглядами. Зазначимо, що така оцінка діяльності В.А.Козлова 
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базується на його поглядах, висловлених у інтерв’ю. Існує також точка зору, що 

реекспозиція була чи не основним його завданням наприкінці життя і він неодмінно 

хотів встигнути її закінчити [151]) 

Традиційне для радянської музейної репрезентації ДСВ завершення 

експозиції демонстрацією актуального становища (трудова звитяга, рішення 

компартії, спрямовані у майбутнє та ін.) В.А.Козлов вважав за необхідне замінити 

на відображення музейними засобами сучасного стану у Збройних Силах України, 

Національній гвардії, прикордонних військах України. Отже, профіль музею мав 

змінюватися у військово-історичному напрямі, охопивши другу половину ХХ ст. 

Зазначимо, що з 1992 р. в музеї, фактично, діяла стаціонарна виставка, присвячена 

участі радянської армії у бойових діях за межами СРСР, зокрема, в Афганістані. 

Такий підхід був, дійсно, інноваційним. Разом з тим, створення окремого музею, 

присвяченого Збройним Силам України було б ефективнішим з точки зору 

репрезентації історії воєнної справи в Україні від найдавніших часів до сьогодення 

(зрештою, Музей Збройних Сил України було створено у 1995 р.).  

Для того, щоб уникнути закидів з боку націонал-демократичних сил, директор 

музею В.А.Козлов запевняв, що музей набуде необхідного національного змісту. 

Допомогти в цьому мало насичення експозиції мистецькими роботами, 

пов’язаними з іменами Шевченка, Лесі Українки, фотознімками визволених 

українських сіл, вишиваними рушниками, національним вбранням, побутовими 

речами. Саме у такому формальному етнографічно-вульгарному ключі мала 

відбуватися «українізація» музейного відображення війни. 

Зрештою, з кінця 1991 по 1994 рр. в музеї ВВВ відбувалася реекспозиція [19]. 

Натомість діяли виставки: «Краса, обпалена війною» І.Гончара, «Твої, 

Батьківщино, сини. Обов’язок, подвиг, трагедія», присвячена локальним війнам 

СРСР ІІ пол. ХХ ст., «Чекай на мене» (на ній були представлені фронтові листи), до 

50-річчя оборони Києва та ін. Порівняно із радянським часом на виставках, 

присвячених війні, посилився гуманітарний аспект, проте, в цілому, вони все ще 
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базувалися на радянських зразках. Планувалося розширити профіль музею таким 

чином, щоб крім воєнної історії, у ньому були представлені мистецтво, культура, 

народна творчість України на різних етапах її розвитку [150].  

Розпливчате бачення профілю закладу, майже трирічна робота з реекспозиції 

говорили про те, що ні всередині музею, ні в суспільстві, ні на рівні держави не було 

чіткого бачення майбутнього закладу. 

Вичікувальна позиція музею, коли доля його подальшого ідеологічно-

пропагандистського використання має бути вирішена на найвищих щаблях 

державного керівництва, не виявилася марною. Ситуація із реформуванням музею 

дещо прояснилася у липні 1994 р. – в Україні було обрано нового Президента – 

Л.Д.Кучму, а за кілька місяців перед тим музей отримав нового директора – 

О.С.Артьомова [18]. 7 жовтня 1994 р. на честь святкування 50-ї річниці визволення 

України від фашистських загарбників було відкрито оновлену експозицію музею. 

Оскільки у відкритті приймало участь вище керівництво України, зокрема, 

Президент Л.Д.Кучма, спікер парламенту О.О.Мороз, віце-прем’єр з гуманітарних 

питань І.Ф.Курас, стало зрозуміло, що Музей ВВВ зайняв своє місце в гуманітарній 

політиці держави та, зокрема, її меморіальній складовій. Оскільки гуманітарну 

політику в цей час цілком визначали представники колишньої радянської 

партноменклатури (відповідального за гуманітарні питання в Кабінеті Міністрів 

України націонал-демократа М.Г.Жулинського замінив колишній апаратник ЦК 

КПУ І.Ф.Курас), музей, фактично, повернув свій колишній статус важливого 

державного осередку мнемонічних практик.  

У виступі Президента України Л.Д.Кучми [536] на відкритті експозиції музею, 

можна виділити три основні блоки. Перший – ностальгічно-комеморативний. У 

ньому Кучма звертався до ветеранів у традиційному радянському ключі, щоправда, 

акцентував увагу більше на вшануванні пам’яті загиблих під час боїв та померлих 

вже у мирний час учасників війни, ніж на бравурній героїці (як було прийнято за 

радянських часів).  
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Другий блок – афірмативно-інструментальний. У ньому за допомогою 

історичних фактів у суспільній свідомості мали бути утверджені необхідні для 

панівного класу уявлення. Президент підкреслив, що свято визволення України від 

фашистських загарбників є загальноукраїнським, оскільки ВВВ – це важливий 

елемент спільної історичної долі народу України. Він віддав також належне 

представникам інших народів, що брали участь у деокупації України.  

Як і в радянські часи, актуальна політична ситуація зумовлювала історичні 

інтерпретації. Історія війни 1941 – 1945 рр. розглядалася як інструмент консолідації 

українського суспільства. Кожен міг побачити у понятті «Вітчизна», те, що він 

хоче – або сучасну Україну, або СРСР. Підкреслену увагу до інтернаціональної 

кооперації та дружби можна було тлумачити одночасно і в радянський версії – 

братерстві народів СРСР, і з точки зору геополітичного вибору незалежної України. 

До того ж, тут проглядається натяк не лише на збереження дружніх відносин із 

країнами СНД і, особливо, Росією, а також на пошук нових партнерів України у 

світі, так як до народів, що перемогли у війні належали також США, Велика 

Британія тощо. Наприкінці 1994 р. Росія, США та Велика Британія виступили 

гарантами безпеки України відповідно до Будапештського меморандуму, яким було 

встановлено без’ядерний статус України і безпрецедентну відмову нашої держави 

від ядерного арсеналу. 

Третій блок – змістовий. У ньому в стислому вигляді програмувався той 

контент, який музей мав ретранслювати, щоб залишатися у фарватері державної 

історичної політики. Цей блок був дуже важливим для Музею ВВВ., який звик 

працювати у відповідності з чіткими вимогами, що висувалися державною 

ідеологією. Отже, після трирічної перерви (як у історичній політиці держави, так і 

роботі центральної експозиції) музей отримав відповідні ідеологічні рекомендації. 

Президент України, коментуючи експозиційні рішення, виділив основну 

домінанту музейної репрезентації: рельєфний показ головної дійової історичної 

особи – народу та його представника – солдата, партизана, підпільника, трудівника 
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тилу. Зазначимо, що підкреслення ролі народних мас на противагу ролі особистості 

в історії є популярним у марксизмі та псевдомарксизмі, положення якого були 

близькі колишній партноменклатурі та «червоним директорам», з середовища яких 

походив Л.Д.Кучма. Але, в СРСР з його пантеонним підходом до трактування 

історії ВВВ у музейних репрезентаціях, насправді, мало були представлені звичайні 

люди. Тому, антропологічний та мікроісторичний поворот в репрезентації та 

інтерпретації історії ВВВ у однойменному музеї, який намітився з 1994 р., мав 

великий інноваційний потенціал. Посилювалася увага до людських трагедій, 

викликаних війною. Музей, відтепер, мав сприяти пацифістичному вихованню 

(така війна більше не має повторитися). Такий підхід контрастував з радянською 

традицією, відповідно до якої тема війни мала підтримувати суспільну свідомість у 

мілітаристичному тонусі. 

На думку Л.Д.Кучми, Музей ВВВ мав залишатися осередком і символом 

«народної пам’яті» [536]. Іншими словами, музей мав бути не лише науково-

дослідною та культурно-освітньою установою, що має транслювати аудиторії 

науково обґрунтований контент (якого, насправді, було обмаль), а також храмом 

пам’яті. Разом з тим, Президент України зазначав, що тільки-но відкрита оновлена 

експозиція музею – це «чесний і неупереджений показ нашої історії у передвоєнні 

роки та в роки воєнного лихоліття на основі документів і матеріалів» [536]. Отже, 

політичне керівництво держави, фактично, створювало сприятливий ґрунт для 

контроверсійності (аналітична історія vs пам’ять) музейних репрезентацій ДСВ.  

Творцями нової експозиції, котрі спрямовували кураторську діяльність 

музейного колективу, стали М.В.Коваль (науковий консультант) та О.С.Артьомов 

(новий директор музею, що дбав про політичну складову репрезентації). Відкриття 

оновленої експозиції хронологічно передувало виголошенню президентом Кучмою 

оновлених тез про історичну політику щодо ДСВ. Виглядає так, ніби музейний 

інститут набув необхідної самостійності й побудував нову репрезентацію. 

Зауважимо, що хронологічна послідовність не є запорукою каузальності [487]. 
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Вибудовування історичних наративів є ретроспективним, в той час як звичне 

життя – перспективним. Наміри суб’єктів історичного процесу не обов’язково 

продиктовані минулим. Скоріше за все, вони визначаються очікуваннями, 

спрямованими у майбутнє. В той час як наратив пропонує протилежну логіку. Тож, 

цю обставину необхідно враховувати при ситуаційному аналізі побудови музейних 

репрезентацій поч. 1990-х рр. За допомогою хронологічної послідовності можна 

чітко визначити, чи передувала одна подія іншій, а, отже, виявити хибний 

каузальний зв’язок, анахронізм. Дійсно, створення оновленої експозиції не було 

спричинене виступом Кучми. Проте хронологія не доводить, що оновлена 

репрезентація лягла в основу історичної політики Кучми, зумовлювала смисли, 

висловлені Президентом України під час доповіді на відкритті. 

Аналіз діяльності музею на поч. 1990-х рр., тактика ухилення від змін, що 

застосовувалася директором Козловим, дають можливість стверджувати, що 

побудова музейної репрезентації була поставлена на невизначену в часі паузу, котра 

затягнулася приблизно на три роки або трохи менше того. Кардинальні зміни до 

музейної репрезентаціїне могли бути внесені без чітких сигналів від політичного 

керівництва держави. При цьому перевага надавалася ностальгічним нотам у цих 

сигналах. Як тільки політична кон’юнктура стабілізувалася у вигідному 

консервативному ключі й вимоги внесення кардинальних змін до репрезентації 

політичним керівництвом не висловлювалися (нагадаємо, що меморіал був 

побудований таким чином, що трансформувати його, навіть, за великого прагнення 

було вкрай складно), експозиція одразу ж розпочала свою роботу. Фактично, 

відкоригована музейна репрезентація була гармонізована із політичними потребами 

президентської гілки влади та тодішньої лівої більшості парламенту. Можна 

висловити припущення, що якби турбулентність історичної політики поч. 1990-х 

збереглася, реекспозиція в музеї тривала б і далі. В зв’язку із цим, можна лише 

уявляти, яка б доля чекала музей у разі консолідації влади в руках прихильників 

націонал-демократичної ідеології. 
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Отже, Коваль і Артьомов зазначали [22], що ДСВ була головним звершенням 

покоління 1930–1940-х рр. Таким чином, пам’ять про цю подію має бути збережена 

із відповідною шанобливістю. Водночас, варто підкреслити, що науковий метод все 

більше почав проникати у роботу музею, що мало, зрештою, вплинути на його 

роботу більше, ніж зміни політичної кон’юнктури. Проте цілющі перетворення не 

могли настати миттєво. Ковалем та Арьомовим було чітко окреслено місію музею 

в умовах, коли академічні наукові інституції ще не напрацювали необхідної 

історіографічної бази. Музей не наважувався перебирати на себе їхню роль, тим 

більше, що внесенню суттєвих змін у музейну репрезентацію заважав політичний 

статус музею як храму патріотичного виховання молоді. Отже, крім сигналів від 

політичного керівництва музей очікував і на координацію своєї роботи із науково-

дослідними інститутами. З одного боку, це було досить прогресивно, з іншого, 

музей не наважувався брати на себе відповідальність за власні репрезентації, не 

прагнув набуття суб’єктного статусу.  

Під науковою діяльністю закладу Коваль та Артьомов розуміли, передусім, 

посилення уваги до оригінальних пам’яток, джерелознавчої роботи. На їхню думку, 

артефакти є настільки промовистими, що і без інтерпретацій розкриватимуть 

історичну правду. В цілому, на музейного відвідувача покладалася відповідальність 

самому скласти уявлення про минулу війну, що, звісно, раніше було 

неприпустимим з огляду на догматизм радянської пропаганди. Коваль і Артьомов 

були певні того, що накреслених заходів було цілком достатньо для упорядкування 

знань і уявлень про історію ДСВ, подолання інформаційного хаосу, викликаного 

різноманітністю й численністю медіаторів минулого, котрі поширюють 

неперевірені дані та «каламутять» історичну свідомість. 

Музей мав упорядковувати інформацію, виходячи із принципів наукової 

об’єктивності, всебічності й комплексності, аполітичності. Саме завдяки цим 

принципам музей, на думку М.В.Коваля та О.С.Артьомова міг здобути необхідний 

авторитет у громадськості й стати дійсно впливовим науково-дослідним та 
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культурно-освітнім осередком, бути корисним суспільству, «вижити» в нових 

соціально-економічних та суспільно-політичних умовах. Без дотримання цих 

принципів музей чекала доля одного засобу або поля для політичного 

протистояння.  

Зауважимо, що окреслені принципи недостатньо лише назвати, щоб вони 

запрацювали. Наукова об’єктивність залежить не від науковців, а громадського 

характеру науки, коли для всебічної критики висуваються сміливі гіпотези. 

Натомість конвенціональність і політична обумовленість експозиції нівелюють 

наукову об’єктивність. Щодо всебічності й комплексності необхідно зазначити, що 

вони є недосяжними в рамках одного дослідження, проте, знову-таки, громадський 

характер науки дозволяє наблизитися до бажаних цілей. Для цього музей має 

враховувати критику, виявляти прогалини у власній репрезентації та робити все 

необхідне для їхнього заповнення. В даному випадку треба зауважити, що критика, 

спрямована на музейні репрезентації, в 1990-х рр. була, переважно, не науковою, а 

конкурентно-ідеологічною. Проте будь-яка критика, навіть, недолуга, особливо 

тепер, коли кожен має «власну думку», може бути використана для удосконалення 

музейної репрезентації. Щодо тези про аполітичність музею варто звернути увагу 

на два аспекти. По-перше, дивно, як можна говорити про аполітичність музею, коли 

він розглядається як храм пам’яті, громадянської релігії і пов’язаний із політичними 

ідентичностями, або ж розглядається як осередок патріотичного виховання. По-

друге, аполітичність не означає ігнорування політичного контенту як такого. В 

кінці-кінців, він все одно себе проявить неусвідомлено, як не декларуй 

аполітичності. Аполітичним музей стає лише тоді, коли перестає бути об’єктом, чи 

суб’єктом політичних процесів, зокрема, відмовляється від функціоналу ідеолого-

пропагандистського центру, чи храму політичної ідентичності. Як бачимо, з 

імплементацією декларованих принципів в музеї виникали значні утруднення. Не 

вдалося також якось серйозно вплинути на розгойдану маніпуляціями громадську 

думку. 
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Незважаючи на все це, з точки зору М.В.Коваля та О.С.Артьомова, музей 

впорався із поставленим перед ним завданням реекспозиції, в результаті чого в 

Україні з’явилася музейна інституція світового рівня, в основу експозиції якої 

закладена лише правда про Велику Вітчизняну війну [22, с. 151]. Зазначимо, що 

поняття «правда» («історична справедливість» та подібні до них), яким досить 

рясно послуговувалися фахівці, причетні до Музею ВВВ, є не досить вдалим в 

контексті наукової історії, а більше підходить до її афірмативного варіанту. Як 

відомо, у кожного своя правда: найбільші історичні ревізії, інспіровані політичним 

класом, проводилися якраз під гаслом відновлення «історичної правди». Дослідник 

історичної пам’яті Г.В.Касьянов з цього приводу, навіть, сформулював евристичне 

правило: декларування історичної правди, зазвичай, свідчить про протилежне. 

Проте звернемо пильнішу увагу на позитивні зрушення музейної 

репрезентації. М.В.Коваль та О.С.Артьомов запевняли, що, перш за все, експозиція 

була очищена від сталінсько-брежнєвських нашарувань. Вочевидь, у даному 

випадку мова йде про гіперболізацію ролі компартії у війні, а також агіографічно-

епічну манеру подачі матеріалу. Щоправда, цей вимір декомунізації треба віднести 

не лише до зусиль академічних вчених та музейних науковців, а й до основних 

тенденцій політичного життя в тогочасній Україні. Скажімо, компартія була 

заборонена на юридичному рівні ще у 1991 р. У суспільстві в цілому, все більшої 

моди набувало тотальне засудження колишнього партійного керівництва. Це 

прийшло на зміну обов’язковому уславленню «партії» з її епіфеноменологічними 

«досягненнями». Таким чином, будь-яке звеличення та дослівне відтворення 

радянських пропагандистських наративів було не на часі, й панувала негативна 

реакція на засилля комуністичної пропаганди. 

Артьомов та Коваль також зазначали, що значну увагу на експозиції відтоді 

зосереджувалося на подіях на території України, але з урахуванням ситуації по усій 

довжині радянсько-німецького фронту [22, с. 151]. Крім того, мав бути 

виокремлений український внесок у Перемогу – бойові заслуги етнічних українців 
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та вихідців з України по всьому театру воєнних дій [19]. Зазначимо, що цей підхід, 

насправді, не був кардинально новим. Вже із 1946 р. певна українська окремішність 

була присутня в репрезентаціях українських музеїв, присвячених війні [285; 230; 

504]. Це було зумовлено національним принципом устрою СРСР та структури 

КПРС. Еволюція назв музею також яскраво підтверджує це8. Водночас, національна 

приватизація клаптиків колись загальної історії є одним із основних 

історіографічних трендів у Східній Європі аж до сьогодні. 

Відкритим залишалося питання про маркери національної ідентичності – 

етнічної чи громадянської спільності. В контексті репрезентації музею ВВВ, мова 

йшла про оновлений варіант української радянської громадянської ідентичності. Це 

співпадало із поглядами політичного керівництва середини 1990-х, яке намагалося 

підлаштувати радянську спадщину під актуальні умови. Імовірно, саме для того, 

щоб підкреслити роль Великої Вітчизняної війни в історії України та політичне 

значення музею Вітчизняної війни в Незалежній Україні, відкриття нової експозиції 

було приурочене до дати визволення території України від німецької окупації, а не 

до 9 травня, як планувалося [17, с. 9]. 

В результаті оновлення експозиції, порівняно із радянськими музейними 

репрезентаціями та інтерпретаціями ВВВ, в музеї однією із провідних стала тема 

«ціна Перемоги». Нарешті, почала надаватися інформація про втрати (з 6 млн. 

чоловік, що представляли у армії СРСР Україну, близько 3 млн. загинули [19, 21, 

207, с. 25]), а, отже, під сумнів було поставлено ефективність радянських методів 

ведення війни та урядування в цілому. 

 
8 У 1943 р. планувалося створити «музей Вітчизняної війни українського народу», на межі 1940–1950-х рр. – відділ 

при філії музею В.І.Леніна під назвою «Український народ у Великій Вітчизняній війні проти німецько-фашистських 

загарбників», у 1946 р. відкрито виставку «Партизани України в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників», 

у 1967 р. з’явився проект музею «Україна у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», у 1973 р. музей планувалося 

назвати «Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського союзу 1941–1945 рр.», у 1974 р. відкрито 

Меморіальний комплекс «Український державний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.». І лише у 

1996 р., коли музей було перейменовано у зв’язку із наданням йому статусу національного, з його назви зникає 

етнічна характеристика і він до липня 2015 іменується як Меморіальний комплекс «Національний музей Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр.». [296, 502]. Зауважимо, що в українських реаліях національний статус закладу 

культури не передбачає уточнюючого українського маркера, бо є, скажімо, національний академічний театр 

російської драми в Києві.  
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М.В.Коваль та О.С.Артьомов констатували, що в ситуації, коли організатори і 

безпосередні виконавці оновлення експозиції були позбавлені звичних 

«методологічних» орієнтирів, а нова, справді, наукова методологія ще не була 

розроблена, сильні позиції зберігали паттерни радянської історіографії та старі 

технології музейництва [22, с. 151]. Це призводило як до консервації старих 

ідеологічно-пропагандистських парадигм, так і створювало умови для політизації 

музейної комунікації також і в нових умовах. 

В зв’язку з цим, директор та науковий консультант Музею ВВВ окреслили 

основні напрями оптимізації музейних репрезентацій та інтерпретацій Другої 

світової війни в майбутньому. У першу чергу, вбачалося необхідним продовжувати 

роботу із об’єктивізації, деполітизації та деідеологізації музейних репрезентацій та 

інтерпретацій. Минуле мало бути показане таким, як воно було, а не таким, як його 

хотілося б бачити. Звісно, досягти ідеалу історії за Ранке навряд чи можливо, але 

вектор, спрямований на висунення і спростування нових інтерпретацій в ході 

ситуаційного аналізу подій ДСВ, виглядав дуже перспективно.  

Деідеологізацію планувалося зробити за рахунок однакової уваги як до 

«вигідних», так і «невигідних» епізодів історії. Аудиторія мала б отримати 

інформацію про антигуманну політику не лише нацистського режиму, а й 

радянської влади. Проте не пропонувалося «відбілювати» й українських 

націоналістів. Зауважимо, що і в цьому напрямку могли виникнути певні 

перекручення. Фактично, мова йшла про оцінні судження, питання громадянської 

віри, ідентичності. Цей підхід виявився дуже близьким до сучасної постправди, 

коли істини не існує взагалі, панує тотальний релятивізм, з усієї сукупності фактів 

можна обрати лише ті, що пасують твоєму світосприйняттю. В контексті 

репрезентації музею ДСВ це означало, що він більше не буде полем ексклюзивних 

агіток. Щоправда українські націоналісти все одно будуть трохи упослідженими.  

Варто відійти від різних шкал «героїв» та «злочинців» у в цілому нелюдських 

умовах світової війни. В часи ДСВ саме приклади людяності були справжнім 
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проявом героїзму, а не те, що прийнято калібрувати за шкалою перемоги чи 

поразки. Глорифікаційний підхід ніколи не буде позбавлений лицемірства. При 

цьому, заклики до об’єктивності чомусь завжди приводять до заготовлених 

радянською пропагандою висновків: всі українські герої людожери, маніяки, 

жалюгідні особистості тощо. Український національний наратив є не менш 

нещадним щодо радянського минулого, але оскільки СРСР вже не існує, ця лють є 

більш абстрактною. А «об’єктивний» погляд на український пантеон має тяжкі 

наслідки для української національної ідентичності (як, власне, і для будь-якої 

іншої національної ідентичності). Музей може уникнути такого підходу. Звісно, 

уникнути етичних оцінок неможливо і, мабуть, не бажано. Проте, крім цього, музей 

здатний використовувати історичний емпіричний базис для розв’язання актуальних 

соціальних проблем. Для цього більше уваги варто звернути на повсякденність. 

Наприклад, музейна демонстрація «нового порядку», базується довкола теми 

«всезагального концтабору». В цілому, враховуючи людиноненависницьку 

ідеологію нацизму, така інтерпретація є слушною, але не вичерпною. Тож 

дослідницька увага має бути спрямована на функціонування економіки в умовах 

нацистського панування, особливості роботи органів окупаційної влади, перебіг 

культурних процесів тощо. Зрідка звертається увага на процес реінтеграції 

деокупованих територій у радянське соціальне, культурне, політичне, економічне, 

військове поля. До цього варто додати, що незважаючи на майже ідентичну 

подібність радянської та нацистської влади, цей же підхід, з фокусом на 

повсякденні, може з користю бути застосований і до радянського періоду 

української історії. 

Але тоді музей ВВВ пішов іншим шляхом. У оновленій експозиції, дійсно, 

з’явилося кілька табуйованих до того тем, проте, їхня інтерпретація не була 

однозначною. Наприклад, у методичному посібнику для проведення оглядової 

екскурсії по експозиції музею 1997 р. [535], зустрічається сміливе твердження про 

те, що пакт Ріббентропа – Молотова, фактично, спричинив розв’язання ДСВ (що 



269 

 

так болісно сприймається сучасним російським керівництвом [343], мабуть, 

зокрема, і через побоювання небажаних для адміністрації Росії алюзій). І поруч із 

цим зазначалося, що Радянський Союз спрямував на західноукраїнські землі війська 

з метою визволення єдинокровних братів, в результаті чого, українці вперше за 

тривалий час об’єдналися в межах однієї державної структури (так, наче, турботою 

СРСР була «соборизація» України, а злуки 1919 р. не було в історії).  

У тому-таки посібнику також говорилося про те, що штучно створений 

масовий голодомор і масові репресії тяжко позначилися на усіх сферах життя в 

Україні й обороноздатності держави. Водночас, зазначалося, що ці «досить 

жорстокі» методи все ж дали плоди: «населення України разом з іншими народами 

СРСР здійснило індустріалізацію, колективізацію та культурну революцію». Отже, 

менеджмент радянської держави був «жорстким», але «ефективним», аби не 

«перегиби на місцях» все було б іще краще. 

Отже, в другій половині 1990-х рр. інтерпретація заборонених до цього тем 

мала амбівалентний характер, при чому, навіть, текстуально зберігалися важливі 

фрагменти радянського історичного наративу. 

В результаті дослідження вдалося з’ясувати, що музей як храм громадянської 

релігії не може цілковито змінитися настільки, щоб репрезентувати іншу 

громадянську релігію. Якби не сприятлива для музею ВВВ (з огляду на його 

попередні репрезентації) політична кон’юнктура, цілком імовірно, що його було б 

ліквідовано так само, як виставку «Партизани України…» на початку 1950-х. 

Цілком можливо, що на місці меморіалу з’явився б найбільший у Європі, а, може і 

світі «Текіла Хауз», як це жартома (чи напівжартома) запропонував Г.В.Касьянов. 

Проте музею вдалося адаптуватися за допомогою гібридних репрезентацій. При 

цьому, найбільш відчутним залишився, усе ж, субстрат старої громадянської релігії.  

Репрезентації музею ВВВ були наповнені ідеологічними суперечностями. 

Отже, варто з’ясувати, як довго репрезентації можуть перебувати у стані балансу 

цих суперечностей, оскільки з логічної точки зору, вони потребують розв’язання. 
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На думку Г.В.Касьянова, такий баланс в рамках колективної пам’яті цілком реально 

утримувати протягом тривалого часу, головне, не руйнувати його задля мінливих 

політичних дивідендів [190]. В іншому ж випадку, музей повинен буде зайняти 

чітку політичну позицію, як це було до вимушеної гібридизації. Оскільки перейти 

на рейки іншої громадянської релігії музею досить складно (особливо, у випадку 

меморіалу ДСВ), цілком очікуваним може бути відкат до постулатів старої 

громадянської релігії, якщо на неї у якійсь формі ще залишається попит. В іншому 

випадку, на музей чекає стагнація. Порятунком із неї може бути поступовий відхід 

від ідеологічних суперечностей, які, з наукової точки зору, з високою імовірністю 

виявляться хибними. Натомість логічні суперечності у науковому дискурсі завжди 

вимагають розв’язання, що і зумовлює розвиток науки. В основу оновленої 

експозиції музею ВВВ була покладена історіософська наукова концепція 

М.В.Коваля. Розглянемо, як саме вона вплинула на репрезентації музею, і чи були 

в ній закладені механізми подолання гібридного стану. 

4.2.2. Вплив наукового підходу на гібридну музейну репрезентацію 

Про історіософську концепцію М.В.Коваля мова йде у багатьох наукових 

публікаціях працівників музею, зокрема, Л.В.Легасової та Н.О.Шевченко [255], 

О.С.Артьомова (директора музею в 1994 – 2010 рр.) [18;19;535] (особливе місце 

посідає спільна стаття Коваля та Артьомова, опублікована в 1994 р. [22]). Проте, у 

цих працях концепція Коваля виступає як наріжний камінь репрезентацій та 

інтерпретацій минулого в Музеї ВВВ, але не піддається аналізу. 

Дослідник О.Є.Лисенко [259] проаналізував погляди М.В.Коваля з позиції 

сучасних досягнень української історіографії ДСВ, а також в контексті 

інтерпретацій воєнного минулого в Україні у 1990-2000-х рр. (в тому числі, у 

зв’язку із діяльністю музею ДСВ). На його думку, М.В.Коваль виступив у ролі 

одного із найперших науковців – руйнівників офіційного міфу ВВВ. Основними 

реперними точками концепції, що пропонувалася на заміну міфу, були: 

україноцентричність, десталінізація, антропологізація, фокус на широких верствах 
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населення, деглорифікація та деромантизація ВВВ, розширення хронологічних 

меж: 1939 – 1945 рр. замість 1941 – 1945 рр., деканонізація поняття «Велика 

Вітчизняна війна» [259,с.7]. 

О.Є.Лисенко, в цілому, не вважає погляди М.В.Коваля застарілими. Науковець 

звертає увагу на те, що і на сьогодні суспільство, подекуди, не готове до деструкції 

звичних міфів про ВВВ, до того ж гіпертрофічно актуалізованих політикою. Тож 

погляди Коваля, навіть, випереджали готовність прийняти їх на рівні знання 

повсякденного. Що ж до ролі історіософії М.В.Коваля в діяльності Музею ВВВ, то 

О.Є.Лисенко розглядає лише один аспект – зміну назви. Науковець приходить до 

висновку, що зміна назви у 1990-2000-х рр. збурила б громадську думку, при тому, 

що у науковому середовищі плюралізація понятійного апарату відбулася ще у 1990-

х рр. Проте, лише назвою музейні репрезентації та інтерпретації минулого не 

обмежуються. Як бачимо, історіософська концепція М.В.Коваля розглянута досить 

схематично, поза увагою залишилася аргументація автора. Заповнимо цю 

прогалину [414]. 

Концепція М.В.Коваля в контексті репрезентацій та інтерпретацій минулого в 

Музеї ВВВ стосувалася наступних взаємопов’язаних проблем: співвідношення ролі 

українського народу в цілому та його окремих представників, визрівання 

українського державного суверенітету, поняття «Велика Вітчизняна війна», 

хронологічних рамок ДСВ з позиції україноцентризму. Розглянемо їх детальніше. 

Умовно кажучи, основними військово-політичними представниками 

українського народу в часи ДСВ були радянські партизани й підпільники (220 тис. 

чоловік [207, с.31]), колаборанти (220 тис. чоловік, з них 170 тис. допоміжної поліції 

[207, с.28]), й самостійники, які, зрештою, опинилися під контролем ОУН (400 тис. 

чоловік [207, с.50]). Більша частина українців-комбатантів належала до радянської 

армії (близько 6 млн. чоловік). Фактично, це були найбільш активні верстви 

українського суспільства, особливо це стосується формувань, що діяли на 
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окупованій території, й мали більш добровільний характер, порівняно із 

регулярною армією.  

Проблема інтерпретації полягала у тому, що після здобуття Незалежності 

самостійники, які до цього засобами радянської пропаганди піддавалися 

дегуманізації та знеславленню, різко змінили свій статус, оскільки постульована 

ними ідея Української держави була досягнута і тепер розглядалася як найвища 

громадсько-політична цінність. В результаті дослідження Коваля з’ясувалося, що 

об’єднати радянське і націоналістичне бачення України, спираючись на історичні 

факти, неможливо. Отже, вихід полягав у побудові абстрактної конструкції, яка б 

поєднала радянське і націоналістичне бачення подій. Для цього треба було ввести в 

історію ДСВ такого `актора, який би не викликав негативного трактування. Таким 

`актором став український народ, який був, ніби, унезалежнений від його 

представників.  

Науковець хотів підійти до тлумачення подій, виходячи із ситуаційної логіки. 

Коваль розглядав українців як своєрідний колективний організм, який під час ДСВ 

зміг порівняти нацистську та комуністичну системи (нація – це повсякденний 

плебісцит), і з двох лих обрав менше – радянську владу (при цьому 

підкреслювалося, що народ воював, насамперед, за свої домівки, а не радянський 

тоталітаризм). Українських націоналістів він потрактовує як меншість українського 

народу, яка не погодилася із рішенням умовного «плебісциту» на користь 

радянського шляху розвитку, а їхні прагнення незалежності були «передчасними», 

оскільки в тих складних умовах їхня боротьба не могла увінчатися успіхом. 

М.В.Коваль виходив із того, що Незалежна Україна постала на місці УРСР, а 

остання, в свою чергу, була значним кроком вперед, порівняно із імперським 

періодом, коли «Україна» була лише «етнічно-географічним поняттям» [207, с.53]. 

УРСР розглядалася ним як необхідна паліативна форма, в умовах якої українці 

«дозріли» до повноцінної державності. Так, ніби Україна мала неухильно пройти 

радянську стадію, і близько 70-ти років її існування – це закономірний історичний 
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процес. Зазначимо, що учений не припустив, що саме активні дії радикальних 

самостійників протягом 1910 – 1950-х рр. могли змусити радянську владу йти на 

поступки в українському національному питанні. В іншому випадку, вона і надалі 

могла б бути, скажімо, автономною республікою, або кількома автономними 

утвореннями, або ж частково поділена між сусідами тощо. 

На нашу думку, спроби М.В.Коваля за допомогою наведеної абстрактної 

конструкції досягти благородних цілей і примирити українське суспільство 

заслуговують на моральне схвалення. Водночас, наведена Ковалем інтерпретація 

має бути предметом наукової критики. Не кажучи вже про те, що в політиці запит 

на об’єднання спрацьовує лише проти спільного ворога. В інших випадках, 

політикум більш схильний застосовувати перевірений роками, й цілком ефективний 

в короткій перспективі, принцип «розділяй і володарюй». Повертаючись до 

наукової критики зазначимо, що М.В.Коваль виходить із історицистської 

методології, відповідно до якої історичний розвиток має певну ціль, до якої ведуть 

причинно-наслідкові зв’язки. Прихильність М.В.Коваля до історицизму не є 

випадковою, оскільки й історичний матеріалізм, й національні мастер-наративи 

ґрунтуються саме на ньому. Проте, історицизм більше пасує до політичних 

ідеологій і містить у собі потужну конфліктогенну складову. Тож, спираючись на 

історицизм, навряд чи можливим є досягнення благородних цілей примирення і 

об’єднання.  

Окремої уваги в рамках аналізу історіософських поглядів М.В.Коваля 

заслуговує проблема суб’єктності в історії. Науковець заявляє, що саме великі маси 

людей були основною дійовою особою під час війни. Справді, основний тягар війни 

ліг на плечі широких верств населення, проте вони виступали не суб’єктами, а 

об’єктами цих подій. М.В.Коваль і сам підтверджує це, говорячи про військово-

політичні прорахунки радянської влади, які призвели до значних людських жертв. 

Навряд чи це могло б статися, якби саме на низовому рівні вирішувався хід подій. 

Широкі маси могли діяти у досить вузьких рамках, привнесених їм зверху, 
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проявляти героїзм в бою та праці, але не більше. Тож, наділення народу ознаками 

організму, який повинен десь мати і мозок, є дещо алегоричними і недостатньо 

точними. Краще розглядати суспільні процеси крізь призму відповідних інститутів. 

До певної міри М.В.Коваль йшов цим шляхом, розглядаючи проблему 

українського суверенітету, що був представлений радянськими, нацистськими та 

самостійницькими інститутами. Зокрема, дослідник обґрунтовував переваги 

радянського вектору розвитку українського суверенітету тим, що після війни УРСР 

вийшла на міжнародну арену (хоча, зрозуміло, що із незалежністю Україна здобула 

б і відповідний міжнародний статусу; ідея Коваля про «передчасність» 

самостійності була розглянута вище). Історик наголошував на тому, що внесок 

України у війну був настільки вагомим, що вона стала однією із країн-засновниць 

ООН. Ця теза була однією із основних в оновленій експозиції Музею ВВВ. 

О.С.Артьомов з цього приводу зазначав, що набуття членства в ООН було 

надзвичайно важливим, оскільки формування Незалежності України розпочалося 

вже за тих часів [19].  

Участь УРСР у започаткуванні ООН суто формально, справді, 

обґрунтовувалася її внеском у перемогу над нацизмом. Проте, необхідно брати до 

уваги також те, що СРСР, насамперед, прагнув збільшити кількість голосів у цій 

міжнародній організації. На конференції в Думбартон-Оксі у серпні 1944 р. 

офіційний керівник радянської делегації А.А.Громико запропонував формулу, 

відповідно до якої до майбутньої організації мали увійти усі 16 радянських 

республік [300, с.537].  

Велика Британія й США не підтримали пропозиції СРСР, проте британці не 

відкинули самої ідеї. Для розширення свого впливу, вони мали намір включити до 

членів організації свої колонії. Під час Ялтинської конференції у лютому 1945 р., 

ідучи на поступки, СРСР запропонував зробити членами організації лише три 

союзні республіки – Україну, Білорусь та Литву. Президент США Рузвельт 

відхилив зазначену пропозицію, а прем’єр Великої Британії Черчилль схвально 
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поставився до радянського варіанту, маючи на меті включити до майбутньої 

міжнародної структури колоніальну Індію.  

В результаті складних дипломатичних переговорів, під час яких США 

намагалися заблокувати наміри СРСР, до започаткування ООН як окремі учасники 

все ж долучилися УРСР та БРСР, поруч, власне, із Радянським Союзом [300]. 

Велика Британія розширила своє представництво, додавши свого тодішнього 

сателіта Індію (здобула незалежність у 1947 р.). Для збільшення голосів на користь 

США, членство здобули залежні від американців Філіппіни (здобули незалежність 

у 1946 р.). Як бачимо, Україна, на відміну від згаданих країн, залежних від США та 

Британії (які мали різні обставини набуття самостійності), здобула незалежність 

лише у 1991 р., скоріше, внаслідок розпаду СРСР, а не її 46-річного 

квазіміжнародного статусу. Хоча вихід Філіппін та Індії на міжнародну арену, 

імовірно, якимось чином посприяв здобуттю ними незалежності. 

До речі, досить неоднозначно свого часу сприйняли новий міжнародний статус 

УРСР українські націоналістичні організації в еміграції, виступивши із наріканнями 

і застереженнями щодо правомірності радянської делегації представляти Україну і, 

навіть, направили «паралельну делегацію» у Сан-Франциско, де відбувалася 

установча конференція ООН [300, с.539-540]. 

Не усі історіософські погляди М.В.Коваля були впроваджені в музейні 

репрезентації та інтерпретації. В першу чергу, це стосується поняття «Велика 

Вітчизняна війна» та періодизації історії України у ДСВ. Назва музею із 

закріпленою у ній періодизацією залишалася незмінною із 1974 по 2015 р. 

Водночас, структурний підрозділ в Інституті історії, який очолював М.В.Коваль, 

вже у 1991 р. перейменовано з відділу «історії Великої Вітчизняної війни» на відділ 

«історії України періоду Другої світової війни» [89] (при цьому керівництво 

Інституту історії мало подолати певний тиск [259, с.7])9. У назвах своїх 

 
9 Зазначимо, що в одній зі своїх статей О.Є.Лисенко говорить про те, що до кінця 1990-х рр. відділ носив назву «Історії 

Великої Вітчизняної війни» [260]. Враховуючи те, що О.Є.Лисенко є також автором довідки на сайті Інституту 
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фундаментальних праць 1990-х рр. дослідник, зазвичай, поєднував обидва поняття 

[206, 207], або віддавав перевагу поняттю «Друга світова війна» [205]. Як бачимо, 

науковець не вважав за потрібне остаточно розривати із поняттям «Велика 

Вітчизняна війна». Розглянемо його аргументи, які багато в чому відображають 

суперечливі погляди в суспільстві 1990-х рр., пов’язані із цим поняттям, що, в 

принципі, зберегли свою актуальність і тепер10. 

При тлумаченні поняття «Велика Вітчизняна війна» М.В.Коваль звернув увагу 

на різні контексти його використання – науковий, історичний та громадсько-

побутовий. В рамках наукового контексту необхідно було виявити, наскільки це 

поняття є адекватним для позначення подій історії України не лише 1941–1945 рр., 

а й більш раннього часу. Історичний контекст передбачав з’ясування конкретних 

історичних умов застосування цього поняття, зокрема, як явища радянської 

історіографії. З позиції громадсько-побутового контексту, треба було визначити 

наскільки це поняття описує колективні уявлення про минуле різних груп 

українського народу, а також наскільки воно адекватне актуальній політичній 

ситуації, а саме – здобуттю Україною державної Незалежності.  

Аналізуючи науковий гносеологічний потенціал поняття «Велика Вітчизняна 

війна» М.В.Коваль зазначав, що, із початком вторгнення Німеччини та деяких її 

союзників на територію СРСР 22 червня 1941 р., війна для українського народу (в 

значенні колективного організму із його історіософської концепції) набула 

справедливого, визвольного, вітчизняного характеру [207, с.54]. Для того, щоб 

логіка інтерпретації не порушувалася, необхідно було чітко визначити поняття 

 
історії, схиляємося до версії перейменування відділу історії Великої Вітчизняної війни на відділ історії України 

періоду Другої світової війни у 1991 р.  
10 Одначе, зараз поняття «Велика Вітчизняна Війна» багатьма розглядається як заборонене (хоча ніяких законодавчих 

підстав для цього не існує; можна говорити лише про те, що відповдіно до меморіального законодавства, поняття 

«Друга світова війна» набуло законодавчого статусу, але ж це не означає, що можна послуговуватися лише 

законодавчими поняттями) й спостерігається нездоровий ажіотаж із його уникнення (простіше кажучи, від нього 

сахаються!) навіть тоді, коли воно відображає історіографічні реалії. Одним словом, «магічність» цього поняття 

нікуди не поділася. 
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«ворога» та «Вітчизни». Ворогом, в даному випадку, виступали нацизм та фашизм 

як такі, що ставили під сумнів саме існування українського народу.  

В контексті Великої Вітчизняної війни поняття «Вітчизна» розпадалося на два 

рівні – республіканський та загальносоюзний. Оскільки відбиття ворожої агресії 

лягало на плечі усіх союзних республік, то, виходить, що радянські народи 

допомагали один одному захистити території республік, що були окуповані. 

Іншими словами, вони вели, з одного боку, одну загальну вітчизняну війну, а деякі 

з них іще й локальні вітчизняні війни. При цьому, Коваль не акцентує увагу на 

загальносоюзній ідентичності, тим самим пов’язуючи поняття «Вітчизна», 

насамперед, із сучасною територією України. Таке трактування органічно випливає 

із радянського історичного наративу. Згідно з ним мова йшла, зокрема, про 

вітчизняну війну українського народу проти німецько-фашистських загарбників, у 

якій йому допомагали інші радянські народи, і, особливо, російський (про 

возвеличення російського внеску у відформатованому Ковалем радянському 

наративі мова не йшла).  

Сюди ж можна долучити і самостійників, представивши їх не як злочинців-

колаборантів (відповідно до радянського пропагандистського наративу), а як борців 

за Незалежну Україну, яка є найвищою цінністю українського народу, а, отже, їхня 

діяльність не може підлягати ні замовчуванню, ні різко негативному трактуванню. 

Те, що кінцеві цілі СРСР та самостійників не збігалися (між націоналістами і СРСР 

точилася війна), в рамках такого тлумачення, поняття «Велика Вітчизняна війна» 

мало залишитися за дужками.  

Враховуючи велику кількість умовностей, винятків, недомовок, 

політизованість, поняття «Велика Вітчизняна війна» (впроваджене Сталіним у 

1944 р., до цього – Вітчизняна війна, також із його ініціативи [207, с.19]) мало 

недостатній науковий гносеологічний потенціал. Це поняття було, більшою мірою, 

політичним, ніж науковим. Розуміючи це, М.В.Коваль вважав, що не варто 

фокусуватися лише на зазначеному нотаті, особливо, у науковому обігу, тим 
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більше, затверджувати його офіційно. На думку дослідника, якщо відкинути 

ідеологічні моменти, поняття «радянсько-німецька війна» могло б бути, принаймні, 

еквівалентним поняттю «Велика Вітчизняна війна» [205, с.58].  

Проте, через перманентну політичну актуалізацію, поняття «Велика 

Вітчизняна війна» не могло бути зовсім відкинуте. Тож, М.В.Ковалю необхідно 

було знайти певні аргументи на його користь, залучивши до цього історичний та 

громадсько-побутовий контексти. Науковець мав на меті показати, що 

використання цього терміну є всього лише певною даниною традиції для 

позначення іноземних інтервенцій на територію Російської Імперії та СРСР, яка 

знайшла своє вираження у історіографії. М.В.Коваль наголошував, що ці поняття є 

лише одними із багатьох варіантів, які можна застосовувати паралельно, не 

вкладаючи у них ідеологічного сенсу [205, с.58]. Тим же, хто на громадсько-

побутовому рівні не хотів себе ототожнювати із Російською Імперією або СРСР, 

поняття «Велика Вітчизняна війна» не мало б нав’язуватися.  

Здійснивши спробу зняти напругу навколо поняття «Велика Вітчизняна війна», 

намагаючись деполітизувати його, М.В.Коваль цілком слушно вказав на різні 

контексти вживання цього словосполучення. Дослідник наголошував на тому, що 

завдання за будь-яку ціну зберегти канонічну назву «Велика Вітчизняна війна» не є 

нагальним. Набагато важливіше зберегти пам’ять про цю війну як визвольну, 

справедливу, народну [205, с.59]. Проте, це побажання, як і методологічну заувагу – 

не перемішувати контексти поняття «Велика Вітчизняна війна» – не вдалося 

реалізувати у музейній практиці.  

Справа у тому, що варто розрізняти наукові поняття та комунікативні меми-

символи. Якщо перші є результатом дескриптивних і аргументаційних операцій, то 

другі виконують сигнальні, експресивні функції, їхнє смислове навантаження є 

обмеженим. Досить часто певні складні наукові теорії редукують до мему, котрий 

їх, нібито, позначає. Насправді, різниця між цією теорією та мемом може бути 

разючою. З точки зору науки, поняття є всього лиш стенографічними позначеннями 
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і мають легко замінюватися синонімами. Тут на перший план виходить міркування. 

В той час як комунікація нагадує передачу м’яча у футболі. Ні наука, ні 

музейництво не можуть абстрагуватися від суспільної комунікації. За допомогою 

мемів-символів, зокрема, відбувається ідентифікація людей, в тому числі, 

професійних науковців у повсякденні. Тому, якщо питання використання тих, чи 

інших слів, пов’язане із соціальним напруженням, приходиться звертати увагу на 

коректне слововживання. Тим більше, це стосується назви музею, на, яку, 

переважно, і реагує громадськість.  

Дуже мало людей, дійсно, вникають у музейні репрезентації або й, взагалі, 

відвідують музеї. Проте завжди можна висловити «власну думку» щодо його назви. 

Актуальним прикладом є проблема впровадження фемінітивів та, в цілому, 

гендерних означень. На жаль, слова важать більше за смисли. В контексті ДСВ 

потреба «добирати слова» була і залишається по сьогодні не менш гострою. Саме 

тому, музей так і не зміг взяти на себе відповідальність і самотужки змінити назву. 

Це було зроблено директивним рішенням [395].  

Втім, певні кроки на шляху до переосмислення поняття «Велика Вітчизняна 

війна» в музеї робилися. О.С.Артьомов в одному зі своїх інтерв’ю насмілився на 

його ревізію, зазначивши, що необхідно все називати своїми іменами: поки бої 

йшли на «нашій землі» війну варто іменувати Великою Вітчизняною, коли ж 

фронти перейшли «держкордон» і почали визволення Європи від фашизму війна 

набула характеру Другої світової [19].  

За часів СРСР продовження «Вітчизняної війни» за межами СРСР 

пояснювалося не лише прагненням закінчити війну у «лігві звіра», а й необхідністю 

обґрунтувати фактичний протекторат над східноєвропейськими державами, 

значення звільнення яких було рівносильне звільненню території Радянського 

Союзу. Оскільки означені політичні обставини для Незалежної України стали 

неактуальними, політичне за своєю сутністю поняття «Велика Вітчизняна війна» 
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могло бути звужене. Разом з тим, багато в чому радянська традиція у дефініції цього 

поняття збереглася.  

Можливо, з огляду на наелектризованість громадської думки, що фокусується 

на назвах, це було і виваженим рішенням. Проте, необхідно наголосити, що 

набагато важливішим за назви є смисли, що за ними стоять. Тож якби музей 

ретельніше працював над трансформаціями репрезентацій на основі наукового 

критицизму, питання назви не відігравало б такої ролі й не викликало б такого 

збурення у 2015 р. [395]. В той же час, музей наполягає на тому, що така ґрунтовна 

робота здійснювалася протягом 1994 – 2015 рр. Але, судячи з того, що 

концептуальні засади репрезентації не зазнали суттєвих змін із 1994 р., навряд чи 

можна погодитися із твердженням про непомітне для сторонніх очей, особливо, 

очей непрофесіоналів, кардинальне наукове переосмислення музейної 

репрезентації, присвяченої ВВВ. 

У назві Музею ВВВ були чітко зафіксовані хронологічні рамки – 1941 – 

1945 рр. Проте в рамках своєї концепції М.В.Коваль виступив із пропозицією 

переглянути періодизацію ДСВ в Україні, зважаючи на те, що тут вони мали чітко 

виражену специфіку. Особливий науковий інтерес представляють його міркування 

про початок ДСВ для України.  

Коваль звертав увагу на те, що територія України використовувалася як 

плацдарм для воєнних дій СРСР проти Польщі та Румунії, залучаючи її людські та 

воєнно-промислові ресурси. Участь у боях проти німецької армії брали галицькі 

українці, що входили до складу польського війська. Поступове наростання 

конфронтації СРСР із нацистською Німеччиною та її партнерами на 

новоствореному кордоні безпосередньо торкалося української території: 

відбувалося активне переміщення військ, Радянський Сою створював оборонні лінії 

та інші заходи із посилення обороноздатності на територіях, здобутих в рамках 

пакту Ріббентропа – Молотова. Враховуючи все це, можна говорити про те, що у 

1939 та 1940 роках Україна мала «пряму причетність» до Другої світової війни [207, 
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с.54]. До цього варто ще додати, що Карпатська Україна, фактично, була окупована 

ще до офіційної дати початку ДСВ. Отже, «Вітчизняна Війна» для України як 

етнотериторіального утворення розпочалася ніби із затакту. Хоча одностайності у 

науковців щодо визначення дати початку ДСВ немає. Н.Дейвіс, навіть, пропонує не 

розділяти Першу і Другу світову війну, що на його переконання були двома актами 

однієї події [130, с. 928].  

Ці зауваження дослідника, фактично, ведуть до двох висновків: 1) вступ 

України та українців у ДСВ не треба прив’язувати виключно до 1941; 2) в період з 

1939 по 1941 р. СРСР, а разом з ним і Україна, виступав водночас як союзник і як 

противник фашистського блоку держав. Амбівалентні стосунки нацистської 

Німеччини та СРСР, нарешті, були очищені від радянського тлумачення подій як 

тотальної і непримиренної боротьби між комунізмом і націонал-фашизмом, а, 

скоріше, як спроби цих держав максимально розширити сфери свого впливу. Така, 

в цілому, добре підкріплена інтерпретація історичних процесів у Європі 1930–1940-

х рр., звичайно, входила у суперечність із «пам’яттю про війну», яка зберігала 

сильні позиції у стратегіях репрезентації та інтерпретації минулого в Музеї ВВВ. 

Наукова історія виявляється надто цинічною по відношенню до світлої пам’яті. 

Тому, власне, найцінніші з наукової точки зору частини концепції Коваля в 

музейній репрезентації ретушувалися, що випливає із публічних інтерпретацій 

директора музею Артьомова. 

«Цинізм» наукової історії рясно нейтралізувався апелюванням до емоцій. Тож 

музейній репрезентації не бракувало пафосу. Наприклад, звертає на себе увагу таке 

художньо-емоційне відображення подій початку війни, яке міститься у 

методичному посібнику для проведення екскурсій музейною експозицією: «… ми 

відчуваємо, уявляємо, як насувається сила ворожа, закута в залізо і сталь, як 

закриває вона сонце, загрожуючи накрити всю землю. Символи цієї сили – 

зловісний прапор із чорною свастикою, Гітлер, що скликає своїх майстрів смерті і 

руйнування на війну за світове панування» [535, с. 4].  
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Історіософська концепція М.В.Коваля, що лягла в основу музейної 

репрезентації, переслідувала не стільки наукові цілі – розв’язання теоретичних, 

історичних та прикладних проблем, скільки мала на меті амортизувати 

конфліктогенність політичних меморіальних наративів за рахунок виваженості, 

притаманної деяким науковцям. Коваль був упевнений, що коли доповнити 

загальну інтерпретацію історії ДСВ замовчуваними до того фактами, ідеологічна 

конструкція, побудована довкола міфології війни, миттєво зруйнується. Дослідник 

недооцінив антикрихкості пропаганди й, зокрема, того, що наукові факти можуть 

йти їй на користь. Оскільки спростувати частково достовірний наратив набагато 

важче за цілковито брехливий. Концепція Коваля здійснила щось на зразок наукової 

афірмації гібридизованої пропагандою музейної репрезентації. В цілому, 

запропонована історіософська концепція сама перетворилася на гібрид. Отже, 

науковий наратив не лише не спроможний подолати пропагандистський, а ще й 

підсилює його. Пропагандистські методи цілком обеззброюють науковий – 

науковий текст розчиняється у гібридному пропагандистському.  

Ця особливість була проникливо підмічена Г.В.Касьяновим, котрий чітко 

вказав на те, що коли науковець стає на політичний шлях, він перестає бути 

науковцем [187, 190]. При чому науковці схильні експлуатувати свій 

інтелектуальний ореол, претендуючи на роль лідерів громадської думки. Звісно, це 

стосується усіх науковців, в тому числі, самого Г.В.Касьянова, бо ж із правила не 

може бути винятків. Не варто також думати, що хтось із науковців може робити 

політичні вилазки обережніше за інших, або ж що розуміння небезпек та 

декларування непроникнення у політичну площину застерігають від перевтілення у 

політика, коли коментуєш політичні дискурси. Отже, він вбачав корінь проблеми у 

особистісному факторі. Але жоден науковець не може позбутися своїх 

громадянських поглядів. Тим більше, наприклад, у М.В.Коваля вони були цілком 

благородні. Таким чином, проблему «людського фактору» у зловживанні науковим 

статусом в громадських дискурсах навряд чи можна усунути. Тож постає проблема 
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не стільки пошуку якихось особистих запобіжників для науковців від потрапляння 

до політичної трясовини, або створення якихось етичних кодексів або й табу. Більш 

продуктивним і перспективним є віднайдення таких інституційних засобів, щоб 

наука могла проникати у громадські дискурси без втрати своїх методологічних 

підвалин і розчиненні у політичній ідеології. На жаль, за допомогою текстів, тим 

більше, заснованих на історицистських позиціях, це зробити не вдається. В цілому, 

необхідно зазначити, що різновекторний гібрид, за рахунок власної опціональності, 

демонструє антикрихкість як по відношенню до одновекторного наративу 

громадянської релігії, так і наукових текстів, відкритих до критики. Аргументи 

спростування для них важливіші за аргументи підтвердження, отже, всі наукові 

теорії є крихкими, хоча, за рахунок цього, антикрихкою є наука в цілому. Водночас, 

можна припустити, що існування гібридної інтерпретації, враховуючи її позитивні 

антикрихкі якості, не тягне за собою жодних негативних наслідків. Тому 

розглянемо детальніше як гібрид працює. 

4.2.3. Конфліктогенність культури пам’яті як фактор стійкості гібридних 

музейних репрезентацій 

Коли в 2015 р. музей ВВВ змінив свою назву з музею ВВВ на музей ДСВ, у ЗМІ 

неодноразово повідомлялося, що, нарешті, музей декомунізовано [132, 286]. У 

відповідь на це адміністрація закладу висловила обурення, звернувши увагу на те, що 

змінилася лише назва, але сама суть, тобто музейна репрезентація, вже пройшла 

очищення від комуністичних нашарувань ще у далекому 1994 р., коли була оновлена 

експозиція.  

На користь тези про ідеологічну відповідність інституції вчена рада музею, 

зокрема, зауважила, що, всупереч тиску на установу, на експозиції з вже із 1994 р. 

представлено матеріали національно-визвольного руху, тобто ОУН та УПА [152]. 

Таким чином, музей уже більш ніж двадцять років займає чітку державницьку 

позицію. Водночас, вище було продемонстровано, що музейні репрезентації були, 

насправді, далекими від однозначності, характеризувалися амбівалентністю і 
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контроверсійністю. Тож, варто розглянути детальніше, як саме «українські патріоти» 

співіснували із «німецькими лакеями» під час інтерпретації тих-таки матеріалів про 

ОУН і УПА [395, 417]. 

Прийнято вважати, що тема українських націоналістів не фігурувала у музейних 

репрезентаціях та інтерпретаціях за радянських часів. Проте, це не так. Ще на 

виставці, присвяченій партизанському рухові, що діяла в Києві із 1945 по 1950 (1951) 

рр. мова йшла про «українсько-німецьких націоналістів – лакеїв німецьких 

імперіалістів» [230]. Тема націоналістичних перевертнів збереглася й у 

репрезентаціях та інтерпретаціях Музею ВВВ у 1974 – 1981 рр. Проте, судячи із 

путівників, у побудованій в 1981 р. експозиції про українських націоналістів не 

йшлося [285]. Отже, на експозиції музею ВВВ українських націоналістів не було 

всього лиш 13-14 років, при цьому, звісно, пов’язані з ними пам’ятки весь цей час 

знаходилися у фондах. Отже, нічого екстраординарного в націоналістах у 

експозиційному просторі не було. Інша справа – це зміст музейних репрезентацій. 

Тема українських самостійницьких мілітарних рухів у оновленій експозиції та 

інших формах комунікації музею 1990-х рр., залишалася затиснутою між 

напрацьованими раніше радянським та національним українськими наративами.  

Однією із тем експозиції Музею ВВВ став визвольний рух в Західній Україні, 

що «перетворився у жахливу братовбивчу війну» [22, с. 153]. Як бачимо, українські 

націоналісти в даному контексті розглядалися як «німецькі лакеї». Водночас, така 

інтерпретація несе в собі деякі субстрати радянської ідеології (хоча, відповідно до 

запевнень представників музею, відбулося повне очищення від елементів 

радянського наративу). По-перше, націоналістичний рух асоціюється саме із 

Західною Україною (яка, справді, була його епіцентром, проте, діяльність 

нерадянського підпілля та партизанського руху не обмежувалася цим регіоном). 

По-друге, самостійницькі рухи призвели до братовбивчої війни (це резонує із 

поширеним радянським гаслом про те, що «бандерівці» «стріляли в спину 

радянським воїнам»), а отже, і вся відповідальність за негативні наслідки лежить на 
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них. Разом з тим, українські націоналісти, все ж проголошуються учасниками 

визвольного руху, щоправда, не уточнювалося визволення від кого. 

Гібридна репрезентація дозволяла вибудовувати інтерпретації залежно від 

політико-кон’юнктурних міркувань. Директор Музею ВВВ О.С.Артьомов, 

коментуючи протягом 1994 р. у пресі проблему тлумачення діяльності ОУН–УПА, 

в газеті «Голос України» зазначав, що музейники намагалися дотримуватися 

об’єктивності, спираючись на документи [19], в газеті «Урядовий кур’єр» зауважив, 

що в музеї не обійшли мовчанкою «українських патріотів, котрі нерідко всупереч 

постановам ватажків ОУН–УПА ставали у ряди борців проти агресора (виділено – 

Р.С.)» [21], а лівацькому виданню «Правда України» директор музею заявив, що 

«музей не обійшов стороною і таку непросту проблему як участь в опорі ворогові 

ОУН–УПА. І на цей рахунок, як і в інших залах, наводяться документи. Нехай 

відвідувач сам робить висновки із наведених фактів свавілля бандерівських вояк над 

мирними жителями, так і невиправданих розправ над учасниками «визвольних 

змагань» та їхніми сім’ями органами НКВС (виділено – Р.С.)» [17].  

Зауважимо, що остання інтерпретація не була перекрученням журналістів, 

випадковим висловлюванням або особистою позицією директора музею. Вже у 

1997 р., у іще одному лівацькому виданні «Ветеран України», буде вміщено звіт 

О.С.Артьомова, в якому мова йтиме про те, що на базі Меморіального комплексу – 

храму солдатської слави проведено міжнародну науково-теоретичну конференцію 

«Злочинна діяльність ОУН–УПА проти народів України та інших держав» [20]. 

Відвідувачу Музею ВВВ пропонувалося, ніби, самому скласти уявлення про 

самостійницькі рухи часів ДСВ та післявоєнного часу. По-перше, варто зауважити, 

що факти самі по собі не промовляють – вони залежать від інтерпретацій. Якщо 

музей залишав це право за відвідувачем, то не важко здогадатися, що кожний бачив 

те, що очікував побачити. Саме на цьому ефекті побудована сучасна пропаганда, 

котра вміло маніпулює фактами не боячись, що вони розкриють правду. Головне, 

підготувати до «правильної інтерпретації». 
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Водночас, коли аудиторії подавалися виключно факти, що відображають 

«свавілля проти мирного населення», то, насправді, відвідувача схиляли якраз до 

негативного висновку. В цьому контексті «розправи» НКВС виглядали не як 

злочин, а, скоріше, як незначне перевищення повноважень або зловживання владою 

при виконанні справедливого, в цілому, покарання. «Об’єктивності» мав додавати 

той факт, що дії НКВС були спрямовані також проти сімей учасників руху, але, 

беручи до уваги підпільний характер діяльності УПА, а також, репресивні збочення 

сталінського режиму, заходи органів НКВС в рамках цієї інтерпретації виглядають 

досить органічними. Натомість, О.С.Артьомов не допускав думки про те, що органи 

НКВС могли діяти й проти невинних людей, які, насправді, участі у 

націоналістичному русі не брали (нагадаємо про «показ «вигідних» та «невигідних» 

епізодів історії, задекларований директором музею у спільній з М.В.Ковалем статті 

[22]»; очевидно, все залежало від вигоди, необхідно лише з’ясувати чиєї саме).  

Звертає на себе увагу використання директором Музею ВВВ радянського 

агітпропівського поняття «бандерівці», яке не відображає реального різноманіття 

самостійницького руху (хоча, в музейних репрезентаціях можна було віднайти 

більш складні потрактування цього явища [535]). О.С.Артьомов з обережністю 

ставився до понять націоналістичного наративу. Наприклад, поняття «визвольні 

змагання» у його інтерв’ю газеті «Правда України» взято в лапки (зазначимо, що це 

словосполучення має ряд недоліків, зокрема, полісемантичність слова «змагання», 

й зараз використовується у науковому обігу все менше, проте, О.САртьомова 

хвилював також «визвольний» характер боротьби націоналістів). Зрозуміло, що з 

точки зору ідеології, серед двох визволителів, що боролися між собою, істинним 

може бути лише один – в даному випадку – переможець, тобто радянська влада. 

Тим більше, у завершальній фазі свого існування УПА намагалася звільнити 

Україну від інших визволителів.  

В цілому, у питанні інтерпретації українського націоналістичного підпілля 

О.С.Артьомов більшою мірою покладався на політичні рішення, зокрема, 
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«авторитетної» спеціальної комісії Верховної Ради України [19], діяльність якої, 

щоправда, не дала результатів [259, с. 8-9].  

Окремої уваги заслуговують інтерпретації ОУН–УПА, запропоновані 

О.С.Артьомовим, що мали більш позитивну тональність. Мова йде про 

«українських патріотів», які «всупереч постановам ватажків ОУН–УПА» ставали у 

ряди борців проти агресора. До кінця незрозуміло, які саме випадки малися на увазі, 

проте з цієї тези можна зробити висновок, що українськими патріотами слід 

вважати лише тих, хто не підкорявся командирам ОУН–УПА. Всі ж інші, зокрема, 

й командири УПА, не підлягають віднесенню до категорії «українських патріотів».  

На противагу репрезентаціям та інтерпретаціям, які поширював через ЗМІ 

директор музею, базовий текст екскурсії містив, переважно, позитивну тональність 

щодо ОУН і УПА. Націоналісти визнавалися учасниками партизанського руху 

проти нацистів, а самостійницький характер їхньої ідеології, навіть, нівелював 

«неоднозначні» моменти їхньої діяльності [535, с. 20-21]. Втім, цей текст 

демонструє, що стратегія репрезентації та інтерпретації теми ОУН і УПА в Музеї 

ВВВ мала опціональний характер.  

Отже, така ситуація спостерігалася в 1990-х рр. Не коректно було б 

стверджувати, що з того часу репрезентації музею ВВВ не зазнали змін. Все частіше 

поступки робилися в сторону українського національного наративу. Більше уваги 

приділялося репресіям, голодомору, «чорній піхоті», соціальним післявоєнним 

проблемам тощо. Це було спричинено і утвердженням нової дидактичної історії, і 

зменшенням кількості ветеранів, і послабленням позиції лівих партій, що все 

більше перетворювалися на проросійські. Проте гібридність репрезентації 

зберігалася. Г.В.Касьянов  звертає увагу на те, що баланс амбівалентного наративу 

почав порушуватися приблизно з 2004 р. [190, 37 хв.], коли історична пам’ять стала 

знаряддям електоральної мобілізації.  

Під час президентства Ющенка спостерігалося домінування національного 

наративу, за часів Януковича шальки терезів схилялися до ностальгічно радянсько-
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проросійського. Проте, як не дивно, на діяльність музею це вплинуло мало. 

В.Ющенко прагнув примирення ветеранів війни та воїнів УПА, використовуючи 

майданчик музею для відповідних комеморативних заходів. Проте героїзація, 

наприклад, ОУН УПА, Шухевича і Бандери, з якого ЗМІ постійно намагалися 

зробити сенсацію, не було проблемою для музею: можна було трошки змістити 

акценти і патріоти перетворюються на нацистських лакеїв – і назад (майже як змін 

голів пам’ятникам – технологія, запропонована Г.В.Касьяновим). Ющенка більше 

цікавила тема голодомору, яка за радянських часів замовчувалася і, яка, на думку 

президента, мала більший консолідаційний потенціал для націєтворення. За часів 

Януковича відбувалися меморіальні маніпуляції із червоним прапором Перемоги, 

але, знову-таки, це мало зачепило музейні репрезентації. На перший погляд, 

перевага опціональної гібридної репрезентації в цьому і полягає: вона задає рамки, 

в яких кожен може знайти щось до душі, а музей залишається потрібним кожній із 

політичних груп впливу. 

В зв’язку з цим, важливо наголосити, що і Ющенко, і Янукович знаходилися в 

рамках гібридного наративу, який втілювався, зокрема, і в репрезентаціях музею 

ВВВ. В зв’язку з цим, можна поставити під сумнів думку Г.В.Касьянова про те, що 

протистояння помаранчевих та біло-блакитних зруйнувало баланс амбівалентного 

наративу. Насправді, обидві політичні сили продовжували знаходитися в його 

межах. Сам Касьянов зазначає, що кожен із цих наративів є ексклюзивним, а, отже, 

вони є несумісними. Водночас, він наполягає на тому, що президент Кучма, «маг і 

кудесник» [190] історичної політики, уміло суміщав обидва наративи, при цьому, 

не творячи якогось іншого, а просто перебуваючи посередині гібриду й змішуючи 

оповіді.  

Спеціалісти із інформаційного протистояння в зв’язку з цим зазначають, що 

«фреймування» дає перевагу тому, хто встановив рамку [355, с.120-121]. Тож, для 

того, щоб перемогти в інформаційному протиборстві, необхідно зламати «рамку» і 

нав’язати свою. Можна лишень уявити, як могла б змінитися ситуація, коли музей 



289 

 

не був би співтворцем гібридного фрейму, а запропонував інший. Не варто 

переоцінювати роль державних інститутів у формуванні історичної політики, якщо 

мова не йде про тоталітарну державу. Як правило, вони користуються вже готовим 

матеріалом. Зрештою, необхідно з’ясувати, хто саме може скористатися із фрейму 

гібридної музейної репрезентації, і чи можна залишатися в межах гібриду для 

подолання конфлікту пам’ятей, або ж він сам по собі є джерелом протистояння. 

В процесах декомунізації Г.В.Касьянов вбачав повернення до політики 

маргіналізації радянсько-проросійського ностальгічного наративу та 

гіперболізацію національного, що набуває все більше радикальних 

націоналістичних ознак. Проте, припустимо, що дослідник помилився із циклічним 

тлумаченням історичних процесів. В даному випадку відбувалося дещо інше: 

нівелювання гібриду шляхом усебічного встановлення національного наративу. 

Повернення до радянсько-ностальгічного більше не мало відбутися. Промоутери 

декомунізації розуміли, що залишати гібрид в умовах розгорнутої проти України 

інформаційної війни більше неможливо, тому його необхідно ліквідувати. 

Розглянемо детальніше, які для цього були передумови. 

Отже, після розпаду СРСР на його території зберегли свій вплив релікти 

радянської пропаганди, виражені у відповідних наративах та уречевлені у пам’ятках 

і репрезентаціях. Довгий час вони залишалися, ніби, «сплячими агентами», 

«консервами» за жаргоном спецслужб і, начебто, не представляли особливої 

загрози. Але поступово російський політичний істеблішмент прийшов до думки, що 

«найбільша геополітична трагедія» – крах СРСР був спричинений не внутрішніми 

чинниками, а зовнішньою пропагандистською роботою. Отже, якщо він спрацював 

для подолання такого потужного моноліту як СРСР, чому б його не використати 

проти ворогів Росії. Таким чином, приблизно із нульових років ХХ ст. панівною 

російською ідеологією стала тотальна інформаційна війна [355]. Як і завжди, коли 

комунікація домінує, на перший план виходив не зміст повідомлень, а сам 

операційний процес їхнього поширення. Ідеології стали не метою, а засобом 
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інформаційного протистояння. Оскільки змісти радянської пропаганди були 

найбільш пропрацьовані, з огляду на її масивні релікти та через прихильність 

російської влади до радянської ідеології, обробку якою вони пройшли в молоді 

роки, було вирішено оптимізувати радянський наратив під російські реалії. Таким 

чином, радянська спадщина була цілковито освоєна Росією і поставлена на службу 

в інформаційних кампаніях. Звісно, сюди варто додати також ідеї «руского міра», 

але, наголосимо на тому, що, за великим рахунком, смисли не мають значення. 

Головне – оперативна діяльність. 

Оскільки чіткої цілі у інформаційної війни немає, крім здобуття перемог у 

нових і нових сутичках, відпадає необхідність у проектуванні майбутнього. Але для 

того, щоб все-таки мати певний вектор руху (для оцінки наслідків перемог у 

протистоянні), ідеологія тотальної інформаційної війни породжує проектування 

минулого в майбутньому. Іншими словами метою інформаційної війни є 

відновлення колишнього стану справ (для Росії, наприклад, відновлення 

світопорядку після Ялтинської конференції). Саме тому особливого знчення 

інформаційної війни набуває історичний фронт [355]. 

До оперативних завдань інформаційної кампанії є укріплення цифрового, 

інформаційного суверенітету своєї країни і поширення хаосу у лігві супротивника. 

Саме тому формування і використання гібридів на полі супротивника є однією із 

задач для успішного ведення інформаційної війни.  

В контексті ВВВ російська історична політика спрямована на гомогенізацію 

свого інформаційного простору. Наприклад, мало не на виконання путінської тези 

про те, що росіяни перемогли б у ДСВ без українців, висловленої у 2010 р. [384], 

російськими архівістами у 2012 р. було випущено збірку документів під назвою 

«Українські націоналістичні організації в роки Другої світової війни» [503]. Як 

бачимо, у пропаганді багато важить схоластика – гра словами. Незважаючи на 

канонічність для Росії терміну ВВВ, в назві використана ДСВ. Таким чином, той, 

хто за ВВВ – той «свій», проросійський. А хто за ДСВ – у того немає Вітчизни. Він – 
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ворог. Тим самим, українці були фактично, відлучені від внеску у перемогу в лавах 

радянської армії. Відтепер ніша українців була звужена до націоналістичного 

сегменту.  

Звертає на себе увагу досить «толерантне», як на зараз, позначення 

«націоналісти» замість «фашисти». Крім того, у збірках можна віднайти документи, 

що підтверджують державно-самостійницьке спрямування діяльності ОУН, а не 

традиційну для радянської пропаганди оцінку їхньої діяльності виключно як 

колаборантів – «холуїв», «прислужників» нацистів, «бандитів». Але, все ж, до 

ототожнення патріотично налаштованих українців із «фашистами» залишався лише 

один крок. Зрештою, така постановка питання, в умовах загострення протистояння 

із Росією, що, врешті-решт, вилилося у війну, і самим українцям не залишалося 

нічого, як освоювати націоналістичну спадщину, що, звісно, також 

використовується російською пропагандою на свою користь. 

Як бачимо, відбулася поляризація гібриду для України і створення формування 

гомогенного варіанту ВВВ для Росії. Напередодні воєнної інвазії тональність 

російської пропаганди загострюється. Представники плюралістичного Майдану 

стають нащадками нацистів [334], МЗС Росії мусує тему колаборації українських 

націоналістів із нацистами [134]. Як бачимо, російська пропаганда стала на добре 

апробовані пропагандистські технології, що розглядалися під час аналізу виставки 

«Партизани України…» майже сімдесятирічної давнини. 

Враховуючи наведене, продовження дотримання гібриду в музейних 

репрезентаціях є, фактично, легалізацією окупації, що, власне, і було однією із цілей 

російської пропаганди.  

У відповідь на це відбувається перейменування музею ВВВ у ДСВ. Закладу 

повертається етнічний маркер. Але цього недостатньо, бо ДСВ як антипод ВВВ є 

частиною того ж самого пропагандистського гібриду. Тож заклад заходився 

опрацьовувати нову концепцію репрезентацій [303]. Приблизно із 2015 р. окремі 

виставкові проекти в музеї ДСВ присвячуються російсько-українській війні [184, 
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85]. В зв’язку з цим тодішній президент Порошенко пропонує у 2017 р. розгорнути 

на базі музею меморіал АТО [543]. В комеморативних практиках, присвячених 

ДСВ, приймають участь українські ветерани – учасники війни з Росією. 

Репрезентації, присвячені темі російсько-української війни, активно 

вдосконалюються і є одним із пріоритетів діяльності музею ДСВ і на сьогодні.  

В цілому музейницькі технології досить активно відреагували на воєнні події 

[374, 567]. Відбувалося також своєрідне музейно-кураторське протистояння, 

помічене А.Жиляєвим [121]. Він звертає увагу на аскетичну виставку просто неба у 

Києві під назвою «Присутність». Ця виставка, побудована на демонстрації 

озброєння та військової техніки, захопленої у російських інтервентів на Донбасі, 

мала служити речовим доказом російської експансії, яку заперечувала влада РФ. 

Зазначимо, що демонстрація техніки і зараз здійснюється поруч із музеєм ДСВ, 

хоча, на Г.Демеля, надмірна увага до ТТХ у експлікаціях та фактична 

приналежність до великої виставки військової техніки ХХ ст. дещо зменшує 

ідеологічний посил репрезентації.  

Натомість, приблизно в той самий час у павільйоні «Україна» московського 

ВДНГ було представлено виставку «Речові докази. 365 днів АТО», яка, на думку 

Жиляєва мала великий театралізований ефект, апелювала до емоцій [121]. Інші 

дослідники помітили її орієнтованість на дитячу аудиторію [163]. На цій виставці 

використовувалися радянські музейницькі технології 1920-1930-х рр. [121]. Метою 

експозиції було підкреслити, що в Україні відбувається громадянська війна, 

внаслідок якої гинуть невинні люди. Виходило так, що київська виставка була про 

«присутність», а московська про «відсутність». В даному випадку все зводиться не 

до переконання впевненого у власній правоті супротивника, а якомога яснішому 

означенні своєї позиції. Чіткість є передумовою індукції, спрямованої, насамперед, 

на уми тих, хто сумнівається або не визначився у проблемі, що є основою 

пропагандистького наративу.  
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З досвіду інформаційних воєн [355] випливає, що переможцем із неї може 

вийти лише той, хто готовий вести її перманентно, зробити власний ідеологічний 

топос гомогенним і, навпаки, перетворити топос супротивника на гетерогенне 

сплетіння суперечностей. В зв’язку з цим, діяльність по перемаркуванню та 

очищенню українського топосу від символів виглядає цілком логічно. 

Повертаючись до ідеї створити на базі музею ДСВ меморіал АТО, можна сказати, 

це є давньою та досить ефективною пропагандистською технологією, яка 

використовувалася ще за радянських часів. В цілому, саме місце, де розміщено 

музей ДСВ, підштовхує до такого рішення.  

Г.В.Касьянов [190, хв. 25] наводить цю реальну місцину (вулиці І.Мазепи та 

Лаврську, колишню Микільську та Січневого повстання) як приклад 

збалансованого гібриду (змішаного наративу), котрий є найбільш корисним з 

огляду на конфлікт, який породжують ексклюзивні наративи. Варто зауважити, що 

означену ним вулицю – музей наративів – можна продовжити на Північ. Від 

одіозної «гарматки» на Арсенальній площі відходить вулиця Грушевського 

(колишня Кірова), котра вливається у Європейську площу (змінювала свою назву 

безліч разів) і впирається в Український дім (колишній музей Леніна), шо перебуває 

у безпосередньому сусідстві із пам’ятником міфічних учасників «матчу смерті», 

лицемірною аркою Дружби Народів та Володимирською гіркою, частина якої була 

зрізана в ході будівництва ленінського музею.  

Касьянов ігнорує ту обставину, що ностальгічно-радянський наратив, на якому 

дослідник жартома «перепочиває» після подолання націоналістичної вулиці 

Мазепи, насправді, душить під собою інші наративи. Насамперед, релігійний. Тут 

радянська ідеологічно-пропагандистька робота мала не лише топонімічний 

характер, а й була пов’язана із «зачисткою» символічного простору (що, на думку 

Г.В.Касьянова, завжди має варварську природу). Не ставлячи за мету перерахувати 

всі знищені храми, варто звернути увагу на те, що за роки радянської влади було 

цілковито зруйновано більшість культових і світських споруд Микілького 
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монастиря (який давав назву відповідній вулиці), музей Леніна мав «задавити» 

пам’ятник Володимиру (іронічно, що один Володимир мав здолати іншого), 

Батьківщина Матір мала «кинути тінь» на Лаврську дзвіницю. Варто також 

звернути увагу на пригнічення російського імперського наративу з боку 

радянського. Саме тому комічна гарматка замінила на п’єдесталі не менш 

шаржевий пам’ятник Іскрі та Кочубею (навіть, незважаючи на їхні зусилля по 

поваленню влади «націоналіста» Мазепи).  

Зазначимо, що радянська влада досягла на зазначених трьох вулицях повної 

символічної перемоги. Зараз між музеєм Леніна та Батьківщиною-Матір’ю 

утворився стихійний екомузей політичної культури СРСР. Ще донедавна на 

довколишніх вулицях можна було зустріти партноменклатурників старого режиму, 

що жили поруч із роботою і виглядали як живі експонати. З певних традиційних 

причин, а також виходячи із суто технічної утилітарності – відлагодженого 

спецзв’язку, охорони та взаємодії чиновницьких апаратів – органи влади сучасної 

української держави продовжують перебувати у цьому стихійному екомузеї. 

Скажімо, Президент Зеленський хотів перенести свою адміністрацію (приміщення 

ЦК КПУ) в музей Леніна на Європейській площі. Все виглядає так, наче вирватися 

за межі екомузею радянської політичної культури неможливо: вдається лише 

переміщатися в його нутрощах. 

Звісно, колишня радянська, а тепер українська влада намагалася облаштувати 

в своїх урядових кварталах новий символічний простір, що більше відповідав би 

новій ідентичності. Так, музей Леніна став Українським домом. За влучним 

зауваженням представника радянської партноменклатури та науковця 

С.Д.Безклубенка, досить дивним є те, що в центрі столиці України, де здавалося б, 

усі «доми» мають бути українськими, з’явився Український дім, що, на його думку, 

було калькуванням досвіду «діаспорян» (це слово С.Д.Безклубенко також вважає 

не зовсім доречним щодо українських емігрантів). Відбулися також вже згадані 

топонімічні новації, що остаточно завершилися в ході декомунізації. Монумент 
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Слави почав урівноважувати Меморіал Голодомору. Зрештою, у 2020 р. на площі 

біля музею ДСВ було встановлено найбільший у Європі синьо-жовтий прапор. 

Варто зауважити, що поєднання наступних елементів може дати цікаві 

результати. Перш за все, мова йде про стихійний екомузей радянського урядування, 

що розмістився на вказаних трьох вулицях. До нього можна долучити музей ДСВ, 

який уособлює один із центральних міфів радянської громадянської релігії. Крім 

того, з цим гуртом добре гармоніюють споруди ВДНГ у Києві, де можна було б 

утворити лапідарій скульптур радянської монументальної пропаганди. До 

наведеного також варто додати меморіальні музеї, присвячені культурним діячам 

радянського часу. Внаслідок синтезу цих елементів постане музейний комплекс, 

присвячений УРСР. Звісно, це лише побіжні соціально-інженерні зауваження. 

Справа у тому, що окремі музеї, присвячені ДСВ, не є обов’язковим атрибутом 

музейних мереж. З іншого боку, враховуючи те, що Україна була «кривавою 

землею» за висловом Т.Снайдера (наприклад, битва за Дніпро є однією із 

наймасштабніших в історії усієї ДСВ), й, безперечно, війна сильно вплинула на 

подальше українське життя, такий музей все ж потрібен нашому суспільству. Але 

виникає питання, чи можливо створити новий наратив у пропагандистькому 

середовищі Батьківщини-Матері, якого вкрай складно позбутися попри усі зусилля 

талановитих фахівців закладу. Чи варто створити цілком новий музей, чи 

трансформувати музейні репрезентації в інших музеях відповідно до нових 

інтерпретацій ДСВ? В будь-якому випадку, перетворення музею ДСВ на військово-

історичний заклад навряд чи є перспективним з огляду на те, що в Україні вже існує 

національний музей відповідного профілю. Проте розвиток афганської 

проблематики, кураторська розробка теми АТО, звісно, є важливим внеском музею 

ДСВ до спроб розібратися із соціальними проблемами, пов’язаними із явищем 

війни. Тим більше, що досвід працівників музею ДСВ у цьому напрямку є 

неоціненним. 
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Підсумовуючи наведені міркування, варто сказати, що обрані Г.В.Касьяновим 

вулиці не свідчать про співіснування, чи змішування наративів. Вони є, одночасно, 

місцем актуального символічного протистояння, а також полем битви, на якому 

лежать тіла переможених символів. Проте, на відміну від солдат, символічні трупи 

можуть оживати. Цьому сприяють, навіть, ідеологічні супротивники. Наприклад, 

процес декомунізації неминуче тягне за собою актуалізацію забутих радянських 

символів, в результаті чого постають цілі армії мертвих, а ідеологічне протистояння 

часто скидається на обряд некромансії. 

Таким чином, на практиці виходить, що існування гібридних наративів та 

музейних репрезентацій хоч і можливе протягом певного часу, проте завжди 

виливається у загострення конфліктогенності. Отже, технологія корисного гібриду, 

«змішаного наративу» Г.В.Касьянова не працює. Як вже зазначалося, вона хибує на 

логічному рівні (варто зазначити, що О.А.Гриценко, один із чільних дослідників 

історичної політики, неодноразово звертав увагу на утопічність цього підходу – він 

не можливий ні в теорії, ні на практиці 116, 117). Не можна поєднати дві 

суперечливі позиції, а саме такими є історичні наративи. Суперечність між ними 

загострюється в ході численних полемік, в яких оповіді догматизуються. 

Апологетика домінує над критикою. Отже, з двох суперечливих положень, 

виходячи із законів логіки, можна вибрати лише одне, або відкинути обидва. Хіба 

що можна стати на шлях діалектичної логіки, котра вважає синтез суперечностей, в 

результаті якого народжується щось третє. Проте по відношенню до логіки 

формальної, традиційної, інтелектуальна спроможність діалектичної логіки є 

сумнівною [369]. 

До певної міри погоджуючись із цим, Касьянов пропонує уникати дуалізму й 

робити наративи максимально плюралістичними. Якщо поділене надвоє 

розбивається, то поділене на більшу кількість елементів збереже свою цілісність. В 

цьому є певний сенс. Опціональна система демонструє антикрихкість. Проте в 

такому випадку елементи мають доповнювати один одного. Водночас, з 
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ідеологічно-пропагандистської точки зору набагато ефективнішою є гомогенізація. 

А культурно різноманітні (опціональні) суспільства дуже важко побудувати 

«згори». Це часто випадковий і стихійний процес. Імовірно, музеї, як лабораторії 

культурних ідентичностей, могли б зробити цей процес більш упорядкованим і 

швидшим. 

Власне, сукупність усіх наративів і являє собою таки інклюзивний ідеал 

Касьянова. Щоправда, самі наративи часто поділені різноманітними кордонами: 

державними, етнічними, конфесійними тощо. Проте тут варто звернути увагу на 

відмінності між інклюзивним (терпимим) та ексклюзивним (некомпліментарним, 

нетолерантним) наративами, що входять до більш загального наративу. Активні 

ексклюзивні оповіді все одно будуть утворювати суперечливі опозиції, а отже, 

підривати цілісність системи загального наративу. В той час як інклюзивні 

наративи є інтровертними, нейтральними. Зрештою, індукція ексклюзивних 

наративів починає змінювати інклюзивні. Роблячи ставку на інклюзивність, 

Г.В.Касьянов пропонує релятивістську позицію: все може бути істинним. 

Виходить, що одночасно істинними можуть бути уявлення про землю як пласку 

субстанцію і геоїд. В такому випадку розвитку знання не буде. Навряд чи підхід, 

відповідно до якого істини не існує, може бути прийнятним. Відтак, буде панувати 

традиціоналізм. 

До речі, м’який, інклюзивний, індиферентний до істинності стан є найбільш 

сприятливим для атаки з боку ексклюзивних наративів. Це ідеальний стан 

інформаційної війни. Якщо до істини байдуже, то прийдеться прийняти істину того, 

для кого вона не є індиферентною. Отже, фактично, Г.В.Касьянов пропонує 

подолати інформаційну війну зробивши все для того, щоб вона розгорялася із 

найбільшою силою. Отже, маємо ще одну суперечність.  

В зв’язку з цим, можна зрозуміти міркування Касьянова про разючі відмінності 

між науковою і афірмативною або дидактичною історією. Справді, ексклюзивність 

теорій у науці є передумовою їхнього спростування, а, отже, розвитку знання. В 
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той же час на буденному рівні, ексклюзивність призводить, навпаки, до посилення 

позицій певної агресивної меншості [488]. Г.В.Касьянов, в зв’язку із цим, 

намагається благородно відстоювати плюралізм, відкидаючи істинність, а, разом з 

ним, і критичний метод, що зберігатиме свою актуальність лише для вузького 

домену науки. Така інтенція зближує його з К.Поппером, але той рішуче відкидав 

релятивізм. Натомість Поппер пропонував навпаки витягнути критичний метод з 

вузької наукової сфери для широкого суспільного застосування, зокрема, як 

інструмент дискусії.  

Проте на практиці очікування обох науковців не знаходять підтвердження. 

Ізоляція науки призводить до звуження сегменту раціональності в суспільстві, веде 

до обскурантизму і соціальної деградації, яку довершує інформаційна війна. В той 

же час, вихід науки із берегів також не може зупинити маніпуляції. Навпаки, 

науковці, відповідні інститути та інформація починають експлуатуватися 

пропагандою. Критична дискусія в умовах інформаційного протистояння 

перетворюється на плебісцит оцінних суджень, особливо, коли представники різних 

концептуальних каркасів не мають на меті навчитися один у одного. А для цього 

необхідно бути готовими відкинути свою позицію у разі її спростування. В 

результаті дискусії, учасники якої лише маніфестують свою точку зору і 

намагаються нав’язати свій концептуальний каркас попри будь-які, навіть, слушні 

спростувальні аргументи, нове знання не виробляється. Відбувається лише 

ідентичнісне перегрупування. Тож необхідно шукати таку соціальну технологію, 

щоб «війна словами» за виразом Поппера, не доповнювала «війну мечами». Як 

бачимо, подекуди інформаційна війна, навіть, заступила традиційну, проте це не 

призвело до зменшення тяжких наслідків від конфліктів. Іншими словами, 

необхідно якимось чином нейтралізувати конфліктогенність критики, зберігши її 

функцію спростування. Зробити нетолерантний до теорій плюралізм науки (що не 

суперечить повазі до особистості науковців, що їх створили), толерантним, але 

критично налаштованим плюралізмом другого світу.  
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Ідея збалансованого гібриду, або синтезу ексклюзивності та інклюзивності, 

більшою мірою, характеризує особистий інтелектуальний і громадський досвід 

Г.В.Касьянова. Сам він неодноразово зазначав, що в громадському вимірі він 

постійно стає об’єктом нападок з боку прихильників різних сил, часто 

протилежних. При цьому у публічних виступах історик намагаєтсься бути 

максимально толерантним, а в ситуаційному аналізі демонструє наукову 

сміливість, винахідливість та чесність. Отже, сам Г.В.Касьянов є своєрідним 

гібридом. І його досвід яскраво демонструє, що обрана ним професійна стратегія не 

дозволяє уникати конфліктів. Це, зокрема, обумовлено тим, що Касьянов, хоч і 

заперечує гібрид науковця і публічного інтелектуала, або бійця історичного фронту, 

сам перестає бути істориком завжди, коли потрапляє у поле публіцистики. При 

чому це не залежить від особистого бажання і самопозиціонування Г.В.Касьянова. 

В контексті технологій інформаційної війни, П.Померанцев зазначає [355, 

354], що ні за яких умов не можна визнавати, що інформація є зброєю. Інакше ти 

станеш об’єктом, в кращому разі, суб’єктом, інформаційної боротьби. Проте в 

руках інформаційних бійців інформація завжди є зброєю. Навіть, якщо цього не 

визнавати, неможливо уникнути її застосування проти себе. Так само, можна 

скільки завгодно бути пацифістом і не визнавати кримінал, але злочинцю, що 

здійснює напад, до цього байдуже. Тож, необхідно здійснювати контрзаходи. Або 

брати інформацію як зброю, або використовувати інші, ефективніші, засоби, які 

могли б перевершити бойове застосування інформації. 

 

 

Висновки до четвертого розділу 

В ході дослідженні було продемонстровано, що музей можна застосовувати як 

знаряддя інформаційної війни. Досвід ідеолого-пропагандистського використання 

музеїв є досить обширним і актуальним. Особливо, враховуючи те, що 

інформаційні вармонгери намагаються побудувати минуле в майбутньому, а музеї, 
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безперечно, пов’язані з минулим. Але необхідно також брати до уваги, що перемога 

у інформаційній війні є перемогою архаїки над модернізацією (незважаючи на 

застосування найновіших технологій комунікації), тоталітаризму над лібералізмом 

(для захисту інформаційного суверенітету), та комунікації (сигналу, експресії) над 

смислом.  

В іншому випадку, в інформаційному протистоянні не вдасться здобути 

ініціативу. Залишається тільки відбивати інформаційні атаки, а це означає втрату 

ініціативи.  

В зв’язку з цим, музей краще розглядати як інститут, який побудує майбутнє з 

минулого. Це не будуть спроби відродити фантоми явищ, котрі не пройшли 

випробування часом. А, навпаки, на базі болючого історичного досвіду, в музеї 

будуть напрацьовані соціальні проекти, що зроблять суспільне життя 

досконалішим.  

Отже, суто політичне використання музею, в цілому, може завдати більше 

шкоди цьому інституту, ніж суспільна користь, отримана взамін від його 

пропагандистської інструменталізації. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗДІЛ 5. МУЗЕЙ ЯК ЛАБОРАТОРІЯ З ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

5.1. Комунікаційні процеси, пов’язані зі створенням, копіюванням та 

поширенням культурних текстів, за участі музею 

Відповідно до традиційної схеми комунікації, що означує комуніканта 

(творця повідомлення) та реципієнта (на якого повідомлення спрямоване), можна 

розглядати музей з позиції виробника символів. Подивимося ближче, як у цій 

іпостасі може функціонувати музей. 

Таким чином, можна позиціонувати музей як лабораторію мемів. Це поняття 

було запроваджене у науковий обіг еволюційним біологом Р.Докінзом [139]. За 

аналогією із геном, мем розглядається як реплікатор – одиниця культурної 

інформації, що придатна для багаторазового копіювання. Мемом, на думку Докінза, 

може бути наукова теорія, твір мистецтва, крилатий вислів тощо. Докінз наводить 

як приклад теорію Дарвіна, говорячи про те, що мова йде не про конкретні 

інформаційно місткі праці засновника еволюційної теорії, а основні ідеї, що були 

певним чином засвоєні та використані для побудови нових теорій [139, с.297-298].  

Концепція Докінза спричинила досить бурхливу критику, зокрема, 

звинувачення у псевдонауковості [671, с. 664-676]. Першим аргументом 

звинувачення став закид у неточності поняття «мем». Зазначимо, що спроба 

уточнити поняття є схоластичним підходом і провокує псевдонауку набагато 

більше за неясні поняття. Жодне поняття не можна визначити остаточно. Та це і не 

потрібно: навіть, у буденному житті відсутність точних визначень не заважає 

повсякденній діяльності. В науці треба виражатися чітко, але не треба 

переоцінювати роль понять. Крім того, псевдонаука характеризується відсутністю 

наукової проблеми [442], а не неточністю, чи неумисними хибами у міркуваннях. 

Проблема, піднята Докінзом, є цікавою, актуальною та сміливою за своїм охватом: 
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як відбувається становлення культури? Саме такі амбітні теорії, хоч і виявляються 

зазвичай уразливими до спростування, проливають світло на проблеми, які до цього 

залишалися непоміченими.  

Другий аргумент стосувався недоречності аналогії мему із геном. Сам Докінз 

попереджав, що це всього лиш метафора. Але, аргумент про недоречність цієї 

аналогії має слушність. В цілому, аналогії між природою та культурою, вносять 

більше сум’ятті, ніж розуміння. Отже, звернемо увагу на міркування Докінза 

враховуючи те, відкинувши біологічні конотації. Тим більше, що міркування 

вченого, які відображають динаміку культурних процесів, влучно відображають 

комунікаційний підхід до формування знань, в тому числі, і наукових. 

Докінз упевнений, що основною рушійною силою поширення мемів є 

імітація. Якщо певна одиниця культурної інформації є важливою для певної 

людської популяції, наприклад, «популяції учених», то вона буде множитися і 

розповсюджуватися на усіх можливих носіях: починаючи від мізків дослідників і 

закінчуючи жорсткими дисками комп’ютерів. Дослідник вважає, що відкрита ним 

закономірність визначає не лише живучість наукових теорій, а також поширення 

релігій, та бурхливе розповсюдження новин, рекламних повідомлень, моди тощо. 

Сталість одних мемів та мінливість інших Докінз пояснює тим, що, наприклад, 

представники релігії займають штучним добором необхідних мемів, в той час як 

інші циркулюють більш стихійно. Крім того, релігія утворює мемкомплекси, 

використовуючи різні медіуми – тексти, музику, образотворче мистецтво, 

архітектуру, традиції, звичаї, обряди тощо. 

Як бачимо, Докінз, що є одним із популяризаторів науки і раціонального 

мислення, фактично, дійшов до того, що наукові теорії розвиваються через 

імітацію. В цілому, цей підхід може мати рацію в сферах суспільного життя поза 

наукою. Наприклад, Талеб звертав увагу на те, що живучість ідеї обумовлена 

живучістю її носіїв [487, 488]. Але раніше вже зверталася увага на те, що розвиток 

ідей у науковому світі та у повсякденності відрізняється. Справді, повсякденне 
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знання визначають меми, що краще копіюються, поширюються і поєднуються з 

іншими мемами. Натомість розвиток науки не обумовлюється «важливістю» мемів 

для «популяції науковців», наслідуванням та імітацією (одним словом, не 

пояснюється за допомогою біологічних вульгаризацій). Наукове знання прогресує 

завдяки застосуванню методів спроб і помилок та критицизму, що спрямовані не на 

реплікацію, а, навпаки, спростування існуючих «мемів». Іншими словами, в науці 

не перемагає книжка, що має більше тиражів, а гіпотеза, що є кращим наближенням 

до істини.  

Не варто також антропологізувати втілення наукового знання. В науці 

більшою мірою покладаються на об’єктивовані носії, відчужені від мізків учених. 

Прогрес науки не базується на передачі інформації із вуст в уста. Звертає на себе 

увагу те, що живучість релігії обумовлена не лише щоденною пропагандою, а, 

власне, «мемкомплексом» з «третього світу» (священні тексти та мистецькі твори), 

а також соціальними інститутами й традиціями. Пропаганда лише черпає 

інформацію із третього світу, не створюючи нічого нового. 

Отже, Р.Докінз поширив продуктивну теорію мемів на культуру, комунікацію 

та соціальну інженерію. Але його концепція більшою мірою працює по відношенню 

до «другого світу» – домену комунікації. В зв’язку з цим, не дивно, що мем має ще 

одну біологічну аналогію – вірус (наприклад, віральне поширення інформації), а на 

сьогодні мемом називають веселі картинки із інтернету, перепощені (репліковані) 

багато разів. Це символи із неглибоким смислом, який припасовується до майже 

будь-якої ситуації. Таким чином, за допомогою теорії мему Докінз розкрив 

динаміку комунікативних процесів – перманентного доцільного і стихійного 

множення символів. Чи менш глибокий смисл мему, тим легшим він є для 

реплікації. Для здобуття популярності треба досягти найвищого рівня 

примітивності. Саме тому «меми» теорії Дарвіна, про які веде мову Докінз, можуть 

набувати вульгаризованої, спрощеної форми. Так само і щодо теорії Ейнштейна, 
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багато хто вважає, що її суть зводиться до того, що «все відносно», в той час як, 

насправді, мало хто розуміє цю теорію. 

Повертаючись до музею як виробника мемів, а то і їхньої лабораторії, варто 

зауважити, що музей не підходить на цю роль. Меми виробляються в ході 

комунікації. Вони утворюються зі смислових запозичень із третього світу, і 

препаруються, копіюються, поширюються, утворюючи замислуваті колажі, й 

втрачаючи свою смислову вагу в процесі обігу. Для мемів найголовнішим є 

довговічність, поширеність і точність копіювання. В контексті комунікації ці 

принципи треба дещо переформулювати. Мем повинен бути сталим і захищеним 

від змін (критики). Також він повинен мати передумови для швидкого поширення і 

утворення констеляцій з іншими мемами. Крім того, він має бути непереобтяжений 

інтерпретаціями, позбавлений полісемантичності та гіперконтекстуальності для 

однозначності сприйняття. Мало хто задумується над тим, що, скажімо, меми 

свастики, чи пентаграми можуть тлумачитися по-різному й мають глибоке 

семантичне коріння.  

Музеї не відповідають окресленим вимогам, що висуваються до 

«лабораторій», «ферм», «заводів» тощо по виготовленню мемів. По-перше, 

музейництво побудоване довкола перманентної критики пам’яток, що руйнує їхні 

контексти, ускладнює інформаційне поле, зрештою, унеможливлює «полегшення» 

змісту, необхідне для мемів. По-друге, музей не здатний швидко поширювати меми, 

з чим добре можуть впоратися, скажімо, Інтернет, чи телебачення. По-третє, музей 

створює особливі контексти в репрезентаціях, ускладнюючи процес компіляції 

мемів. Таким чином, якщо музей і може розглядатися як лабораторія, то, в будь-

якому випадку, не комунікаційна.  

Як було з’ясовано, музей, насамперед, пов’язаний із творенням смислів. В той 

же час, для процесу комунікації вони не є аж надто суттєвими [406]. В зв’язку з цим, 

необхідно перевірити, чи є музейний інститут цілком чужорідним у процесах 
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соціальної комунікації, чи він, все-таки, може виконувати особливу комунікативну 

функцію. 

Теорія комунікації, що зосереджена більше на тому, що відбувається із 

повідомленням, ніж на його змісті, була запропонована М.Маклюеном. Її суть 

виражається формулою: «носій (посередник) є посланням» («medium is a 

message») [628]. На перший погляд ця формула виглядає як гра слів, яку можна 

інтерпретувати довільно. З іншого боку, її важливість полягає у тому, що 

М.Маклюен відокремив продукти «третього світу» від процесу комунікації.  

Маклюен стверджує, що кожна нова комунікаційна технологія може 

корінним чином трансформувати існуючі соціальні відносини. Як приклад, учений 

наводить винайдення електричного світла або, вужче, – лампочки, котру він називає 

чистим носієм без будь-якого змісту. В цілому, для Маклюена розширення 

комунікаційних можливостей полягає у зростанні швидкості переміщення об’єктів 

у просторі (будь-чого: людей, повідомлень, певних матеріальних об’єктів) та 

їхнього розповсюдження. Можна говорити про те, що у розумінні дослідника 

поняття комунікації є синонімічним до поняття сполучення. 

Як вважає Маклюен, відбувається щось на зразок природного відбору медіа: 

новий засіб комунікації несе у собі усе найкраще від попередніх (наприклад, 

писемність містить у собі попередній медіум – усну промову), але перевершує своїх 

попередників у здатності розширювати природні можливості людини у обіміні 

повідомленнями. В зв’язку з цим, музейна комунікація для Маклюена не є чимось 

екстраординарним. Але музей як метафора постійно фігурує у його міркуваннях. 

Дослідник порівнює подорож автодорогою із спогляданням музейної експозиції. На 

його думку, літак, котрий значно розширив можливості переміщення у просторі, 

позбавив архаїчні сухопутні шляхи їхнього основного призначення, надавши їм 

нового (екскурсійного?) значення [628, с. 107].  

В контексті зазначених аналогій, розглядаючи медійні властивості 

фотографії, Маклюен стверджує, що увесь світ став чимось на зразок музею з якими 
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люди вже стикалися на фотографіях. Отже, музей виступає як інститут, до якого 

звертаються для підтвердження інформації, отриманої раніше з інших медіа. Цей 

процес підтвердження для Маклюена є чимось факультативним і вторинним. На 

думку ученого, «навіть музейні куратори часто віддають перевагу кольоровій 

фотографії, порівняно із автентичними об’єктами» [628, с. 219].  

Виходячи із міркувань Маклюена, Паркера та Барзуна [629] можна зрозуміти, 

що, з позиції комунікації в музеї, важливим є не сам автентичний об’єкт, а спосіб 

його трансмісії за допомогою інших медіа, зокрема, фотографії. Іншими словами, 

нові медіа настільки розширили можливості розповсюдження попереднього 

медіуму (пам’ятки), що зробили його другорядним з точки зору комунікації. 

Маклюен послуговується метафорою А.Мальро про «музей без стін», який став 

можливим завдяки фотографії. Науковець вибудовує наступний ланцюжок 

аналогій: телефон – промова без стін, фонограф – музика без стін, електричне 

світло – простір без стін, фотографія – музей без стін [628, с. 313].  

Незважаючи на застарілість музейного медіуму, він все одно перебував у 

дослідницькому полі М.Маклюена і, особливо, Х.Паркера, що виступили як 

співавтори декількох теоретичних робіт, та здійснили ряд практичних проектів [11]. 

Паркер, що був куратором і музейним дизайнером, намагався відшукати місце 

музею в новій комунікативній парадигмі. Для концептуалізації музею як 

особливого медіуму, ним було запропоновано відмовитися від «книжкового» 

розуміння музейної репрезентації, посилити інтерактивну взаємодію з 

відвідувачами, активно застосовуючи нові мультимедійні технології [11, с. 132-

133]. Таким чином, пропонувалося «омолодити музей» новими медіумами, й, 

зрештою, інтегрувати його у передові тренди комунікативного розвитку. Це мало 

запобігти елімінації музею та посилити його соціокультурну значущість в нових 

умовах. 

Попри те, що, судячи із бурхливого комунікаційного розвитку, музей вже 

давно мав зникнути, він все одно залишається актуальним. Навіть тоді, коли музей 
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не іде шляхом активного застосування новіших медіумів. Це штовхає дослідників 

до пошуку пояснень такого стану справ. Наприклад, М.Геннін підходить до 

розуміння музею з позиції медіа-археології [606]. Це поняття є досить розмитим і 

різними медіа-археологами трактується по-різному. Проте, як можна зрозуміти із 

міркувань М.Геннін, та обставина, що музей завжди був місцем зіткнення і 

взаємодії різних медіумів, якраз і дає йому можливість лишатися актуальним. 

Більше того, він виступає як медійна лабораторія. Тому дослідження цього 

інституту є важливим для розуміння ситуації із розвитком медіа. Ця теза зберігає 

своє значення як з історицистського боку: медіа-археологи за даними медійних 

залишків пробують пророкувати майбутнє соціальних комунікацій, так і з позиції 

поелементної інженерії – конструювання нової медіа-реальності. Крім того, Геннін, 

як і інші дослідники комунікації, наприклад, У.Еко [555], звернула увагу на 

реактуалізацію деяких архаїчних форм комунікації та медіації. Скажімо, ідея 

кунсткамери (предтечі музею) якнайкраще була втілена Інтернетом [609]. Звідси, 

можна припустити, що найкраща форма втілення музею як медіуму ще попереду. 

Передбачити напрями використання музею в рамках соціальної комунікації 

намагається М.Кастельс [405, 581]. Спираючись на методологію М.Маклюена про 

кардинальні соціальні зсуви, що тягнуть за собою нові комунікативні технології, 

дослідник звертає увагу на інверсію звичного поняття «віртуальна реальність». 

Комп’ютерні технології й електронні мережі призвели до появи «реальної 

віртуальності» – системи, в межах якої сама реальність (тобто матеріально-

символічне існування людей) суцільно занурене у віртуальні образи. Люди все 

більше інтегруються у віртуальні оболонки, які врешті-решт, і стають новими 

середовищами буття [581].  

Ці міркування М.Кастельс використовує для того, щоб роз’яснити парадокс 

сучасної соціальної комунікації: незважаючи на бурхливий розвиток засобів, що 

оптимізують спілкування, спостерігається взаємовідчуження людей, розуміння 

один одного стрімко знижується, стає все менше речей, які б об’єднували спільноти. 
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Це спричинено тим, що «реальна віртуальність» дозволяє гранично 

персоніфікувати процес комунікації, зводячи до мінімуму взаємодію між її 

учасниками. Щоб розв’язати цю проблему, Кастельс вважає за необхідне 

вироблення нових «комунікаційних протоколів», за допомогою яких можна 

пробити інформаційно-комунікаційні «бульбашки» й відновити нормальне 

спілкування між людьми.  

На думку дослідника, одне із провідних місць серед цих протоколів обіймає 

мистецтво. А музеї, в свою чергу, акумулюють і презентують твори мистецтва. 

Отже, музеї запозичують комунікативні технології мистецтва, інституалізують їх, і 

використовують у більш широкій соціально-комунікативній перспективі. Таким 

чином, як вважає Кастельс, музеї постають як системи збереження, обробки та 

передачі потенційно інтерактивних культурних меседжів у визначеному контексті 

[581, с. 4]. Під інтерактивністю дослідник, імовірно, розуміє здатність до спільного 

сприйняття, чи удосконалення музейної репрезентації, навіть, без особистого 

контакту. Щось на зразок вже згадуваної метафори Поппера про «будівничих 

собору». 

Музейна репрезентація передбачає обов’язкове заглиблення, серйозних 

інтелектуальних зусиль, пов’язаних із розумінням запропонованої інтерпретації. 

Для найрозумніших – її перетлумачення і створення нового знання. Незважаючи на 

це, вона містить у собі необхідні, переважно, візуальні медіуми, що стискають 

інформацію. Вони близькі для сучасних людей, котрі схильні колекціонувати 

символи, зміст яких згодом можна буде розкрити. Проте символи, якими насичені 

соціальні комунікації, досить часто виявляються порожніми. Тож за символічним 

нагромадженням, на жаль, не наступає смислове збагачення. Натомість музеї 

пропонують символи, насичені смислами. Як можна зрозуміти з міркувань 

Кастельса, саме смисловий дефіцит і породжує ускладнення взаєморозуміння. А 

музеї спроможні його подолати. 
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Крім комунікативних протоколів, на думку М.Кастельса, музей також може 

прислужитися для вирішення проблеми «atemporal time». Цим поняттям дослідник 

позначає зсуви у відчутті часових змін. Насамперед це проявляється у «компресії» 

та «прискоренні» плинності часу. Кастельс говорить про те, що сучасні технології 

дозволяють зробити за лічені хвилини те, на що раніше були потрібні роки. 

Зрештою, люди більшу частину свого життя проводять в некреативній 

бездіяльності. Вони стають об’єктами інформаційно-комунікаційних потоків, що 

марнують вільний час людей. В зв’язку з цим, поширюється відчуття втрати сенсу 

життя. Натомість, музеї спроможні, принаймні, повернути відчуття часу, а отже, і 

відновити порушену особистісну самоідентифікацію. Крім того, музей дає 

можливість повернутися до «спільного часу», що також є передумовою 

взаєморозуміння. 

Говорячи про відновлення музеєм явища темпоральності, Кастельс також 

відзначає, що музеї обов’язково мають бути містком між історичною традицією та 

проектами майбутнього [581, с. 6]. Таким чином, на перший план виходить 

музеєфікація сучасності для позитивного перебігу історико-культурного процесу в 

майбутньому. На думку дослідника, музей має не лише архівувати, а й формувати 

порядок денний, зберігаючи тісний зв’язок із життям.  

Третя важлива соціальна проблема, яку, на думку Кастельса, може розв’язати 

музей – це «простір потоків». Фактично, мова йде про втрату суспільством 

просторових координат. Поняття «простір потоків» стосується важливих 

глобальних центрів прийняття рішень, фінансових операцій, творення 

економічного, соціального, символічного, культурного капіталу. Як приклад, 

дослідник наводить провідні фінансові ринки, серед них Нью-Йорк, Франкфурт, 

Лондон. Кожен із них, звісно, має географічну прив’язку, проте засоби комунікації 

екстрагують фондові біржі від їхнього територіального оточення, створюючи 

особливий «простір», який утворений сильними професійними зв’язками. Ці 

глобальні простори, що мають сильний вплив у планетарному масштабі, натомість, 
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характеризуються слабкими локальними зв’язки зі своїм «оточенням». Отже, існує 

тенденція створення чогось на зразок глобального простору. В його межах 

учасники комунікації, незалежно від країни перебування, відчувають себе у звичній 

атмосфері. Кастельс вважає, що ця тенденція, знову-таки, може мати негативні 

наслідки для взаєморозуміння людей, оскільки цілі простори і спільноти 

опиняються на задвірках глобальних процесів, на які не здатні вплинути. Через це 

багато людей втрачатимуть контроль над власним життям. 

Музей може слугувати містком між глобальним і локальним, елітарним та 

егалітарним. Як приклад, вчений наводить музей Гуггенхайма у Більбао, що є 

частиною глобальної музейної корпорації та, водночас, справляє цілющий вплив на 

громаду міста.  

Отже, музейні комунікативні протоколи є технологією, що тримають світ 

купи. Музей дає можливість взаємодіяти безлічі «концептуальних каркасів». 

На перший погляд, ідея дефрагментації суспільства виглядає перебільшеною. 

Розвиток Інтернету (точніше, «всесвітньої павутини», робота якої базується на 

гіперпосиланнях) показує становлення найбільш універсального медіуму, який 

настільки досконало сполучає людей, як ніколи досі. Незважаючи на те, що дію 

«інформаційних бульбашок» важко заперечити, люди, все ж, не підійшли до тієї 

небезпечної межі, коли вони більше не зможуть спілкуватися один із одним. Через 

це, прогнози Кастельса, висловлені двадцять років, можуть здатися 

гіперболізованими. Якщо так, то й ніякої видатної медійної ролі у музею немає. Всі 

комунікативні проблеми будуть розв’язані за допомогою Інтернету. В цілому, це 

підтверджується теорією Маклюена. Інтернет зміг абсорбував усі інші медіа (в тому 

числі і музеї), зробив максимально швидким процес поширення інформації, 

нівелював часові й просторові перепони.  

На фоні Інтернету музей, знову-таки, постає чимось архаїчним. З’ясуємо, чи 

насправді це так, та чи не володіє музей тими властивостями, що є недоступними 

Інтернету.  
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Виходячи із теорії трьох світів К.Поппера, можна побачити, що Всесвітня 

павутина має лише опосередкований зв’язок із першим – фізичним – світом. Цей 

домен представлений у Інтернеті не безпосередньо, а чимось на зразок «аватарів». 

Крім того, знання третього світу витискається комунікацією. Люди зайняті 

множенням практично позбавленого сенсу комунікативного контенту, який 

Інтернет зберігає. Тим самим, люди все менше є «будівничими собору знання», а є 

учасниками глобального форуму, на якому дискусії проводяться заради самих 

дискусій. Істина оголошується неможливою, тому її пошуки розглядаються як 

марні. В такому випадку, ніякого знання із комунікації не утвориться. 

Отже, бачимо ознаки роз’єднання трьох світів К.Поппера. Другий світ 

домінує і, зрештою, підміняє собою реальність. Таким чином, мова йде не про 

велику кількість розмежованих інформаційних «бульбашок», про які міркував 

Кастельс, а одну велику бульбашку, в якому знаходиться людство, що втрачає 

останні зв’язки з дійсністю. Можна припустити, що цей процес матиме вкрай 

негативні наслідки, тому що можливості адаптації людства до оточуючих умов 

зменшуються, спліт трьох світів, надмірна віртуалізація роблять світ надмір 

крихким [487]. 

З іншого боку, таке бачення світу може видатися перебільшеним. К.Поппер 

пропонує мислений експеримент, що показує умови, за яких людські цивілізації 

може настати кінець [367]. Дослідник пропонує два сценарії. Перший передбачає 

знищення усіх артефактів (перший світ) та суб’єктивних умінь їхнього 

використання (другий світ). Натомість третій світ лишиться неушкодженим 

«бібліотеки і наша здатність вчитися, засвоювати їхній зміст вижили» [367]. Цього, 

на думку Поппера, було б достатньо для того, щоб, хоч із великими труднощами, 

знову запустити процес розвитку цивілізації. Відповідно до другого сценарію, крім 

першого і другого світів, гине й третій. В другому випадку, як зазначає Поппер, 

«відродження нашої цивілізації не відбудеться протягом багатьох тисячоліть», тому 
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що все треба буде починати спочатку. Поштовхом до нового розвитку може бути 

лише якась випадкова ситуація.  

В зв’язку з цим, припустимо, що виживання бібліотек як нагромаджень носіїв 

із інформацією третього світу не є критично важливим. В цілому, Поппер і музеї 

розглядає як бібліотеки, тільки із гіршим довідковим апаратом. Отже, якщо 

збережуться цифрові носії – цивілізація відродиться. До цього варто додати, що і 

знищення музейних пам’яток не буде аж таким критичним, оскільки залишаться 

їхні цифрові копії.  

Розглянемо концепцію оцифровки культурної спадщини та завантаження її в 

Інтернет як заміну відповідним інститутам, спираючись на емпіричні дані. 

Розглянемо ситуацію зникнення музеїв на прикладі одного закладу – Національного 

музею у Ріо-де-Жанейро, що був знищений пожежею у 2018 р. Лихо призвело до 

майже цілковитої втрати музейного зібрання, що нараховувало 20 млн. пам’яток. 

Для порівняння уся державна частина Музейного фонду України налічує 11,6 млн. 

пам’яток [288]): за кількісними показниками, зникла музейна спадщина двох 

Україн. У матеріалах, присвячених цій події [див., наприклад, 52], було зроблено 

висновки, що крім цілком очевидного збільшення державного фінансування й 

посилення ефективності безпекових заходів, варто інтенсифікувати оцифрування 

пам’яток. Загальновідомо, що не всі музеї охоче йдуть на цифрове копіювання своїх 

пам’яток. Проте коли фонди бразильського музею були знищені, заклад звернувся 

до широкого загалу з проханням надіслати матеріали втрачених об’єктів музею (в 

тому числі, цифрові). З цього випливає, що якомога швидше переміщення світових 

музейних зібрань в оцифрованому вигляді до Всесвітньої павутини є найкращим 

варіантом розв’язання проблеми збереження культурної спадщини.  

Ці міркування знаходять багато підтверджень. Наприклад, завдяки наявності 

в Інтернеті значної кількості фото, вдалося зробити якісні цифрові реконструкції 

[615] рухомих і нерухомих пам’яток Близького Сходу, знищених ІДІЛ. Отже, 

можна говорити про те, що музей, в такому випадку, буде відігравати рольне не 
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більше ніж сховища страхових копій, а усю медійну роботу музею візьме на себе 

Інтернет. Глобальна спільнота краще розбереться зі своїм надбанням, ніж окремі 

музейні заклади. 

Вектор цього дискурсу можна продовжити, і уявити, як саме буде розвиватися 

музейництво у мережі. 

Традиційно, творенням певного контенту займають окремі соціальні групи, 

що виокремилися в ході розподілу праці. Але сучасні технології дозволяють всім 

брати участь у творенні смислів. Відсутність монополії на трактування явищ 

оточуючого світу, позбавляє верстви, що займають продукуванням символів, 

ексклюзивних інструментів. Це дозволяє не лише оптимально використовувати 

інтелектуальні ресурси усього світу, а й уникнути зловживання владою над 

спадщиною, яка є у музеїв, подолати «професійну змову експертів», що полягає у 

маніпуляції масами.  

Як наслідок, найбільш продуктивним видається розвиток музею за «вікі-

моделлю». На думку Талеба, ця модель має стати основною у формуванні 

суспільного знання [487]. За допомогою «вікі» можна зруйнувати шкідливі 

суспільні відносини, при яких інформація перебуває у «володінні» певних 

авторитетних інститутів – наукових співтовариств, ЗМІ тощо. Ідея вікі-моделі 

полягає у тому, що будь-яка особа, що користується Інтернетом, дотримуючись 

певних правил, може долучитися до формування загальнодоступного 

інформаційного тезаурусу. Характерним прикладом імплементації цієї ідеї є 

Вікіпедія. 

Поняття «вікі» було запроваджене У.Каннінгемом для технології вільної 

співпраці програмістів по створенню баз даних, або програмного забезпечення. 

Спочатку мова йшла про обмін ідеями між програмістами, синергія яких формувала 

цілісний контент, створений не окремими авторами, а їхньою своєрідною 

спільнотою (не плутати із чатом, який просто відображає хід дискусії, а не творить 

цілісний корисний контент). Слово «вікі» походить із гавайської мови і означає 
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«швидко» (вікі-вікі шатлами гавайці називали автобуси, що курсують між 

терміналами аеропорту).  

Каннінгем (разом із Бо Леуфом) виділив наступні ключові атрибути «вікі» 

[680]: 

1. Запрошення широкого кола користувачів – не лише експертів – до 

редагування або ж створення будь-якої сторінки через спеціально утворений сайт. 

Для цього користувачеві достатньо звичайного браузера. 

2. «Вікі-сторінки» мають бути змістовно пов’язані між собою та з іншими 

сайтами із використанням технології гіперпосилання. При цьому, користувач має 

бачити які сторінки існують, а які пропонуються до створення. 

3. «Вікі» не характеризується старанно опрацьованим експертами 

закостенілим контентом, створеним для випадкових пасивних відвідувачів. Ця 

модель заохочує залучення відвідувачів (користувачів) до перманентної спільної 

роботи із наповненням вікі-сторінок для їхнього перманентного покращення. 

4. «Вікі-моделі» створюють середовища, що є компліментарними до 

помилок, пропонуючи, натомість, дієві механізми їхнього оперативного 

виправлення. 

Дослідники звертають увагу на «еволюційну» природу вікі-ресурсів: певні 

сторінки зникають, їх місце займають нові, деякі «мутують». В результаті такого 

природного «приладжування» контент покращується [680]. 

Зазначимо, що ідея самоорганізації інклюзивного експертного середовища 

для «вікі-моделей» не одразу була усвідомлена і сприйнята схвально. Найбільш 

успішний вікі-проект – Вікіпедія, насправді, є побічним продуктом Нупедії. 

Остання задумувалася як багатомовна онлайн-енциклопедія. Робота над нею 

передбачала роботу із експертними середовищами, які мали бути поділені на два 

великих табори – творців контенту та його редакторів. Проте, Нупедія зростала 

дуже повільно, а експерти – «наукові авторитети» – не виявляли особливого 

бажання приймати участь у розробці її контенту. Тим більше, було дуже складно 
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виявити «потрібних» експертів, яких би «схвалили» інші експерти. До того ж, сама 

ідея охопити усіх експертів, на практиці не спрацьовувала.  

Тоді, Д.Вейлз, керівник проекту (котрий до того спеціалізувався на 

порносайтах), вирішив ризикнути, й виклав онлайн Вікіпедію, яка задумувалася як 

«чернетка» для створення витриманих за усіма енциклопедичними нормами статей 

у Нупедії. Засновник Вікіпедії зранку з подивом побачив, що звичайні користувачі 

Інтернету заходилися створювати контент онлайн-енциклопедії. Незважаючи на 

побоювання Вейлза, що Вікіпедія породить інформаційне «сміття», цей проект 

виявився набагато успішнішим за основний, швидко набуваючи популярності. В 

результаті самоорганізації, виникла антикрихка інформаційна вікі-система, яка 

входить до десятки найпопулярніших сайтів у світі. Символічно, що після 

неочікуваного успіху Вікіпедії, один із її ідеологів (провідний експерт) Л.Сенгер 

покинув проект, вважаючи верифікованість контенту онлайн-енциклопедії 

недостатньою. Отже, навіть, один із натхненників Вікіпедії не до кінця зрозумів 

інноваційності свого дітища. 

Ідея Вікі-музею знайшла поширення серед користувачів Вікіпедії вже у 

2007 р. Невідомий представник із Австралії (країні, у якій діджиталізація і доступ 

до оцифрованих даних є поширеним трендом) висунув пропозицію викласти у 

Вікіпедію фотографії музейних предметів, що зробить їх доступними для усіх [681]. 

За відповідними посиланнями мала б бути розміщена інформація про артефакти. На 

думку користувача, такий сайт міг би замінити ілюстровані каталоги. 

Інші користувачі досить прохолодно поставилися до ідеї, не вбачаючи 

необхідності у створенні окремого вікі-проекту й запропонували скористатися 

наявними можливостями Вікіпедії (Вікісховищем, Вікіджерелами, або Вікіданими).  

Дехто пропонував створити віртуальні експозиції, що містили б зображення 

артефактів, споряджених оповідями (stories) та описами (descriptions). Окрема мова 

йшла про категоризацію відповідних вікі-матеріалів, а також підтвердження 

автентичності зображених пам’яток від музейних установ. Інші користувачі 
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звертали увагу на відмінність між Вікіпедією та цифровим представленням 

музейних практик. Останні передбачають велику кількість медіа файлів 

(відображення предметів, а також пояснень до них у відео, звуковій та текстовій 

формі) для того, щоб максимально імітувати присутність у музеї. Крім того, 

вбачалося необхідним, щоб відвідувач вікі-музею не втрачав можливості слідувати 

традиційним формам музейного споглядання – «мандрувати» за хронологічними, 

географічними орієнтирами. 

Дискусія точилася досить мляво між 2007 та 2009 роками і поновилася лише 

в 2016 р. За цей час у базах даних Вікіпедії (Вікіданих) з’явилися зображення із 

атрибутивним супроводом (приблизно як у інвентарній картці або паспорті) з 

колекції Музею Бойманса ван Бенінгена в Нідерландах [681]. Проте, цей проект не 

задовольнив прихильників ідеї вікі-музею. 

Одне із останніх побажань в дискусії стосувалося того, щоб не розв’язувати 

проблему вікі-музею за рахунок інструментів Вікіпедії, а застосувати вікі-модель 

як таку. На думку одного із дописувачів [681], вікі-музей мав би бути великим 

освітнім інструментом, який би об’єднував розрізнені сторінки, на яких би 

містилися медіа файли із артефактами та мінімальною кількістю роз’яснювальних 

текстів, щоб не створювати перепон для плинного руху відвідувача через значну 

кількість сторінок (як по залах музею). Цей віртуальний музей міг би поділятися на 

окремі відділи (наприклад, ботаніки, зоології, музики – будь чого). Як бачимо, в 

основу покладалася класифікація пам’яток, що відсилає до кунсткамерної теорії 

музею. Крім того цей музей мав передбачати інструменти активної взаємодії із 

відвідувачем. Отже, ідея вікі-музею ще не була відділена від віртуальної імітації 

аналогових музейних форм з чітким розмежуванням куратора і відвідувача. В той 

час як вікі-модель цю грань стирає. 

В дискусії також міститься інформація про реалізацію ще одного проекту вікі-

музею, здійсненого Палацом витончених мистецтв у Ліллі на базі Вікіпедії. Цей 
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проект має багато спільного зі згаданим вище голландським відповідником (також 

без ефекту «проходження залами»).  

З одного боку, учасники дискусії [681] відчували, що просте завантаження 

описаних і оцифрованих артефактів не створює якогось особливого музею. З іншого 

боку, далі цього не пішов жоден із реалізованих проектів. Причиною цьому, на 

нашу думку, є те, що відчуття «музейності» в учасників дискусії було інтуїтивно-

ауральним, і не пов’язувалося з особливостями діяльності музею як інституту. Крім 

того, відчувається брак чіткого розуміння відмінностей між вікі-моделлю як ідеєю, 

її конкретними втіленнями (Вікіпедія), і традиційними практиками діджиталізації 

музейних зібрань. 

У збірнику «Міжнародний посібник із музейних досліджень», присвяченому 

медіальності музею та його взаємодії з іншими медіа, мова йде про те, що технології 

дозволяють позбавити музеї ексклюзивного права на експертну думку. Наприклад, 

за допомогою соціальних медіа будь-хто може інтерпретувати музейні пам’ятки, й 

ці інтерпретації можуть набути більшого поширення, ніж інтерпретації музейників, 

в «оперативному управлінні» яких перебуває пам’ятка [607]. В цілому, дослідники 

констатують, що музей дуже тісно переплітається із найрізноманітнішими медіа-

явищами, в результаті чого спостерігається своєрідна дифузія, коли медіуми 

взаємопроникають та видозмінюються, набуваючи нових форм. Проте, проблемі 

взаємодії музейної репрезентації та вікі-моделі окремої уваги приділено не було. 

В цілому, взаємодія інтернет-технологій та музеїв традиційно вбачається в 

оцифруванні пам’яток, «заливанні» їх у мережу, де інтернет-користувач сам 

вирішуватиме, що із ними робити. Зокрема, формувати власну віртуальну колекцію 

(подібно до плей-листа) або й експозицію (як би це не виглядало). Користувач може 

займатися науковими дослідженнями, використовуючи оцифровані пам’ятки як 

джерела наукової інформації. Для менш досвідчених поціновувачів цифрової 

спадщини залишалося «розшарювати» пам’ятки, або ж висловлювати свою думку 

від побаченого на «стіні» обговорення артефактів, чи створювати глибокодумні 
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пости у соцмережах. Загалом, музей розглядається «цифровиками» лише як 

сховище пам’яток, яке треба зробити доступним кожному. Проте, доступність не є 

достатньою передумовою для побудови музейної репрезентації. Хіба що хтось 

проголосить, що відтепер кожен є музейником (певні спроби були [652]), і 

забезпечить поширення фахової музейної культури.  

Бачення музею як сховища, що потребує діджіталізації, пропонує Google Art 

Project, який розміщує пам’ятки та робить 3-D відтворення виставок та експозицій. 

Щоправда, останнім часом Гугл вимагає доповнювати їх досить розлогими 

експлікаціями, що важливим кроком на шляху до цифрової форми музейної 

репрезентації. Існують також інші інтернет-платформи, які акумулюють файли із 

зображеннями пам’яток, під егідою різних Інтернет-проектів. Подекуди, 

оцифровані пам’ятки супроводжуються фаховими коментарями. Досить часто, 

онлайн-проекти здійснюються під егідою впливових музеїв – Метрополітен та 

МОМА у США, Рейксмузеум в Нідерландах тощо. Хоча, кожному із них далеко до 

матеріальної та організаційної спроможності Гугла. Але у будь-якому випадку, все 

зводиться до завантаження у мережу якомога більшої кількості фото. Чим більше 

файлів у мережі – тим відкритіший музей. Втім, музейництво в цій діяльності все 

одно не проступає. 

Розглянемо шляхи синтезу музейно-кураторської діяльності та вікі-моделі. 

До певної міри, музейні репрезентації вже і так будуються за цим патерном, тому 

що і наукова, і художня творчість, як вже згадувалося, є спільним «будівництвом 

собору» і кожен може долучитися до нього. Але все-таки, не кожен може прийняти 

участь у створенні будь-якої репрезентації, хіба що запропонувати свою. Все 

популярнішою стає професія незалежного куратора. В той же час, крім поганої 

монетизації, представники цього фаху стикаються із тим, що так чи інакше їм треба 

працювати із музеями, що, фактично, володіють колекціями. Тож, інститути 

можуть встановлювати обмеження і впливати на зміст репрезентації, що значно 

звужує «суверенітет» незалежних кураторів. 
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Проте, із розвитком технологій, музеї можуть створювати особливі віртуальні 

платформи для того, щоб залучити всіх бажаючих до творення музейного контенту. 

Результати роботи на цьому віртуальному майданчику могли б залишатися в 

онлайні, або, зрештою, включатися до «аналогових» репрезентацій закладу. При 

цьому, роль музейного працівника аж ніяк не нівелюється – просто музейництво 

перестає бути привілеєм лише «кадрових» музейників.  

Музеї можуть так і не наважитися на створення таких цифрових платформ. 

Також заклади цілком мають право не вважати за потрібне забезпечувати 

оцифрованим матеріалом сторонніх осіб (бо ж для відвідувачів, в тому числі, 

віртуальних, музеї достатньо відкриті). Крім того, музеї повноважні наполягати на 

обмеженому використанні своїх репрезентацій (не пам’яток), посилаючись на 

захисті авторського права та інтелектуальної власності. Але, навіть, за таких 

несприятливих обставин, все одно, рано чи пізно, більшість пам’яток буде 

оцифрована й опиниться у мережі. Про що свідчать відповідні тенденції. В цілому, 

навряд чи протистояння вільному цифровому використанню спільного культурного 

надбання є перспективним.  

Розглянемо ближче вікі-музей як віртуальний інститут. В основі музейного 

кураторства лежить пам’ятка. Але музейницька робота в онлайні полягає не лише у 

категоризації файлів із пам’ятками, або ж відображенні (фотофіксації) виставки 

тощо. Смисл музейництва полягає у тому, щоб виражати певні ідеї, що дозволяють 

ставити або (і) розв’язувати проблеми, базуючись на методології наукової та 

художньої творчості, опредметнюючи кураторський задум за допомогою пам’яток. 

Отже, вікі-музей являтиме собою сукупність музейницьких творів (не музейних 

пам’яток), відкритих для редагування, й творцями контенту виступатимуть не лише 

експерти-музейники.  

Цей патерн передбачає вільне утворення зв’язків між темами. В цілому, має 

бути якомога менше перепон для вільного колажування, застосування методу спроб 

і помилок, наукового критицизму і, що важливо, створення нового знання. У цій 
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точці ідея вікі-музею та Вікіпедії розходяться. Вікіпедія не передбачає творення 

нового контексту, й вимагає спиратися на вже створені поза нею джерела. В той же 

час, вікі-музей може передбачати спільне творення репрезентацій, подібно до 

роботи над комп’ютерними програмами зі спільним ядром, що є значно ближчим 

до ідеї вікі, запропонованої У. Каннінгемом. І саме у цьому пункті оприявнюється 

комунікативна природа Вікіпедії, що використовує інформацію, запозичену із 

третього світу, та музеями, котрі створюють нове знання. При цьому, контент 

Вікіпедії, звісно, є набагато ціннішим за беззмістовні теревені, що зафлудили 

середовище Інтернету. 

Отже, перспективи вікі-музейництва як соціального інституту виглядають 

дуже обнадійливими. За його допомогою відбудеться консолідація музейних 

репрезентації минулого, розрізнених поміж традиційними аналоговими музейними 

інститутами. Проблема обмеженості музейного зібрання (для роботи із вікі-музеєм 

можна використати будь-які пам’ятки, незалежно від того, до якого музейного 

зібрання вони належать) буде подолана. Крім того, музейницька культура набуде 

значного поширення, збільшиться кількість музейних фахівців, інтелектуальний 

потенціал зросте й використовуватиметься ефективніше. Співпраця між 

музейниками стане прозорішою. Недостатньо талановиті та працелюбні музейники 

самі собою відфільтруються. До того ж, музейницька репрезентація у формі вікі 

може розв’язати багато проблем пов’язаних із історичною свідомістю: 

дефальсифікувати й деполітизувати минуле, зорієнтувати у хаосі історичної 

інформації, обсяги якої неупинно зростають, а також стати основним джерелом про 

суспільний досвід. Нарешті, громада, у широкому сенсі цього слова, отримає право 

вільно користуватися своєю спадщиною, оволодіє своїм минулим, і, що 

найважливіше, майбутнім, уникаючи шкідливого впливу різноманітних 

посередників. 

Але ці багатообіцяючі картини майбутнього можуть бути спростовані 

критикою. Перш за все, незважаючи на небувалі до цього можливості для 
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дослідження, Інтернет-простір виявився благодатним місцем для обскурантизму. 

Деякі дослідники помітили тенденцію, що фахове, експертне знання стало не таким 

затребуваним [308]. В мережі більшою довірою користуються лідери думок. І якщо 

вони вдаються до трансляції відверто лженаукових поглядів, це не лише не 

віднаджує їхніх прихильників, а, навпаки, робить прихильність достатньою 

підставою для того, щоб вважати лженаукову концепцію не гіршою за інші, в тому 

числі, наукові. З іншого боку, приклад Вікіпедії демонструє, що, все-таки, можна 

створити запобіжники  організаційного і технічного характеру проти цієї негативної 

тенденції. Можливо, причина також у тому, що більшість «редакторів» Вікіпедії 

схильні покладатися на раціоналістичну традицію.  

В умовах, коли нове знання не створюється, а всього лише 

переупорядковується, може з’явитися тенденція до посилання на авторитетів. 

Звісно, такий підхід є далеким від наукового. Проте, з критики авторитетності, 

скоріше, скористається лженауковий тренд, котрий спирається на маніпулятивні 

інформаційні технології. Науковий метод, натомість, може протиставити лише 

сумнів, невпевненість, обмежене знання, перевагу спростування над апологетикою, 

надійність лише відкинутих теорій, а не нових висунутих гіпотез. Це хибно 

інтерпретується як слабкість науки, незважаючи на прогрес знання, що відбувається 

завдяки науковому методу. Зрештою, сильні сторони науки використовуються 

проти неї самої, роблячи її позицію слабкою перед маніпуляціями. В той час як 

використання маніпуляції проти маніпуляції, яке взагалі несумісне із наукою, не дає 

подібного ефекту: маніпуляції підсилюють одна одну, формуючи, як наслідок, 

антинауковий світогляд інформаційного протистояння. 

Особливість четвертого світу полягає у тому, що він досить погано 

представлений у об’єктах третього світу, зокрема, гуманітарних науках. Його 

досвід згенеровано, власне у соціальних технологіях, традиціях та інститутах, але 

недостатньо осмислено. Отже, повертаючись до мисленого експерименту Поппера, 

треба зауважити, що зі зруйнуванням четвертого світу, його буде важко відновити, 
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навіть за рахунок третього (власне, Поппер і сам не заперечує його [365, с. 177]). А 

цивілізаційний процес відкотиться далеко назад. До-речі, концепція автономного 

четвертого світу показує логічну неспроможність інституційного анархізму, так 

само, як і очищення «майданчика» для будівництва нового знання. Якщо для того, 

аби покращити пізнання знищити всі уявні знання, то навряд чи слід очікувати 

бурхливого розвитку. Навпаки, треба буде заново відновлювати те, що є. Так само 

і з інститутами, технологіями і традиціями. У разі їхнього цілковитого скасування 

необхідно буде все починати заново. Таким чином, не варто елімінувати інститути 

без украй нагальної потреби. Краще їх модернізувати відповідно до суспільних 

викликів. 

Четвертий світ, фактично, не входить в інформаційний кокон Інтернету, який 

прагне поглинути все довкола. Беручи до уваги те, що музей – це соціальний 

інститут, ми підходимо до висновку відповідно до якого Інтернет не може утворити 

аналог цього закладу, хоча й може віртуалізувати музезейництво, емансипувати 

його із використанням вікі-моделі. 

Звісно, можна, наприклад, Фейсбук або Гугл розглядати виключно крізь 

призму тенденцій розвитку комунікації та мережі, але, цей погляд відвернутий від 

проблем, спричинених тією обставиною, що за названими інтернет-ресурсами 

стоять корпорації. І те, що М.Цукерберг є власником контрольного пакету акцій 

свого дітища, робить його чимось на зразок диктатора мережевого світу і, зрештою, 

дає йому владу над багатьма інститутами, в тому числі, державними, але вже у світі 

реальному. 

Існує точка зору, що Інтернет є ідеальною платформою для зіткнення 

концептуальних каркасів. Проте в самій мережі є тенденції, які мають протилежні 

наслідки. Їх можна назвати ефектом «агента Сміта» – на честь персонажа трилогії 

«Матриця». Цей герой в третій частині кіносаги повністю поглинає віртуальну 

реальність, створюючи загрозу і для світу машин, і для світу людей. Він робить 
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безліч власних копій, перетворюючи довколишню реальність на свою фрактальну 

самоподібність.  

В світі Інтернету ця, на перший погляд, фантастична ситуація проявляється 

наступним чином. Первісно, мережа була територією цілковитої анонімності та 

плюралізму. Саме такою її задумував Т.Бернерс-Лі, один із фундаторів Всесвітньої 

Павутини. Проте з появою соцмереж, користувачі були поставлені в умови, коли 

вони добровільно, або й проти волі, почали завантажувати особисті дані у мережу. 

Крім того, їхня поведінка почала регламентуватися. На сьогодні, ці тенденції 

посилюються. Таким чином, винило щось на кшталт загального стандарту, 

спільного концептуального каркасу, який шкодить розвитку, зокрема, прогресу 

знання. Імовірно, саме через це Т.Бернерс-Лі негативно висловлювався про 

соцмережі вже більш-ніж десять років тому [49].  

Те саме можна сказати і про Гугл, якому вдалося сформувати окрему культуру 

взаємодії з Інтернетом, стати на цьому шляху монополістом, і поглинути 

найпопулярніші ресурси мережі, щоб контролювати популярний контент, 

фіксувати запити, таргетувати і, зрештою, отримувати надприбутки. Зауважимо, що 

при цьому корпорації експлуатують не стільки віртуальне середовище, скільки 

цілком реальне соціальне. Крім того, алгоритми, які застосовують наймогутніші 

інтернет-компанії, також уніфікують інтернет середовище, а, разом з ними, й смаки, 

громадську думку, попит тощо. Здається, що інтернет-комунікація надала 

можливість спілкуватися без посередників, чому особливо радіє, наприклад, 

Н.Талеб. Але, насправді, посередники нікуди не ділися – їх місце зайняли технічні 

засоби, зокрема, боти. 

Таким чином, в соціумі, особливо із лавиноподібним розповсюдженням 

Інтернету, все гостріше відчувається потреба у інституті, що слугував би 

майданчиком для зіткнення різноманітних концептуальних каркасів, а не їхньої 

уніфікації. Цю функцію може виконувати музей, поєднуючи різноманітні напрями 

науки, всі види мистецтва (безпосередньо в репрезентації проявляються реді-мейди, 
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інсталяції, певною мірою, дискурсивні практики та дизайн; все інше мистецтво 

постає у вигляді пам’яток), текстову і візуальну комунікацію, аналогові форми 

контактів, і, звісно, Інтернет-технології. Музей, в цілому, досить індиферентний до 

комунікативних процесів, він може підлаштуватися під найрізноманітніші медійні 

моделі. Крім того, від недоліків сучасності його рятує толерування деяких 

застарілих комунікативних форм.  

В зв’язку з цим, зауважимо, що стрижневим компонентом інтернету є 

комунікація – зв’язок між серверами. Якщо зв’язок втрачається, фактично, 

непотрібними стають і сервери. Вони не здатні до саморозвитку. Натомість музеї, у 

які б комп’ютерні мережі вони не об’єднувалися, при будь-якій втраті зв’язку все 

одно функціонуватимуть, тому що вони, насамперед, пов’язані з третім світом. 

Музеї і надалі вироблятимуть нове знання. Отже, ці інститути мають високу 

стресостійкість, їх не можна вивести із ладу, наприклад, через пошкодження 

кабелю. Про переваги і недоліки збереження інформації на цифрових і аналогових 

носіях мова вже йшла раніше. 

Повертаючись до Музею в Ріо-де-Жанейро, варто зазначити, що тяжкість 

втрати обумовлена не лише величезним масивом пам’яток, що згоріли. І, навіть, 

якби вони були цілковито оцифровані, це не зарадило б справі. Пожежа знищила, 

насамперед, інститут, що був найстарішим науковим закладом країни. Звісно, музей 

продовжить працювати. Тим більше, що приблизно десять відсотків колекції 

збереглося. Проте, інституційні традиції, які пов’язані із музейними 

репрезентаціями, відновити буде вкрай важко. Імовірно, серйозного удару було 

завдано пам’яті закладу. Непоправної шкоди завдано також науково-дослідній 

роботі, тісно пов’язаній із атрибутивною та інтерпретаційною діяльністю. Навряд 

чи, в контексті обсягів втрат, можна говорити про посттравматичне зростання 

установи. Тож, бразильська культура втратила, насамперед, ефективний інструмент 

виробництва культурного капіталу, що, зрештою, серйозно вплине на перспективи 

цивілізаційного розвитку країни, хоча це й не буде помітно одразу. 
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Підсумовуючи, зазначимо, що без музейного інституту три світи будуть 

роз’єднаними, навіть за наявності розвиненого Інтернету та інших комунікативних 

технологій. Якщо музеї зникнуть, навіть, за умови всезагального оцифрування 

пам’яток, буде досить складно виробляти із культурної спадщини культурний 

капітал, необхідний для суспільного розвитку. За рахунок діджиталізації, можна 

зберегти музейницькі технології, популяризувати музейну культуру, але не 

створити повноцінну онлайн-копію музейного інституту. Його зв’язок із першим, 

третім та четвертим світами субституювати неможливо. Поза музейним інститутом, 

використання безмежної кількості терабайтів оцифрованих пам’яток, має не так 

багато опцій. Особливо, це стосується пересічних користувачів мережі, яким 

залишається лише посвайпати оцифровані артефакти на своєму гаджеті (не довго). 

Тож, музей дещо виходить за межі медійно-комунікативної теорії. Вона не здатна 

описати шляхи найбільш ефективного використання цього закладу. Насамперед 

тому, що музей не легковажить смислами, на відміну від інших суб’єктів соціальних 

комунікацій, котрі лише імпортують із третього світу інформацію у вигляді мемів, 

полегшують їхню змістову ємність для більш зручного копіювання, компіляції та 

поширення. Якщо і можна говорити про музей як медіум або ж про «музейну 

комунікацію», то лише метафорично і через те, що він єднає галузі пізнання, 

артефакти, і, зрештою, людей для того, щоб утворити нове знання, яке зможе 

розв’язати нагальні соціальні проблеми. 

 

5.2. Соціокультурне проектування як провідна ідея авангардної 

музеології 

Дещо парадоксально, але науковці майже не приділяли увагу проблемі ролі 

музею в соціокультурних процесах з позиції третього світу. Зазвичай, далі 

констатації науково-дослідного та просвітницького статусу музею справа не 

заходила. Отже, в наукових дослідженнях у цьому напрямі утворився вакуум, який 

був заповнений теоретичними напрацюваннями професійних кураторів та 
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художників. Одне із провідних місць серед них посідає А.Жиляєв. Його ідея полягає 

у тому, що музей у сучасних інституційних рамках існувати більше не може – він 

потребує серйозного проектного доопрацювання. Проте це не новація – подібне 

відчуття переродження музею, зокрема, в контексті медіації ним мистецтва, вже 

було осмислене майже сто років тому представниками історичного авангардизму. 

Тоді ж були розроблені й, навіть, втілені в життя авангардні музейні проекти. 

Зрештою, Жиляєв звернув увагу на те, що для розв’язання сучасних викликів, що 

постали перед музеєм та суспільством, можна використати напрацювання, котрі 

художник позначив як «авангардну музеологію» [Це поняття активно 

використовується також мистецтвознавцями, наприклад, Б.Гройсом [603], 

кураторами, зокрема, У.Обрістом [643] та ін. 

Тут, власне, мабуть вперше маємо справу із застосуванням методології 

авангардизму до науки. Суть авангардизму полягає у запереченні традиційного 

наслідування, і, натомість, перманентному переосмисленні культурно-мистецької 

спадщини. Звідси, запропонована Жиляєвим авангардна музеологія постає не як 

реконструкція, а як живий сучасний напрям, що спирається на критику ідей 

авангардистів, та цілком нові дослідження. Внаслідок цього, Жиляєвим було 

утворено платформу для подальшої розробки авангардної музеології, що отримала 

назву «Центр експериментальної музеології» [537, 538]. Як і має бути відповідно до 

духу авангардизму, дослідники Жиляєвого пулу перебувають у опозиції до 

«офіційного» музеєзнавства, що, правду кажучи, останньому йде на користь, хоча 

його представники і не схильні цього визнавати [254].  

Участь художників та кураторів виглядає як партизанська вилазка у наукове 

середовище. Хоча у професійних науковців немає ніякого виключного права на 

заняття наукою. Тим паче, що науковим критицизмом та методом спроб і помилок 

митці володіють подекуди краще за вчених. Незважаючи на це, А.Жиляєв відчував 

необхідність у потужних філософських підвалинах для авангардної та 

експериментальної музеологї.  
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5.2.1. Прокрустове ложе марксизму для авангардної музеології 

Утопічно-інженерна перебудова активно розгорнулася на територіях, 

підконтрольних радянській владі у кін. 1910 – 1930-х рр. Не оминули ці процеси й 

музеїв. У СРСР цей період пов’язують із активним становленням музеєзнавства як 

науки, формуванням централізованої музейної мережі (що багатьма розглядається 

як позитивне явище), впровадженням важливих інновацій. Радянська самооцінка 

цього часового проміжку в контексті музеєзнавства є досить високою. З 1991 р., із 

утвердженням національного погляду на історію України, радянське музейництво 

розглядається з позицій репресій проти української національної інтелігенції [274]. 

Іншими словами, цей час вже трактується різко негативно, як «пропащий», яким 

обумовлена (багато в чому небезпідставно) подальша стагнація у сфері 

музейництва.  

Цікаво, що з поля зору обох дискурсів випали теоретичні й практичні 

музейницькі напрацювання представників авангардизму. Для радянської ідеології, 

яка поглинула наукову гуманітаристику, вони виглядали політично ненадійними. 

Для адептів національного наративу – скомпрометованими розбудовою радянської 

держави. Авангардні музеологи, подекуди, розглядаються в контексті положень 

Всеросійського музейного з’їзду 1930 р., котрі поставили музеї на службу 

політичної догматизації. Зрештою, відносини ідеологій авангардизму і радянського 

марксизму в музейному контексті виявилися непроясненими. Тож, варто закрити 

цю прогалину [446]. 

А.Жиляєв вважає, що «матеріалістичний музей» став продовженням «музею 

авангардизму» [1]. Дослідника захоплює, що саме в авангардному і 

матеріалістичному музеях, котрі виникли в СРСР у 1920-1930-х рр., було, фактично, 

передбачене (рос. «предвосхищено») концептуальне мистецтво, що виникло на 

Заході лише наприкінці 1960-1970-х рр. Це, звичайно, може бути предметом 

гордості, оскільки хоча б на мистецькій ниві СРСР таки перегнав Європу і США. 

До того ж, і авангард з теренів СРСР не був вторинним по відношенню до Заходу. 
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Навіть більше, митці з України, Росії, Білорусі відіграли одну із ключових ролей у 

становленні цього мистецького напряму. 

Жиляєв зазначає, що: «відкриття, зроблені колись у лабораторіях авангардних 

музеологів, можна зустріти в концептуальному й постконцептуальному мистецтві, 

в практиках інституційної критики, в художніх жестах, що осмислюють виставку та 

музей як особливий медіум художнього висловлювання, а також в інновативних 

кураторських практиках» [1, с.44]. Водночас, за його ж словами, радянські 

музейники ніколи не називали себе кураторами, їхня праця мала колективний 

неавторизований характер, подібно до роботи на виробництві [167]. У цій 

відсутності диктату авторства куратора, Жиляєв бачить велику перевагу, що 

полягає у вищому рівні свободи, незаангажованості, демократичності, порівняно із 

Заходом. 

Крім того, це дозволяє Жиляєву пов’язати Федорівський проект тотального 

омузеювання («виходу музею з берегів») із «матеріалістичною» ідеєю розмивання 

межі між мистецтвом, виробництвом і самим життям, що була популярною в 1920-

ті рр. (дослідник посилається на ідеологію пролеткульту та концепції 

Б.Арватова [15, 16]). Оскільки ж сам авангардизм, на думку Жиляєва, передбачає 

егалітаризацію мистецтва [1, c. 42], його теорія «авангардної музеології» набуває 

позірної цілісності, що виявляється у симбіотичній взаємодії федоризму, 

авангардизму і марксизму.  

А.Жиляєв зауважує, що авангардна музеологія проіснувала недовго й музей, 

що «діалектично почав виходити з власних берегів був насильно повернений у своє 

річище» [1, c. 40]. Насправді ж, багато із тенденцій в радянській музейній справі, 

романтично описаних Жиляєвим, збереглися й після 1930-х рр. Перш за все, це 

зв’язок музеїв із «життям». Дослідник захоплено описує роботу «хат-лабораторій» 

та «пересувних виставок». Проте, в СРСР і на більш пізніх етапах була поширена 

практика читання музейниками лекцій на заводах і в колгоспах, облаштування 

найрізноманітніших виставок за межами музеїв. У досить потворній формі ця 
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тенденція збереглася і на сучасному етапі, коли картини з фондів українських 

музеїв переміщалися у кабінети чиновників, де виконували свою «утилітарну 

функцію».  

Можна й по сьогодні спостерігати радянську тенденцію до розмивання меж 

музейної професії. Ця тенденція посилилася через знищення фахових кадрів, 

викликаною ідеологічною неблагонадійністю. А.Жиляєв чомусь ремствує з 

приводу того, що музеологи авангардно-матеріалістичного спрямування були 

репресовані. Проте, згідно із обстоюваною ним концепцією, музейники не можуть 

утворювати закритих каст, широкі верстви мають мати доступ не лише для 

відвідування музею, а й для роботи в ньому. Виходить, що репресії проти 

різноманітних «реакціонерів» створили лакуни, які могли б бути заповнені 

«прогресивними народними кадрами». Отже, репресії виглядали, скоріше чимось 

логічним, ніж екстраординарним в умовах «загострення класової боротьби». 

Дотепер маємо багато випадків соціальних ліфтів, коли люди із найрізноманітніших 

сфер народного господарства займають найвищі пости в музеях не на користь 

останнім. В пострадянській суспільній свідомості міцно вкоренилася повага до 

«простих людей», тих, хто прийшов «з виробництва», «міцних господарників» 

(«виробничників», а нині й успішних бізнесменів), «прорабів» музейної справи, на 

противагу замшілим інтелігентам. 

«Виробничий» підхід також зберіг свої позиції. Сутність його полягала у 

стандартизації музейних репрезентацій, в яких провідну роль відігравали 

заздалегідь заготовлені конструкції-матриці із «базису й надбудов», «класової 

боротьби» тощо. Зрештою, з музейної роботи зникла, власне, творчість у створенні 

репрезентацій. Натомість, інсталяції з музеїв нікуди не зникли. В музеях значного 

поширення набули діорами, і надалі використовувалися «обстановочні кімнати». 

Яскравим «концептуальним» витвором є «Батьківщина-Матір» у Києві, котра являє 

собою грандіозну інтервенцію у міський простір. Сам скульптурний образ 

виконаний цілком в індустріальний спосіб, а в інтер’єрі статуя являє собою 
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тотальну інсталяцію (ніби, за канонами концептуалізму, Батьківщина-Матір є 

палімпсестом – В.Бородай кардинально переробив проект Є.Вучетича).  

Своєрідним є тлумачення А.Жиляєвим наслідків Всеросійського музейного 

з’їзду 1930 р. Основним лейтмотивом цього зібрання було утвердження думки про 

те, що музей має демонструвати не речі («фетиші»), а ідеї. Сам дослідник з цього 

приводу говорить наступне: «в музеєзнавчій літературі до цього часу зазначається, 

що положення Першого музейного з’їзду мали руйнівні наслідки для музейної 

справи у СРСР. Передусім, це стосувалося небезпеки втрати музеєм своєї самості, 

що полягала у тематичному показі музейних експонатів, тобто в русі у сторону 

все більш штучних експозицій, підпорядкованих наративу (курсив – Р.С.). Обурення 

музеологів можна зрозуміти. Оскільки перетворення музею в твір концептуального 

мистецтва стало б надзвичайною подією не лише для мистецтва соціалістичного 

реалізму, але й для західних художніх пошуків тих років» [167].  

А.Жиляєв у своїх роботах неодноразово наголошує на тому, що сутнісною 

ознакою концептуального мистецтва є дефетишизація. Віднайдення цієї тези у 

працях учасників Всеросійського музейного з’їзду, дозволило досліднику знайти 

ще одне підтвердження випереджального розвитку радянського музейництва. 

Оскільки А.Жиляєв бачить у концептуалізмі особливу цивілізаційну цінність, а 

його передбачення – цивілізаційним досягненням, він не може оцінити ідеї з’їзду 

інакше, ніж позитивно. Тим більше, що така постановка питання є досить 

оригінальною, тому що суперечить загальноприйнятій в музеєзнавстві думці 

(нагадаємо, що прихильники авангардної музеології перебувають в опозиції до 

офіційного музеєзнавства). 

Дослідник впевнений, що негативна оцінка наслідків Всеросійського 

музейного з’їзду криється у консервативному мисленні музейних працівників та 

музейних науковців. Проте, в даному випадку це пояснення є надуманим. Справа у 

тому, що положення з’їзду 1930 р. не передбачали утвердження якогось 

футуристичного проекту на кшталт Федорівського або ж емансипацію мистецтва на 
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шляху до концептуалізму. Його мета – перетворення музеїв на осередки політичної 

пропаганди. Автентичні предмети – пам’ятки – є науково-інтерпретаційними 

джерелами. Іншими словами, ідеї, які треба було утвердити, могли не співпадати із 

наявними пам’ятками. А їхня однобічна тенденційна інтерпретація, все одно не 

могла заперечити альтернативної інтерпретації. Отже, коли пам’ятка заважає ідеї – 

історичний артефакт має відступити. А утворені пустоти мають зайняти 

різноманітні статистичні дані, діаграми, твори мистецтва, спеціально створені для 

відображення певної ідеї, тощо. Природно, що такий підхід виправдовував 

створення спецфондів з невідповідними панівним ідеям пам’ятками (до яких часто 

належали твори авангардного мистецтва!). Зрештою, справа не у фетишизації 

автентичності –музейний з’їзд мав на меті очистити музейництво від емпіризму і 

наукового критицизму. 

Найбільш повно марксистська (діалектико-матеріалістична) музеологія 

постала у статті І.Луппола, котрий виступив редактором, а, отже, й ідеологічним 

контролером Праць Всеросійського музейного з’їзду. Треба зауважити, що аналіз 

літератури, в якій висловлюється позитивно-піднесене ставлення до марксизму та 

до радянської політичної системи у 1920-1920-х рр., не дає можливості з’ясувати 

щирість поглядів, які висловлював автор. Інтелігенція була налякана 

перспективами бути звинуваченою в реакційних поглядах, тому їхнє трактування 

марксизму набувало максимально звульгаризованих форм з точки зору науки, проте 

оптимальнихх, з огляду на політичну кон’юнктуру. Як показала історія, переляк 

інтелігенції не був марним. Проте, їхня запопадливість, котра проявлялася чи у 

постійних самовиправданнях, чи у агресивному наступі на колег, не рятувала їм 

життя. І «каяття», і «обвинувачення» використовувалися як інструмент для 

репресивних заходів. Після використання інструменти знищувалися. Так само 

сталося з І.Лупполом, котрий під час з’їзду звинувачував інтелігенцію в «дуалізмі», 

«ідеалістичному відригуванні» тощо.  
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Можливі обвинувачення, що можуть пролунати від фахівців у галузі 

діалектичного матеріалізму в невірному трактуванні марксизму, в багатьох 

випадках не є безпідставними. Вибір цього методу пізнання для багатьох учених 

був вимушеним, тому й послуговувалися вони ним «формально». Проте, саме 

вульгарний марксизм втілювався у життя. Не можна погодитися із думкою, що усі 

проблеми на практиці були викликані неправильним трактуванням діалектичного 

матеріалізму. Річ у тім, що це вчення, в принципі, несе в собі нетерпимість до 

альтернативної думки: лише одне трактування є істинно вірним. Проте невідомо 

яке саме, бо кожне марксистське угрупування апологетизує і догматизує свою 

версію, накидаючись із несамовитістю на опонентів.  

Діалектичний матеріалізм розглядався марксистами, фактично, як найвища 

точка розвитку гносеології, яка, «колись», можливо, й буде подолана. Проте, статус 

марксизму як вчення, що є найбільш розвиненою формою гносеології, робив його 

недосяжним для спростування: найвища точка ставала кінцевою. Позірно 

тимчасова істинність могла зазнавати пролонгації до безкінечності. Крім того, 

марксизм, у практичні площині, несе у собі бойовий заряд нетерпимості до ворогів 

революційної боротьби. Якщо теоретичних аргументів не вистачає, опонента 

завжди можна звинуватити у саботуванні революційного прогресу. І, навпаки, часто 

теорія казуїстично інструменталізувалася для боротьби, причини якої лежали 

далеко за межами абстрактних дискусій. Отже, проблема полягала не у викривленні 

марксизму як такого, а у відсутності плюралізму.  

Від початку І.Луппол зазначає, що «ми ще нікому не можемо дати патенту 

(курсив – Р.С.) на послідовний марксизм у музейній справі» [1, с. 271]. Отже, 

музеологічний марксизм розглядався не як явище, котре перебуває у постійному 

розвитку, а як щось винайдене одного разу й навіки.  

Далі Луппол наголошує на «необхідній» єдності політики і науки: «ми 

стверджуємо єдність нашої політики, яку проводить комуністична партія у 

Радянському Союзі, та нашої теорії, нашої методології, якою партія озброєна у 
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своєму історичному «дія́нні» [1, с. 272]. Перш за все, схрещування політики й 

науки, насправді, призводить лише до афірмації політики (замість її критики, як 

могло б здатися на перший погляд). По-друге, чітко вказується на те, що основною 

соціокультурної функцією музею має бути політична просвіта. Саме тому Луппол 

виступає категорично проти поширеної наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. концепції 

розподілу музеїв на наукові, учбові й політико-просвітні (останні він намагається 

чітко відмежувати від «старих чайних товариств тверезості» [1, с. 279]). Всі вони 

мали набути політико-пропагандистського профілю. По-третє, «учений-ідеолог» 

утверджує історицистський принцип як основоположну методологію. Партія у 

нього перетворюється на метафізичну категорію, що виникла цілком закономірно й 

відповідно до невблаганних історичних законів рухається до майбутнього 

запрограмованого результату.  

В діалектико-матеріалістичній концепції І.Луппола міститься ще один, 

здавалося б, модернізаційний елемент. Автор, звертає увагу на те, що «речовий» 

характер музейної роботи не означає його матеріалістичність (учений застерігає від 

перемішування понять «матеріалу» й «матерії» [1, с. 280]). Тут учений-марксист, 

фактично, виступає проти «кунсткамерної теорії музею», що, звичайно, є 

прогресивним кроком. Отже, на перше місце, ніби, ставиться не сама річ, а ідея, яку 

вона відображає. Проте, побоюючись «впасти в ідеалізм», Луппол вдається до 

тонкої метафізичної еквілібристики. Він вказує на те, що: «ми (музейники – Р.С.) 

маємо показати не тільки предмети, не лише речі, але й відношення між 

предметами, речами. Але ж ці відношення дуже складні, наприклад, відношення 

між предметами, які іменуються людьми (курсив – Р.С.) … Якщо ми хочемо 

будувати музеї у відповідності з положеннями діалектичного матеріалізму, то музей 

… повинен …показати рух цих предметів, а, разом із цим, усієї сукупності явищ … 

звичайно, було б кричущої вульгаризацією думати, що коли ми змусимо наші 

окремі експонати рухатися, то цим ми виявимо конкретну характеристику 
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матеріального буття (хоча, все-таки, відвідувачі рухаються навколо предметів – 

Р.С.)… мова йде про рух історичний…» [1, с. 276-277]. 

Тут прослідковується досить загальні ідеї, популярні в марксизмі про рух, час 

і простір як основні ознаки матерії, та застосування цих понять щодо усього на світі. 

При чому рух як фізична категорія перемішується із рухом як метафорою, згідно з 

якою суспільні явища, як і фізичні, перебувають у постійному русі.  

В кінці-кінців, І.Луппол створює діалектико-матеріалістичні підвалини 

перебудови музеїв «ззовні» та «зсередини». Ззовні це проявляється у 

субпрофілізації політико-пропагандистських, по суті, музеїв, які марксистський 

учений розподіляє на природничі (покликані демонструвати фізичний рух матерії), 

техніко-економічні (мали виявляти продуктивні сили й виробничі відносини), 

суспільно-історичні (призначені для відображення класової боротьби, історико-

матеріалістичного розвитку формацій) та «надбудовні» – антирелігійні, художні та 

«надбудовно-комплексні». Луппол наполягав на тому, що незважаючи на 

типологічні відмінності музеїв, усі вони мають бути діалектико-матеріалістичними, 

а, отже, й політичними [1, с. 285].  

Наріжним каменем музейної репрезентації, як підкреслює І.Луппол, має стати 

«партійність» мислення відвідувача. Відвідування експозиції мало перетворитися 

на акт голосування «за» компартію або «проти» всього хорошого, прогресивного і 

корисного. Зрозуміло, що у публіки не мало б бути жодних вагань з приводу 

правильної відповіді. Ідентифікувати свою опозиційність було би вкрай необачно. 

Плюралізм, характерний для буржуазних виставок та музеїв, Луппол категорично 

засуджував.  

З цього приводу, один із ідеологів соціал-демократичного робітничого руху в 

Росії поч. ХХ ст., котрий позиціонував себе марксистом (проте не вважався за 

такого Леніним й Плехановим), О.Богданов [57] застерігав від наївного 

протистояння течіям, ворожим марксистській ідеології, насамперед, це стосувалося 

релігії та буржуазної культури. Він вважав, що просте заперечення усього ворожого 
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може призвести до протилежних наслідків, коли долучення до ізольованих ідей 

може призвести до некритичного захоплення ними. Це, власне, і сталося у 

східноєвропейському інтелектуальному середовищі із руйнуванням «залізної 

завіси» коли відкинутий діалектичний матеріалізм без будь-якої критики заступили 

інтелектуальні течії західного світу, наприклад, постмодернізм [429].  

Богданов вважав, що протидіяти певній ідеології необхідно шляхом її 

докладного вивчення, чіткого раціонального до неї ставлення, на противагу 

емоційному [57]. Звичайно, музейна репрезентація, враховуючи різні шляхи 

інтерпретації пам’яток, сприяє науковій критиці, поліфонії думок, виховує 

толерантне ставлення до протилежної точки зору, створює можливості для 

спокійного раціонального пізнання. Проте, в СРСР, на довгий час після доповіді 

Луппола, емоційність експозицій розглядалася чи не як основна їхня особливість та 

перевага. Емоційний вплив музейних репрезентацій був необхідний для навіювання 

необхідної політичної позиції. Раціональні переконання хоч і є більш стійкими, але 

вони передбачають зміну точки зору у разі її спростування. Таким чином, 

покладатися на це в ідеологічній роботі було цілком неможливо.  

Від положень Всеросійського музейного з’їзду не можна було відступати ні 

на крок, тож не дивно, що протягом першої половини 1930-х рр. всі авангардні 

експерименти згортаються. «Дослідна комплексна марксистська експозиція» у 

Третьяковській галереї, створена одним із доповідачів з’їзду О.Федоровим-

Давидовим була, скоріше, виключенням із правил. Вона являла собою спробу, 

характерну для багатьох представників інтелігенції, продемонструвати політичну 

лояльність. Зазвичай, це мало допомагало. В 1933-34 рр. «вульгарно-соціологічний 

підхід до мистецтва» О.Федорова-Давидова був підданий критиці. А в 1934 р. він 

припинив роботу у Третьяковській галереї. Те, що доповідачі з’їзду зазнали утисків 

та репресій, зовсім не означає, що ідеї «боротьби із фетишизмом» були відкинуті 

(як стверджує А.Жиляєв). Навпаки, репресії проти учасників з’їзду були його 
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логічним наслідком. Тому що коли в рамках утопічної інженерії люди не 

відповідають ідеям, змінюється не ідея, а люди – вони елімінуються. 

А.Жиляєв наголошує на тому, що: «цінність «речі», музейного експонату як 

безапеляційного центру музейної експозиції більше (з середини 1930-х рр. – Р.С.) 

не піддавалися сумніву» [167]. Насправді, це не так. Лише у 1945 р. радянський 

музеєзнавець Г.Н. Серебренніков обережно (на теоретичному рівні) підняв питання 

про необхідність усвідомлення ключової ролі автентичного предмета [409, с. 11-

12]. Лише в 1955 р. в роботі «Основи радянського музеєзнавства» [там само, с. 12] 

чітко розподілялися автентичні об’єкти та науково-допоміжний фонд. Там 

підкреслюється, що «музей перш за все має справу із автентичними (рос. – 

«подлинными» – Р.С.) пам’ятками». Проте, на практиці, положення Музейного 

з’їзду зберігали свою актуальність і пізніше (наприклад, виставка «Партизани 

України», 1946–1950 рр. [397]), та не були остаточно відкинуті ще й у 1980-х рр. 

Наприклад, Батьківщина-матір, яка сама собою являє грандіозний предмет 

«науково-допоміжного фонду» – виражає цілком конкретну ідею, яку важко 

пересилити, навіть, автентичним пам’яткам. Деякі відголоски подолання 

фетишизму відчуваються і дотепер (наприклад, заклики замінити немодну й 

замшілу автентику в музеях на ультрасучасні мультимедійні технології [164]). 

А.Жиляєв вважає, що авангардизм і ленінський марксизм мав провідну 

спільну рису – революційність. Але не помічає методологічних розбіжностей двох 

ідеологічних течій та різницею між революціями. 

Е.Нєізвєстний вважав мистецькі течії поч. ХХ ст. революцією. Її сутність 

полягала у зміні вектору в системі відносин «митець – споживач». На думку 

Нєізвєстного до поч. ХХ ст., (можливо можна відсунути запропоновану нижню 

хронологічну межу ще глибше до часів появи модернізму), митець виконував 

замовлення споживача (буржуа). Для споживача мистецтво було всього-на-всього 

розвагою, а для художника – «способом вираження самого себе, його оголеної, мов 

нерв, душі, крик цієї душі, на яку завжди було наплювати буржуа» [39, с. 229]. 
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Проте із виникненням нових течій в мистецтві на поч. ХХ ст., пов’язаних з іменами 

Дюшана, Пікассо, Далі та ін., відбувається перепідпорядкування смаків замовника 

смакам художника. Було проголошено право митця створювати зрозуміле тільки 

йому. Утверджено моду на купівлю незрозумілого для споживачів мистецтва. З 

цього часу, оплачуватися почала, власне, «оголена, мов нерв, душа» художника. 

Існує точка зору, що цією «витівкою», містифікацією представники модернізму 

(постмодернізму) нанесли непоправну шкоду не стільки буржуа (які як отримували, 

так і продовжують отримувати прибутки від торгівлі мистецтвом, байдуже, 

зрозуміле воно, чи ні), скільки широким масам населення та наступним поколінням 

митців, зруйнувавши естетичні смаки, змусивши повірити що у те, що епатаж, жарт, 

«витребеньки» – це і є справжнє мистецтво, яке варто наслідувати [39, с. 230].  

Але смисл цього процесу емансипації мистецтва не варто зводити до 

невдалого жарту. Зауважимо лише, що традиційне мистецтво нікуди не зникло – 

воно і надалі присутнє в культурі, як у вигляді спадщини, так і живої актуальної 

ремісничої творчості.  

Ґрунтовніший погляд на процес емансипації мистецтва запропонував 

А.Мальро. У своїй роботі дослідник демонструє як «примітивне» мистецтво країн 

Африки, чи давнє мистецтво Єгипту й Межиріччя, або готика вплинули на 

становлення модернізму [269]. У цій спадщині модернізм віднайшов необхідні 

художні засоби для апропріації предмету зображення. Відкинувши сакральність 

творів давніх епох, модернізм залишив собі «примітивність». Це мистецтво давало 

модернізму доказ того, що не існує жодних канонів зображення. Що митець не 

повинен дотримуватися певної конвенції, узгодженої з природними формами, або 

пануючими смаками замовників. Художник має можливість творити згідно з 

власною «оптикою».  

Повернення до цієї примітивності було також обумовлене тим, що в ході 

постійного експерименту над технікою відображення предметів оточуючого світу 

(спроб і помилок) у творах епохи Відродження, голландському живописі XVII ст. 
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та ін. було досягнуто рівня, який на сьогоднішній день неможливо перевершити 

(хоча й можна досягти, про що свідчать деякі підробки). Це не означає, що ці твори 

ніколи не будуть перевершені, проте їхні позиції настільки сильні, що митці 

вдалися до експерименту в іншому напрямі, що передбачає, насамперед, вираження 

внутрішнього художнього досвіду художника. Таким чином, авангардне 

мистецтво є наслідком експерименту в мистецтві, який тривав до того й не 

закінчиться ніколи. Зацікавленість художньою спадщиною не є повторенням 

пройденого, чи поверненням до забутого або тільки-но відкритого історичного 

явища. В спадщині митці шукають натхнення і своєрідного «матеріалу» для 

творення цілком нового мистецтва. Це пошуки нових форм вираження із 

застосуванням методу спроб і помилок. Експериментаторство на шляху до 

емансипації авангардисти перенесли і на музейну сферу. 

Метод спроб і помилок входить у суперечність із догматичною діалектикою, 

марксистським вченням. Він передбачає високий рівень плюралізму, 

демократичності, критики, відкидання непідходящого й створення нових ідей. 

Натомість, матеріалістична діалектика та побудована на ній система утопічної 

соціальної інженерії були орієнтовані на чітко «відому» кінцеву мету. Для цього 

вчення характерна надмірна самовпевненість, нетерпимість до критики. Окреслена 

суперечність між авангардизмом та марксизмом стала причиною фактичного 

знищення радянською владою авангардного мистецтва після нетривалого періоду 

співпраці.  

Невідповідність експериментаторського по суті авангарду догматичним 

теоріям підтверджується не лише радянськими прикладами. У нацистських і 

фашистських країнах він так само зазнав гонінь, отримавши ярлик 

«дегенеративного мистецтва», яке не відповідає встановленим канонам. Західних 

митців приваблювали політичні системи, які обіцяли докорінні переміни (їх 

декларували і більшовики, і нацисти, і фашисти). Тому, наприклад, з відвертою 

симпатією до СРСР ставився модерніст Ле Корбюзьє. Водночас, ідеолог футуризму 
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Ф.Т.Марінетті був активним прихильником італійського фашизму. Але необхідно 

зауважити, що він був прихильником утопічного футуризму (близького до 

історицистських теорій), в той час як авангард не можна цілковито ототожнювати 

із цією течією. В цілому, футуризм, з його догматичною ненавистю до минулої 

спадщини та неоманією, виглядає в рамках плюралістичного авангарду чужорідним 

утворенням.  

Таким чином, життя підтвердило, що авангардні митці помилилися в 

компліментарності до їхнього світогляду філософії тоталітарних режимів. Ця 

помилка мала для багатьох із них трагічні наслідки. Як не дивно, А.Жиляєв переніс 

цю помилку на авангардну музеологію. Якщо теоретична конструкція не 

підтверджується практикою, значить, якісь із її положень, а, можливо, і всі одразу 

є хибними. Отже, синтез авангардизму і марксизму в концепції Жиляєва потребує 

більш детального розгляду. 

5.2.2. Інституційна критика музею Казимира Малевича та зародження 

лабораторного підходу 

Популяризатором та інтерпретатором музеологічних поглядів К.Малевича 

виступив А.Жиляєв [1]. Але його трактування доробку Малевича тісно пов’язане із 

концепцією «авангардної музеології», котра являє собою симбіоз федоризму, 

марксизму та авангардизму, в результаті чого виходить метафізична конструкція. 

Ключовою тезою Жиляєва є «вихід музею з берегів», його розчинення. Її дослідник 

віднаходить у програмній статті К.Малевича «Про музей» (1919 р.), насиченій 

футуристичним пафосом [1]. Враховуючи метафізичне підґрунтя Жилєвих побудов, 

їхнє дослідницьке використання є обмеженим. Тож, доцільно було б піддати 

наукові критиці безпосередньо музеологічний доробок Малевича. Проте жодних 

спроб у цьому напрямі здійснено не було. Музеєзнавцям К.Малевич не цікавий, а 

мистецтвознавці, здебільшого, досліджують інші аспекти творчості художника. 

Осмислення музеологічного внеску Малевича здійснюється в рамках 

неформальних дискусій. Наприклад, Т.Філевська (котрій автор вдячний за надання 
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копій із книги, присвяченій Малевичу), очільниця Інституту Малевича, вважає за 

необхідне створення у Києві музею, присвяченого митцеві. Автор цих рядків, 

висловив деякі застереження щодо запропонованої ідеї. Вони стосувалися не лише 

відсутності необхідної кількості автентичних матеріалів для цього. Мова також 

йшла про несприйняття Малевичем музейної інституції як такої, зафіксованого у 

його статті «Про музей». Натомість Т.Філевська звернула увагу на те, що Малевич 

приймав актину участь у створенні мережі музеїв сучасного мистецтва під час 

утвердження більшовицької влади на теренах колишньої Російської імперії. Таким 

чином, виникла суперечність між позірно нігілістичною позицією Малевича по 

відношенню до музеїв, та його участю в розбудові музейної мережі. Ця 

суперечність потребує наукового розв’язання [396]. 

Одним з перших нігілізм щодо музеїв заходився пропагувати Ф.Т.Марінетті 

у «Першому маніфесті футуризму» 1909 р. Автор маніфесту, зокрема, закликав 

«вщент розтрощити музеї», очистити Італію (!) від «незліченного музейного 

мотлоху, що перетворює країну в тотальний цвинтар», «направити воду з каналів в 

музейні склепи й затопити їх… Хай течія винесе визначні полотна! Хапати кайла і 

лопати! Трощити давні міста!» [280]. Основна ідея Марінетті – остаточний і 

безповоротний розрив із минулим. 

З’ясуємо, чи є відмінності між поглядами Малевича і Марінетті на культурну 

спадщину. Це особливо цікаво з огляду на те, що Малевич мав деякі повноваження 

щодо реформування музейної галузі новоутвореної більшовицької держави. 

Митець входив до Всеросійського відділу образотворчих мистецтв Москви при 

Народному комісаріаті освіти, що розпочав свою роботу у 1918 р. До компетенції 

цього органу було, зокрема, віднесене питання «охорони мистецтва минулого, 

теперішнього і майбутнього» [268, с. 391-392]. В зв’язку із цим, планувалося 

створення регіональної музейної мережі та Всеросійського центрального музею 

сучасного мистецтва в Москві. На Малевича було покладене керівництво музейною 

секцією, а, отже, він мав запропонувати концептуальне бачення розвитку музейної 



341 

 

інституції у вигляді програмної статті. Проте у Малевича із цим виникли певні 

труднощі.  

На засіданні комісії з організації Музею живописної культури він 

запропонував радикальну точку зору, згідно з якою новий заклад мав би 

музеєфікувати колір, а не світло, тим самим елімінувавши, на думку митця, твори 

«імпресіоністів, пленеристів та передвижників» [268, с. 397-398]. З огляду на 

заперечення присутніх, Малевич не став наполягати на цій пропозиції. На його 

підтримку висловився лише Т.Пунін, котрий зауважив, що реорганізаційних заходів 

недостатньо – має постати новий музей, «куди нічого зі старого не має проникнути» 

[268, с. 399]). 

На початку 1919 р., коли Малевич остаточно упевнюється у неможливості 

реалізації свого бачення музеєфікації мистецтва, він пише програмну статтю «Про 

музей», яку від нього чекали. Імовірно, невдачі у впровадженні музейницьких ідей, 

вплинули на оцінку Малевичем перспектив музею як інституту. В статті весь 

попередній соціальний досвід вважався невідповідним сучасному моменту, який є 

вирішальним з огляду на майбутні прогресивні звершення. Іншими словами, 

необхідно було зробити все, щоб не втратити «вікно можливостей», використавши 

момент для кардинальних перетворень суспільства на повну.  

Художник побоювався, що музеї можуть стати перепоною для модернізації. 

У дусі Марінетті, Малевич зазначає, що «замість того, щоб збирати усілякий 

мотлох, необхідно створити лабораторії світового творчого будівельного апарату 

… якщо не матимемо зібрань – легше поринемо з вихором життя» [1, с. 241]. Щодо 

музею сучасного мистецтва Малевич зазначає, що така інституція має бути 

зібранням проектів, «котрі можуть бути застосовані до самої основи життя, чи в 

надрах яких виникає фундамент нових її форм» [1, с. 239]. Але, навіть коли такий 

музей не буде створено, це не є серйозним упущенням, на думку Малевича. Його 

вердикт щодо використання пам’яток в майбутньому категорично невтішний: 

«скоріше варто жалкувати про зірвану гайку, ніж [храм] Василія Блаженного, що 
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руйнується… Життя вирвало з рук музеєзнавців сучасність, і те, що вони не 

консервували, ми можемо зібрати як живе і безпосередньо поєднати з життям, не 

давши законсервувати» [1, с. 240].  

К.Малевич досить добре розумівся на проблемі «нетривкості» новацій, 

зазначаючи, що сучасні художники (і, взагалі, будь-хто) працюють для 

«крематорію» (одна із улюблених метафор митця, яку він часто використовує у 

статті). До речі, свою творчість Малевич також закликав не зберігати. Вона мала 

стати чимось на зразок палива для значущих трансформацій. Митцем було 

помічено, що раніше темпи розвитку були нижчими, суспільний досвід 

накопичувався в ході тривалих «апробацій» нововведень. Досвід, що витримував 

більше перевірок зберігав свою актуальність впродовж тривалого часу. Проте 

сучасність характеризується значним пришвидшенням впровадження. Відповідно, 

все менше часу залишається для їхньої перевірки. Зрештою, Малевич, фактично, 

констатував неможливість накопичувати суспільний досвід. Але художник не 

вважав, що ці тенденції шкідливими для цивілізаційного поступу. 

Навпаки, на думку Малевича, необхідно прийняти заданий темп розвитку. 

Для цього треба скоротити час, що зазвичай витрачається на збереження досвіду. 

Крім того, художник пропонує аж надто не переоцінювати накопичення 

емпіричного базису: «багаж давнини стирчить у кожному як заноза старої 

мудрості» [1, с. 238]). Оскільки часу на тривалу апробацію немає, вона має бути 

інтенсифікована безпосередньо в ході впровадження інновацій. Малевич 

стикається з певними утрудненнями у своїх міркуваннях. Щоб мати можливість 

перевірити нововведення, по-перше, треба звертатися до вже накопиченого, а, отже, 

перед тим збереженого досвіду. По-друге, треба мати можливість повертатися до 

перевірки стільки разів, скільки потрібно. Для цього інновацію також треба 

зберегти. Проте Малевич безапеляційно відкидає суперечності: «в нашій сучасності 

є живі, та є консерватори. Два протилежних полюси, хоч полюси в природі й 

тримаються один одного, проте це нам не указ» [1, с. 240].  
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Треба зауважити, що такі радикальні погляди Малевича на музей були 

обумовлені не лише суб’єктивними факторами (цікаво, що у 1919 р. Малевич 

вимагав скасувати дві закупівлі його робіт для Музею живописної культури, 

мотивуючи це «недоречними зауваженнями членів колегії [відділу зображальних 

мистецтв] [268, с. 418]»). Для нього музеї виглядали як місця, що є оплотами 

консервативного нерозуміння всього нового. Але це не головне. В першу чергу, 

варто звернути увагу на об’єктивну відсталість сучасного для художника 

суспільства, яке він прагнув модернізувати.  

В той же час, смілива інституційна критика музею є необхідною передумовою 

для з’ясування його соціокультурного призначення. Зі спростування Малевичем 

актуальних форм музейної роботи, постало трактування музеїв як «лабораторій», 

потрібних для щоденної практики [396]. Таким чином, як у анекдоті про двірника з 

вусами, схожими на сталінські, не варто одразу радикалізуватися і ліквідовувати 

музеї. Можливо, цілком достатньо зробити їх ближчими до актуальної суспільної 

практики. До традиційного накопичення, збереження, дослідження та презентації 

пам’яток, варто додати розв’язання соціальних проблем із використання 

специфічних музейницьких засобів. Як бачимо, в міркуваннях Малевича 

простежуються зачатки утилітарного підходу до музеїв, згідно з яким ці заклади не 

лише не заважають модернізації, а, навпаки, сприяють їй. 

Враховуючи специфіку його творчості, метафоричність висловлювань та 

схильність до епатажу, характерну для усіх авангардистів, не можна стверджувати, 

що Малевич наполягав на буквальному впровадженні своїх поглядів.  

Зрештою, радикальні та, в цілому, утопічні погляди Малевича, на щастя, не 

були втілені в життя. Проте в частині поелементної інженерії митець досяг певного 

успіху. Взяти участь у руйнуванні якого-небудь музею К.Малевичу не вдалося. 

Проте він долучився до розбудови. У 1919 р. в Петрограді було відкрито Музей 

художньої культури (аналог московського музею сучасного мистецтва). В 1923 р. 

музей очолив К.Малевич. Але, він не піддав його спаленню першим же своїм 
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розпорядженням, як можна було подумати, виходячи із програмної статті 

художника. Ця інституція також не була перетворена на колумбарій для творів 

мистецтва. У 1923 р. російський авангардист і «художник-дослідник» як він сам 

себе іменував, П.Філонов виступив із пропозицією («від групи лівих художників» 

[210]) створити на базі Музею художньої культури (МХК) Інститут досліджень 

культури сучасного мистецтва.  

Реалізувати цей задум вдалося якраз К.Малевичу. Вже у жовтні 1924 р. музей 

було реорганізовано в Державний інститут художньої культури (рос. – ГИНХУК) 

[530, с. 129]. Малевич розгорнув активну дослідницьку роботу, яка була не схожа 

на традиційні наукові практики. Іще коли інститут перебував у статусі музею, в 

ньому було відкрито чотири дослідницьких відділи, котрі потім з’явилися й в 

організаційно-штатній структурі ГИНХУКу. К.Малевич безпосередньо керував 

формально-теоретичним відділом (пізніше – відділом живописної культури). За 

результатами досліджень живописних систем імпресіонізму, сезаннізму, кубізму, 

футуризму й супрематизму, Малевич розробив «теорію додаткового (рос. – 

«прибавочного») елементу», за допомогою якого одна система могла бути 

трансформована у іншу. Так, завдяки Малевичу з’явилися «крива Сезанна», 

«серпоподібна крива кубізму», «супрематична пряма Малевича» [530, с. 130].  

Відділом органічної культури керував М.Матюшин, один із найбільш 

помітних представників російського авангарду (опера «Перемога над Сонцем»). 

Відділ зосередив свою роботу на вивченні психофізіології сприйняття мистецтва 

«органічною людиною». До 1925 р. відділ матеріальної культури очолював 

В.Татлін (чи не найвпливовіший представник конструктивізму). Предметом 

досліджень тут стала річ: розроблялися оптимальні конструкції ужиткових 

предметів та методи обробки матеріалів, які мали бути використані у промисловому 

виробництві (можна сказати, що відділ займався чимось на зразок промислового 

дизайну). Після від’їзду Татліна до Києва у 1925 р., відділ трансформувався у 

лабораторію супрематичної архітектури (на чолі із М.Суєтіним – учнем Малевича). 
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У 1925–1926 рр. була відлита і відформована основна група «архітектонів» 

(супрематичних архітектурних моделей) [530, с. 130]. Також до дослідницької 

роботи долучався ініціатор перетворення музею на інститут П.Філонов. 

Заступником Малевича на посаді керівника ГИНХУКу був М.Пунін [210] – 

музейник, мистецтвознавець, близький до митців-авангардистів, однодумець 

Малевича в музейному питанні. В структурі установи працювали й інші відділи. 

Результати «дослідницької» діяльності демонструвалися на виставках 1924–

1926 рр. Результати сподобалися не усім. Влітку 1926 р. у пресі з’явилися 

обвинувачення на адресу інституту «у відвертій контрреволюційній 

проповіді» [210]. Уже восени 1926 р. ГИНХУК було ліквідовано. В грудні цього ж 

року Малевич з однодумцями переходить на роботу в Державний інститут історії 

мистецтв, а пізніше – в Державний Російський музей, де була створена 

експериментальна лабораторія, очевидно, не без підтримки М.Пуніна, котрий 

працював тут. Враховуючи несприятливі політичні умови, Малевич з 1927 р. 

намагається розширити географію своєї діяльності, здійснюючи спроби закріпитися 

у Варшаві, Берліні, що йому, на жаль, не вдалося. У 1928-1930-х рр. митець багато 

часу проводить у Києві, де викладає у Художньому інституті (щоправда, в Києві 

увага до нього з боку ОГПУ не послабилася, а у 1930 проти нього висувалися 

обвинувачення). В 1932 р. Малевич більшою мірою зайнятий у експериментальної 

лабораторії Російського музею. 

Як бачимо, антидогматична позиція Малевича, як в контексті мистецтва, так 

і музейної справи, вороже сприймалася політичною владою. Це відображає 

реальний характер взаємовідносин між ідеологією авангарду та діалектичного 

матеріалізму. Авангардна енергія була потрібна лише як початковий імпульс для 

грандіозного утопічного соціалістичного проекту. Подібна ситуація спостерігалася 

у економіці. Нова економічна політика (НЕП) цілком суперечила марксистській 

ідеології, проте мала створити необхідну базу для втілення більшовицьких ідей. 
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Розвиток авангардизму був пов’язаний із необхідністю напрацювати художній і 

культурний «капітал». 

Можна стверджувати, що з часом погляди Малевича на музей зазнали змін – 

його ставлення стало більш поміркованим. Він заходився втілювати ідею музею як 

специфічного дослідницького центру, який мав розробляти проекти для 

актуального життя, а не лише здійснювати історичні дослідження. Основна ідея 

діяльності музею, а, згодом, інституту була сформульована Малевичем наступним 

чином: «Що досліджується? Художня культура. Протиставляючи науковий підхід і 

примітивні оціннні судження – подобається-не подобається – всі ми виходимо до 

нової проблеми, де старе поняття художник зникає, а його місце займає вчений-

художник» [530, с. 129]. Як бачимо, митець високо цінував метод наукового 

критицизму і намагався його запровадити в художній творчості, не обмежувати 

його використання лише сферою мистецтвознавства. Авангардисти взялися за 

розв’язання проблем технології художньої творчості, спираючись на напрацьовані 

теоретичні засади, які перевірялися емпірично. Хоч їхні дослідження і не виглядали 

як традиційна наука, проте методологічно авангардисти були повноцінними 

науковцями. Щоправда, через наведені раніше ідеологічні причини, їхній доробок 

не був підданий подальшому критичному опрацюванню. 

Концептуалізація мистецьких технологій традиційно має евристичний та 

емпіричний характер. До таких теорій належить, наприклад, система 

Станіславського. Мистецтвознавство розвивається окремо від художніх теорій, 

розроблених самими митцями. Воно включає теорію та історію мистецтва, а також 

художню критику. Такий розподіл дослідницької роботи не є випадковим. Деякі 

дослідники, взагалі, висловлюють сумнів щодо можливості описувати мистецьку 

творчість науковими поняттями. Проте, імовірно, що межа між наукою й 

теоретичним осмисленням технології творчості не є непрохідною. 

На перший погляд, мистецтво й наука, знаходяться на протилежних 

полюсах – об’єктивності та суб’єктивності. Незважаючи на декларації абсолютної 
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об’єктивності, автори наукових теорій не можуть цілковито позбутися 

суб’єктивності, оскільки вони залишаються звичайними людьми і своїм 

культурним бекграундом, етичними цінностями, естетичними смаками, 

громадськими переконаннями та ідентичностями. Це стосується як точних, так і 

гуманітарних наук, хоча останніх це стосується більшою мірою, тому що 

предметом дослідження виступають соціальні інститути, традиції та технології, до 

яких у автора може бути певне вихідне ставлення. По-справжньому об’єктивною 

теорія стає лише в результаті критики. Іншими словами, об’єктивною роблять науку 

не окремі автори, а сукупні зусилля науковців, спрямовані на спростування 

запропонованих наукових теорій [363].  

Підхід Малевича перетворює мистецтвознавство у технологічну дисципліну. 

Відтак, в центрі її проблемного поля перебуває ефективне використання художніх 

творів «споживачами», що передбачає наукове дослідження проблем художньої 

творчості. Зрештою, сюди належить реконструкція авторського задуму, його 

критика, а також подальше використання твору для розв’язання актуальних 

життєвих проблем. Отже, мистецтвознавчі дослідження, що здійснюються у цьому 

напрямі, корисні як митцям, так і тим, кому адресовані художні твори. 

Зрештою, метод спроб і помилок, а також науковий критицизм, що 

використовується і наукою, і мистецтвом, дозволяє прокласти місток між ними 

місток. Пошук точок дотику науки і мистецтва, їхнього симбіозу належить до 

ключових проблем кураторської практик. Таким чином, Малевич, певною мірою, 

започаткував концептуалізацію музейного кураторства, котре функціонує довкола 

симбіозу науки і мистецтва.  

Що ж до мистецтва, то його особливість, на перший погляд, полягає якраз у 

передачі суб’єктивного досвіду, оголення мистецької душі. Водночас, уявлення 

митця не можуть, в прямому сенсі слова, бути суто індивідуальними. Вони все одно 

містять елементи, що мають колективний, суспільний характер. Художній твір, 

ставши громадським надбанням, об’єктивується, зокрема, під час критики, 
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висловлення певних суджень, інтерпретації, котрі можуть і не відповідати 

внутрішньому світові митця. В результаті, твір мистецтва може отримати 

трактування, які автор, навіть, не міг передбачити. Отже, мистецтво, як і наука, в 

ході їхньої суспільної апробації об’єктивуються. Таким чином, демаркаційна лінія 

між мистецтвом та наукою не пролягає по лінії об’єктивність-суб’єктивність.  

Інтерпретація пам’яток і тлумачення творів мистецтва має багато спільного, 

особливо, якщо відкинути метафізичну складову. Крім того, конкуренція 

трактувань пам’яток цілком відповідає духу науки. Таким чином, принципова 

можливість поєднання науки і мистецтва знаходить своє вираження у музейництві. 

Мова йде про кураторське мистецтво наукової інтерпретації та представлення 

наукової інформації за допомогою пам’яток. Музейницьке мистецтво не зводиться 

до архітектурно-художнього вирішення експозиції, яке лише виражає, посилює 

музейницький задум. А.Жиляєв вважає, що авангардні музеологи, зрештою, 

зробили перший крок, піднявши музейництво до рівня мистецтва, створюючи в 

музеях за допомогою пам’яток щось на зразок мистецьких інсталяцій [1].  

Основний посил авангардної музеології К.Малевича полягав у тому, що у разі 

відсутності суспільної корисності, музей не має права на існування. Цей заклад не 

може існувати лише заради самого себе. Це корінним чином відрізняє його бачення 

від концепції Ф.Марінетті, який виніс однозначний вирок музею, історико-

культурній спадщині, суспільному досвіду в цілому. Запитання Малевича, яке він 

висуває до музейної інституції, стало початком інституційної критики, якої бракує 

музейним практикам і теоретикам. Вони, зазвичай, виходять із того, що музей 

потрібний, важливий, відкидаючи, навіть, саму думку про невідповідність їхньої 

інституції суспільним запитам. Тож, погляди Малевича не варто розглядати надто 

буквально. Тим більше, робити висновок, що музей має от-от зачахнути.  

Нагадаємо, що логічне утруднення, з яким зіткнувся Малевич, полягало у 

тому, що він виступав із запереченням збереження і накопичення суспільного 

досвіду, що значно ускладнює його осмислення. В той час як музей-лабораторія мав 
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його неминуче фіксувати (навіть коли мова йде про музеєфікацію сьогодення – 

«теперішній момент»). В цьому криється і логічна хиба футуризму, котра сягає 

корінням ще платонівських ідей, що полягають у своєрідному розчищення 

будівельного майданчика для побудови цілком нової конструкції (метафора 

«очищення тканини») [368]. З цього приводу К.Поппер зауважує, що в цьому 

контексті цілком абсурдною виглядає пропозиція, скажімо, посилити науковий 

розвиток шляхом знищення усіх попередніх наукових напрацювань. Крім відкату 

назад і, цілком імовірно, повторного проходження пройденого шляху, навряд чи 

можна очікувати чогось іще.  

Нелогічність футуристичних претензій добре розуміли українські 

авангардисти: для того, щоб критикувати традицію, треба її зберегти, інакше зникає 

предмет критики. До цього варто додати міркування Р.Краусс [227] про те, що 

авангардне мистецтво продукувало циклічне самоповторення, проти чого був 

спрямований увесь його пафос. Імовірно, це було спричинено футуристичною 

похибкою, що полягала у нівелюванні традицій. Зрештою, традиційність і 

наслідування торкнулися і самого авангарду. Проникливі представники цієї течії 

розуміли, що авангард – це насамперед експериментальний і критичний метод, а не 

сукупність стилістично подібних творів [531]. Зрештою, не дивно, що серед 

авангардистів були й активні прихильники музеїв та пам’яток. Музеєфікована 

спадщина є емпіричним базисом для подальших мистецьких та культурних 

експериментів. 

Наприклад, бойчукісти вважали, що працюють не для «крематорію», а «на 

віки», за що піддавалися критиці з боку Малевича [515]. При цьому, вони черпали 

натхнення, зокрема, у візантійській іконі, традиційній народній творчості тощо. 

Найбільш успішний музейний авангардний проект було реалізовано у одному 

із радикальних авангардних угрупувань – Мистецькому об’єднання «Березіль» [74, 

75, 76, 392, 420, 400, 399]. Для фіксації театральної спадщини, керівник «Березоля» 

Л.Курбас схвалив у 1923 р. утворення при мистецькому об’єднанні музейної комісії 
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на чолі з В.Васильком. В першу чергу, комісія музеєфікувала, власне, діяльність 

самого об’єднання. 

Проте березільський музей вже на ранньому етапі замислювався як 

повноцінний всеукраїнський заклад. Протягом 1923–1926 рр. його фонди 

поповнили пам’ятки, пов’язані з різноманітними авангардними театрами України, 

а також історико-культурні цінності більш ранніх періодів, зокрема, речі 

М.Заньковецької та ін. представників «театру корифеїв». При цьому В.Василько 

неодноразово підкреслював, що отримання предметів від Заньковецької було 

вирішальним у становленні музею, оскільки авторитет дарувальника підвищив 

статус закладу. Отже, березільські музейники не лише не вважали за необхідне 

відкинути досягнення своїх попередників, а, навпаки, висловлювали повагу до 

традицій. Навіть, якщо традиція незрозуміла – не варто її відкидати. Цілком 

імовірно, що вона містить у собі важливий досвід, який треба осягнути [див., 

наприклад, «собака Емпедокла» 487]. До досвіду треба ставитися з повагою, при 

цьому, здійснюючи необхідні перевірки. 

В.Василько вважав, що музей працює для того, щоб «не лише переховувати 

театральні експонати», а й бути «досвідною лабораторією», де б «режисер, актор, 

художник, хореограф, композитор, театральний машиніст, електромеханік, 

реквізитор, критик, історик і, нарешті, аматор міг би на конкретних зразках 

ознайомитися з історією, розвитком і останніми досягненнями тої галузі театру, яка 

його цікавить» [75, с. 4]. Як бачимо, знову-таки мова йде про музей-лабораторію 

(хоча механізми його функціонування залишилися нерозкритими).  

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, який виріс із 

березілівського музею, налічує вже майже сто років. Він є чи не єдиним серед 

авангардних музеїв, що дійшов до сьогодення. Його збереженню, зокрема, 

посприяв тісний зв’язок із наукою. У 1926 р., за взаємної згоди МО «Березіль» та 

Всеукраїнської академії наук України, музей було передано у відання останньої, а 

заклад очолив театрознавець П.І.Рулін.  
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Отже, авангардисти із музейної комісії чітко розуміли, що музейна 

репрезентація має бути покладена на надійну наукову основу (яка, до речі, була у 

них на високому рівні). Проте самі умови театральної практики не могли 

забезпечити стабільного розвитку наукової складовою музейного закладу. Варто 

також відзначити високий рівень музейної професійної культури березільців. За 

відсутності інструктивних матеріалів, що з’явилися набагато пізніше, ними майже 

бездоганно було організовано облік пам’яток.  

Напрями комплектування, намічені комісією на чолі з Васильком та 

перевірені на практиці, лягли в основу наукової концепції музею, написаної 

П.Руліним (це одна із найбільш ранніх, коли не перша, наукових концепцій 

розвитку музею в Україні). На жаль, з часом, авангардна ідеологія дещо відійшла 

на задній план у Театральному музеї. Проте в останні десятиліття, зокрема за 

допомогою повернення до культурного обігу авангардної спадщини, що за 

радянських часів мала, фактично, статус спецхрану, відбувається активне 

відродження авангардної музеології у Театральному музеї (мабуть, «авангардна 

традиція», все-таки, є оксюмороном). 

До авангардистів, котрі не схильні були загострювати футуристичний 

порядок денний, належали О.Родченко та В.Кандинський [1]. Обидва у різний час 

очолювали авангардний Музей Живописної Культури у Москві. Їхнє 

концептуальне бачення полягало у тому, що музей не мав цілковито відкидати 

минуле, а, навпаки, упорядковувати його з позиції «суворої послідовності 

розвитку» технології мистецтва. Музеї мали відігравати роль «плідної школи» для 

науковців, митців та широких верств населення.  

Утилітарний підхід до музею обстоював авангардний архітектор Ле 

Корбюзьє. Він зазначає, що «справжній музей той, … в якому можна отримати 

будь-яку інформацію про минулі віки. Тільки такий музей може бути правдивим і 

неупередженим, тільки він дає можливість обрати, схвалити або відкинути. Він 

дозволить зрозуміти сутність речей й накреслить шляхи їхнього удосконалення. 
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Такого музею поки немає» [220, с. 54]. На думку Ле Корбюзьє, всі музеї страждають 

на неповноту й непослідовність. Архітектор висловлює незадоволення також 

культурою використання музейних пам’яток як джерел інформації. Він зазначає, 

що пам’ятки слугують як підтвердження певних теорій, проте ніким не 

розглядаються як засіб пізнання речового світу, осягнення сутності предметів. Вони 

виступають виключно в якості фетишів. Це, на думку, Ле Корбюзьє призводить до 

шкідливої звички «заводити у побуті велику кількість цілком марних парадних 

речей, що переобтяжують і спотворюють наш побут» [220, с. 54]. Отже, на думку 

Ле Кобюзьє, музеї не варто знищувати. Треба шукати нові шляхи їхнього 

використання. В його розумінні – це, передусім, формування дизайнерської 

культури, брак якої, до речі, дуже сильно відчувається в Україні. Музейні інститути 

мають використовуватися для сприяння модернізації, а не протидії розвитку. 

Філософським обґрунтуванням ролі досвіду, особливо, при стрімких темпах 

розвитку нового суспільства – пролетарської культури – займався сучасник 

авангардизму О.О.Богданов. Дослідник вважав і мистецтво, і науку формою 

організації досвіду. Тож знищення попередніх досягнень художньої й 

дослідницької творчості унеможливлювало розвиток нової культури, що мала б 

стати удосконаленням попереднього досвіду. Для розвитку достатньо критики 

попереднього досвіду. В зв’язку з цим, Богданов розглядає відмову від культурних 

надбань і, як наслідок цього, знищення музеїв, неприпустимими [57]. 

Отже, якщо, як слушно вважав Малевич, швидкі темпи розвитку сучасного 

суспільства не дозволяють, як раніше, протягом довгих періодів накопичувати 

досвід і апробувати інновації, то музей не варто відкидати. Цей заклад може стати 

важливим інструментом інтенсифікації досвіду. Завдяки музеям, експеримент 

безпосередньо у житті, що може нести негативні непередбачувані наслідки, 

заступає лабораторна діяльність зі створення музейних репрезентацій. Для цього 

необхідно подолати інституційний консерватизм та робити сміливі експерименти в 

рамках кураторських практик. Після музейної апробації, нововведення можна 
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обережно впроваджувати у життя. Таким чином, не варто відкидати накопичення і 

збереження пам’яток, а заразом, і суспільного досвіду, що здійснюється музеями. 

Цей інститут розвантажить інші сфери суспільного життя, позбавивши їх 

необхідності самомузеєфікації. Отже, замість розширення музейних берегів варто 

їх максимально звузити, щоб сприяти суспільній модернізації. 

В цілому, ідеї авангардистів стосувалися як третього світу – кураторських 

практик, що поєднують науку і мистецтво, так і четвертого – музею як лабораторії 

соціальної інженерії. Щоправда, ці ідеї залишилися лише у вигляді широких мазків, 

нарисів і побажань. На жаль, концептуалізація технологічної сторони 

запропонованої авангардистами музейної інновації в їхньому виконанні так і не 

відбулася. На заваді стали об’єктивні причини: нівелювання авангардної ідеології 

тоталітарними режимами та швидке згортання діяльності абсолютної більшості 

авангардних музеїв та відділів, або переведення їх у ідеологічно-пропагандистський 

режим роботи. 

 

5.3. Музей як фактор раціоналізації соціокультурного розвитку  

Одним із перших на роль лабораторій у суспільному житті звернув увагу 

Б.Латур [247, 250]. На його думку, науковці виглядають більш вправними, 

упевненими у своїх силах, і, зрештою, викликають більшу довіру в населення, ніж 

політики. Дослідник вважає, що лабораторний характер роботи науковців дозволяє 

їм зробити максимальну кількість можливих помилок, так що отримані результати 

є відносно надійними. В той же час, політики не мають можливості лабораторної 

перевірки, а, отже, не можуть уникнути помилок. Щоправда, політики, все ж, 

викликають подиву гідну довіру у населення, пропри свою недолугість. На 

допомогу приходять інформаційно-комунікативні технології, що пригнічують 

потужними потоками інформації короткотривалу суспільну пам’ять. До речі, музеї 

мають усі необхідні можливості для мнемонічної регенерації громадської думки. 
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Зрештою, важливо не стільки те, що політики помиляються, а те, що ці 

помилки мають шкідливі наслідки. Політичні експерименти відбуваються 

безпосередньо на «живи людях», не проходячи ніяких попередніх перевірок та 

лабораторних досліджень. Цю небезпеку до певної міри амортизує комунікація. 

Політики заміняють соціальну інженерією розмовами про неї, тим самим шкода від 

їхньої діяльності зменшується. Але це не означає, що суспільство не потребує 

соціальних змін. Отже, назріла соціальна необхідність у гуманітарних лабораторіях. 

Такими лабораторіями можуть стати музеї. 

На перший погляд, видається, що функцію таких гуманітарних лабораторій 

можуть виконувати науково-дослідні інститути. Проте, ці заклади оперують, 

переважно, у третьому світі. Подальше використання результатів наукових 

досліджень не належить до компетенції науковців. Більше того, активне втручання 

другого світу (наприклад, політичне), завдає шкоди науковим дослідженням. Крім 

того, наслідки впровадження скажімо, історичних або філософських концепцій у 

життя, навіть тоді, коли вони пройшли серйозну критику на рівні ідей, є слабко 

прогнозованими. Треба брати також до уваги, що спростування певної гуманітарної 

теорії на науковому рівні не призводить автоматично до її елімінації в суспільних 

дискурсах.  

Перевага музею полягає у тому, що він інтегрує в собі різні домени людського 

пізнання, без їх перемішування у суцільну однакову рідину (так, що потім її 

компоненти неможливо відділити), або поглинання одним доменом усіх інших.  

Б.Латур вважає, що саме наука через лабораторії здійснює суттєвий 

(здебільшого, позитивний) вплив на соціальний розвиток. Н.Талеб звертає увагу на 

шкідливість наукових конструкцій для життя, що проявляється у негативних 

наслідках від повсюдного захоплення науковоподібністю, науково-експертним 

консультуванням. Вчений вважає, що складність соціальних процесів є 

недосяжною для охоплення теоретичними моделями. Натомість, можна говорити і 

про зворотні процеси, коли другий світ повністю нейтралізує поширення наукового 
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знання. У комунікативному середовищі науці потрібно щось на зразок захисного 

костюму, який би убезпечив її від впливу агресивного середовища. 

В зв’язку з наведеним, необхідно висловити деякі зауваги. Серед соціальних 

інститутів виокремлюються ті, що мають значний вплив на всю соціальну систему. 

Можна сказати, що вони мають винятковий соціоінженерний потенціал. Такі 

соціальні утворення можна умовно назвати суперінститутами. До них належать 

політика, релігія, бізнес і мистецтво. На прикладі університетів добре видно як вони 

можуть, за різних обставин, бути релігійним (особливо, у час їхнього виникнення), 

бізнесовим та політичними інститутами. Загалом, суперінститути мають 

властивість розростатися, перетворюючи усю соцальну ситему у свою фрактальну 

самоподібність (наприклад, теократичні держави).  

З-поміж цих суперінститутів, окремо стоїть мистецтво. Насамперед, його 

особливість полягає в тому, що воно не здатне мобілізувати інститути легітимного 

або легітимованого насильства для утвердження соціоінженерних проектів, 

розроблених в рамках художньої творчості. Воно є найбільш ліберальним та 

демократичним, звертаючись до своєї аудиторії безпосередньо та без примусу 

(звісно, якщо його не використовує інший суперінститут).  

Кожен із суперінститутів використовує науку. Бізнес зацікавлений у похідних 

від природничих наук технологіях. Політика залучає створені у третьому світі 

наративи: скажімо, історичні розробки для формування колективної пам’яті, 

водночас, цілком нехтуючи науковим методом у їхньому подальшому 

використанні. Навіть, релігія запозичує від науки дискурсивні практики для теології 

або ж захисту релігії. Проте, лише у випадку бізнесового застосування, наука 

виконує функцію раціоналізації. Методологічно бізнес і наука мають багато 

спільного – в їхній основі лежить метод спроб і помилок. Але наукові надбання не 

використовуються для раціоналізації соціального життя. І політика, і релігія, 

більшою мірою спираються на інституційну емпірику, традиції. 
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Через економіко-технологічні інститути (наприклад, заводи, електростанції, 

комунікаційні мережі), бізнес і наука здійснюють значний інженерний вплив на 

соціум. Проте, раціональність науково-технологічного виміру цих інститутів не 

поширюється на їхню соціальну частину й, до того ж, породжує безліч нових 

суспільних проблем, котрі за допомогою лише природничих технологій розв’язати 

неможливо. Більше того, технологічні особливості бізнесу можуть відроджувати, 

навіть, відсталі форми соціальних відносин. Наприклад, науковець Е.Тоффлер, що 

замолоду працював на заводі Форда, згадує, що протягом робочого дня він був, 

ніби, громадянином тоталітарної держави [499, с. 253], живучи у демократичних 

США.  

Бізнес орієнтований на отримання прибутків, а не подолання соціальних 

проблем (хіба що мова йде про збільшення кількості робочих місць, або 

благодійність). Наприклад, Дж.Сорос звертає увагу на те, що Фейсбук виснажує 

соціальний ресурс подібно до видобувної промисловості, не розв’язуючи, а 

створюючи соціальні проблеми. За його словами, «скоро на Землі закінчаться люди 

для цієї соціальної мережі» [664]. Ринок акумулює довкола своїх проектів найкращі 

уми, щедро фінансуючи їхню діяльність не на користь важливих проектів, що 

розв’язали б найбільші суспільні негаразди (наприклад, лікування хвороб, що 

спричинюють високу смертність), а для забезпечення капіталізації (наприклад, 

сфера фінансових операцій, онлайн розваг тощо) [344].  

Деякі представники бізнесу прагнуть досягти більшої соціальної 

відповідальності, намагаючись бути провайдерами соціальної інженерії. Вони 

констатують, що соціальна сфера, порівняно із технологіями (насамперед, 

комп’ютерними), які використовує бізнес, залишається надзвичайно 

нерозвиненою [493, с. 20].  

Здавалося б, політика, і, навіть, релігія могли б налагодити більшу співпрацю 

із науковою сферою. Проте, на практиці це не вдається. Політика і релігія базуються 

на догматизмі, що входить в суперечність з науковим критицизмом. В сфері 
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політики й релігії продовжують панувати метафізичні конструкції, тому співпраця 

із наукою призводить до руйнування політичних та релігійних ідеологій, в той час 

як для цих суперінститутів важливим є підтвердження та імунізація від критики 

їхніх ідеологем.  

Розглянемо взаємодію науки із мистецтвом. Вони належать до третього світу. 

Проте, на відміну від науки, особливо, гуманітарної, еманація мистецтва у 

повсякденну громадську думку відбувається легше. Воно витримує вплив 

деформуючих чинників другого світу. Цього вдається досягти за рахунок кількох 

факторів. Мистецький твір спрямований на широкий загал. Можливості його 

сприйняття, звісно, залежать від рівня культурного капіталу споживачів, проте цей 

чинник не є визначальним для розуміння художньої творчості. Кожен може знайти 

щось своє, виходячи із власного інтелектуального та емпіричного бекграунду. Крім 

того, інтерпретація мистецького твору не визначається лише чітко визначеним 

дискурсивним контекстом. Навіть тоді, коли художній твір розкладається на меми, 

завжди нескладно звернутися до першооснови.  

В той час як дефекти дискурсивного наукового ланцюжка не в усіх випадках 

можна виправити зверненням до першооснов. Наукові ідеї утворюють складний 

аналітико-синтетичний конгломерат. Не можна перевірити кожну гіпотезу. Якісь із 

них приходиться приймати на віру. Розуміння деяких є глибшим за інші. Згадаймо, 

метафору будівництва собору. Щодо науки її варто уточнити. Деякі його фрагменти 

руйнуються одразу після побудови, деякі демонструють більшу стійкість, інші 

використовуються як будівельний матеріал для інших елементів споруди. Собор 

ніколи не набуває завершеного вигляду. В цілому, у випадку науки, він виглядає, 

скоріше химерним і непропорційним.  

Твори мистецтва утворюють цілісність, що складається із завершених 

фрагментів. Мистецька частина третього світу не має початку й кінця, для її 

використання хронологія висунення і подолання гіпотез, що розв’язують художні 

проблеми, не є визначальною. Мистецтво можна пізнавати з будь-якого кінця, 
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вивчаючи твори в довільному порядку, приділяючи більше уваги одним та 

ігноруючи інші мистецькі роботи. Критика в науці, власне, і є змістом дослідження. 

Натомість, мистецтво є автономним по відношенню до художньої критики. До того 

ж, наука представлена лише завдяки літературному медіуму, тоді як мистецтво 

демонструє більшу варіабельність, а, отже, і опціональність сприйняття.  

Як вже зазначалося, бізнес, релігія та політика не є ефективними 

провайдерами соціогуманітарних наук в суспільну практику. На перший погляд, так 

само ситуація спостерігається і у випадку із мистецтвом. Проте, відмінності, що 

криються у «суворості» науки та «легковажності» мистецтва, насправді, є 

оманливими. Досить часто твори мистецтва несуть кращі розв’язання соціальних 

проблем, ніж «серйозні» наукові трактати. Те саме стосується протиставлення 

суб’єктивного мистецтва та об’єктивної науки. Науковці є не менш суб’єктивними, 

ніж митці. Об’єктивність наукових робіт з’являється в ході публічного застосування 

критичного методу, аналогом якого в мистецтві є інтерпретація твору.  

Натомість, спільного у науки і мистецтва більше, ніж видається. Перш за все, 

вони базуються на експерименті – методі спроб і помилок. По-друге, популяризація 

науки, фактично, відбувається силами мистецтва: через наукову літературу, 

наукове відео (кіно-телемистецтво), наукові лекції (педагогіка як мистецтво, що має 

важливий драматичний елемент) тощо. Проте наукова діяльність, замість того, щоб 

повніше використовувати усі медіуми мистецтва, навпаки, віддаляється, навіть, від 

літератури. Все це не сприяє поширенню науки за межі третього світу. Отже, саме 

мистецтво як суперінститут є найнадійнішим провайдером соціально-гуманітарних 

наук, в той час як для природничих наукових галузей таким медіумом виступає 

техніка і заснована на ній природнича (в сенсі та, що розширює природні 

можливості людини та дозволяє управляти природними процесами) технологія.  

Якщо взаємодія науки і мистецтва полягає лише у використанні мистецтва як 

медіуму науки, то, на перший погляд, інституалізація їхнього симбіозу є 

непотрібною. Мистецтво досягає свого впливу на соціум не через свої інститути, а 
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завдяки художнім творам. Ці твори містять у собі варіанти соціальних технологій, 

які, зазвичай, доповнені образним (мисленим) експериментом їхнього 

впровадження. Наука ж раціоналізує ці технології через критику і висунення 

підкріплених гіпотез. Так має відбуватися теоретично. Проте на практиці наукові 

твори інтегровані у художні методи є не надто частим явищем. Такою ж 

спорадичною є і критика таких симбіотичних творів. Публічний науковий апарат, 

побудований довкола критики, на практиці відкидає художні засоби.  

Так само, як мистецтво є засобом для еманації науки, остання також створює 

для мистецтва нові можливості. Необхідно зауважити, що мистецтво, здебільшого, 

залишається медіумом для інших суперінститутів. Отже, гостро стоїть проблема 

емансипації мистецтва. Художня творчість використовується, переважно, для 

посилення пропаганди, що обмежує потенціал мистецтва. Проте, у випадку 

взаємодії із наукою, мистецтво звільняється від обмежень націлюючись на 

розв’язання теоретичних та прикладних проблем.  

На особливу роль мистецтва у перетворенні соціального життя звертав увагу 

художник Й.Бойс [574, 576]. На його думку, не варто переоцінювати політику, 

ринок як основних драйверів соціальних змін. Ці суперінститути (як в принципі, і 

церква), здатні залучати на свою сторону примус і пропаганду, тим самим, 

фактично, ухиляючись від розв’язання соціальних проблем, або ж долаючи їх у 

неприйнятний насильницький спосіб. Зрештою, в будь-якому випадку маємо 

справу із значним зловживанням владою. На думку Бойса, набагато кращий вплив 

на суспільні перетворення має мистецтво, при максимальному розширенні меж 

свого застосування. Зрештою, будь-яка креативність може розглядатися як 

мистецький акт, а сама творчість егалітаризується: кожен можу бути художником, 

не важливо, з чим працюєш: словами, матеріалами тощо.  

Справді, щось схоже на мистецький бунт ми можемо спостерігати зараз. 

Скажімо, політика все більше набуває ознак шоу-бізнесу. Проте це явище, хоч і має 

художні атрибути, але належить до другого світу, і пов’язане з ринковим 
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суперіснтитутом. Це досить далеко від того, на що сподівався Й.Бойс. Отже, варто 

перемістити увагу на, справді, мистецьку діяльність у третьому світі. 

Отже, можна говорити про те, що соціальна інженерія постає на стику науки 

та мистецтва. 

К.Поппер та Ф.Хайєк [365, с. 75] зіткнулися із проблемою, яка полягає у тому, 

що зусиль конкретного «соціального інженера» або, навіть, їхніх об’єднань (як, 

зрештою, і у випадку із конструюванням техніки) недостатньо для того, щоб 

проектувати соціальні зміни. К.Поппер вважав, що це упущення може бути 

розв’язана за рахунок уточнення, що «соціальний інженер» використовує усі 

доступні йому наукові знання (третій світ), хоча, зрозуміло, що жодна людина не 

може осягнути усієї сукупності відомої інформації про оточуючу реальність. 

Звідси, інженер має усвідомлювати ці об’єктивні обмеження. Але цього 

недостатньо.  

Для того, щоб акумулювати необхідні знання та критики соціоінженерних 

припущень, потрібен спеціальний суспільний інститут, котрий міг би 

компенсувати обмеження, характерні для окремих осіб та груп «соціальних 

інженерів». Це дозволить зробити роботу над соціальними проектами більш 

масовою (на егалітарній основі залучати якомога більше соціальних інженерів з 

різними знаннями) та перманентною (розв’язання одних проблем породжує інші, 

до того ж фідбек надходить не одразу). В якості такого інституту може розглядатися 

музей (не заперечуючи зусиль окремих соціальних інженерів та інших можливих 

інститутів подібного спрямування). Отже, симбіоз науки і мистецтва доцільно 

інституалізувати. За рахунок цього, можна розв’язати, принаймні, три проблеми: 

раціоналізації соціальної інженерії, еманації науки та емансипації мистецтва як 

суперінститутів.  

Все це стосується, навіть, природничих музеїв, які, фактично, мають 

екологічне спрямування, відображають не стільки природу як перший світ, скільки 
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взаємодію антропологічного і природного чинників, зокрема, рівень знань про 

оточуюче середовище.  

Наведені очікування, зрештою, можуть так і не знайти підтвердження. Може 

статися, що музеї не здатні виконати покладене на них завдання раціоналізації 

суспільних відносин. Для перевірки гіпотези необхідні подальші дослідження, 

спрямовані на емпіричні наслідки соціоінженерної роботи. Проте лабораторна 

теорія музею надійно підкріплена як з теоретичної, так і емпіричної точки зору. 

Варто зауважити, що гуманітарна наука навряд чи буде розвиватися, якщо не 

матиме власних лабораторій. На відміну від природничих, чи технічних 

лабораторій, в її основі лежать проекти соціальних технологій. Музейні зібрання є 

вмістилищем суспільного досвіду, з яким можна звіряти проекти нових соціальних 

технологій, здійснюючи тим самим їхню апробацію. Відвідувачі виступають як 

фокус-група лабораторних експериментів. Якнайкраще проекти соціальних 

технологій втілюються в художній формі, у вигляді музейних репрезентацій.  

Жодна інша теорія не приводить до таких результатів. Для кунсткамерної 

теорії музеї – це лише джерельна база історії, яка, в свою чергу, не виступає 

емпіричним базисом для розв’язання актуальних суспільних проблем. Екомузеї 

лише відстрочують розв’язання соціальних проблем. Якщо ж пам’ятки і музеї 

інструменталізуються через політичні мотиви, то соціальні проблеми не лише не 

розв’язуються, а й поглиблюються. Медійно-комунікативна теорія розглядає 

музейну роботу лише в контексті контент-мейкінгу, котрий, насправді, не так вже 

й важить у соціальних комунікаціях. Зрештою, лише завдяки лабораторній теорії 

музей набуває реальної суб’єктності для того, щоб подолати технологічну 

відсталість – як власну інституційну, так і загальносуспільну.  

Лабораторна теорія, таким чином, досягає прогресивного зсуву проблеми 

соціокультурного призначення та інституційної специфіки музею. При цьому, 

вирішуючи усі попередні проблемні ситуації, довкола яких гуртувалися інші 

музейні теорії. Відповідно до лабораторної теорії, музей забезпечує і музейний 
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(виявлення, збереження, дослідження та презентація пам’яток), і музейницький 

(виявлення, збереження, дослідження та побудова репрезентації) цикли, але, 

відтепер, це не є самоціллю. Музейна лабораторія використовує пам’ятки та 

побудовані на їхній основі репрезентації для розв’язання суспільних проблем, 

зокрема, модернізації, сприяючи таким чином соціальній трансформації. 

До заслуг авангардної музеології варто віднести ту обставину, що в її рамках 

кураторство (музейне кураторство – музейництво) розглядається як симбіоз науки 

і мистецтва. Незважаючи на плідність цього підходу він, здається, так і не був 

розвинутий теоретично. Проте, якщо уважно придивитися до творів, що здаються 

науковими або художніми «девіаціями», які унормовуються завдяки 

музейницькому підходу, то відповідні теоретичні праці в все-таки можна 

відшукати. Найголовнішим серед таких девіантних досліджень є «Уявний музей» 

А.Мальро. Ця робота відображає, власне, музейницьку форму взаємодії із третім 

світом. Проте така інтерпретація твору А.Мальро може видатися надто сміливою і 

недостатньо доведеною. Тож, розглянемо гіпотезу про концептуалізацію 

музейництва як особливої форми роботи із надбаннями третього світу детальніше, 

звернувши, звісно ж, основну увагу передусім на критичні аргументи, спрямовані 

проти міркувань Мальро. 

Створення музейної репрезентації – у формі тимчасової виставки (реальної 

або віртуальної), постійної експозиції, каталогу тощо – виглядає як щось 

надзвичайно просте. Достатньо просто розмістити пам’ятки у просторі й доповнити 

їх експлікаціями, а в основі можуть бути покладені дані з найближчого підручника. 

Проте музейникам-практикам добре відомо, що, насправді, на побудову 

репрезентації можуть піти місяці, й, навіть, роки. Багато інтелектуальних зусиль 

потребує налаштування взаємодії різноманітних концептуальних каркасів. Це 

стосується протистояння історичних інтерпретацій, підходів до розв’язання 

актуальних соціальних проблем, наукової та художньої концепції експозиції та ін. 

Крім того, необхідно брати до уваги необхідність амортизації політичного тиску з 
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боку осіб, що забезпечують фінансування музею. Не варто забувати і про зіткнення 

інноваційних кураторських ідей зі стереотипними очікуваннями відвідувачів. Лише 

коли запропоновані розв’язання окреслених проблем (а також тих, що не були 

враховані), можна перейти до вираження кураторського висловлювання за 

допомогою пам’яток, що, одночасно виступають як символи та джерела наукової 

інформації.  

На жаль, музейники не завжди вдаються до написання теоретичних робіт, 

оскільки наслідком їхньої творчості є самі музейні репрезентації. Музеєзнавці ж 

надзвичайно часто є людьми дуже віддаленими від практики, й такими ж 

відстороненими від емпірики є їхні наукові праці. Здебільшого, вони принципово 

не відрізняються від обивательських (не професійних!) суджень щодо музейної 

роботи. Хіба що такі музеєзнавчі тексти штучно ускладнені науковою 

термінологією. В зв’язку з цим, гостро постає проблема концептуалізації 

кураторства [451].  

Її розв’язання матиме важливі практичні наслідки. Зокрема, для оптимізації 

сприйняття музейних репрезентацій, вичерпного використання їхнього 

інтелектуального потенціалу. Корисними теорії, концепції кураторських технологій 

є і для практикуючих музейників, які діють, здебільшого емпірично. Лише 

віднедавна з’явилася широкі можливості фіксувати музейницькі твори, 

каталогізувати й архівувати процес кураторської роботи – створювати 3-D тури, 

здійснювати детальну мультимедійну фіксацію. Але, навіть, за таких сприятливих 

обставин, практики виявляються не дуже уважними до збереження свого 

професійного досвіду. Це стосується не лише позаінституційних фахівців. 

Більшість музеїв (як би це дивно не звучало) досить недбало ставляться до 

формування своїх наукових архівів і фіксації своєї інституційної пам’яті, чільне 

місце у якій мають посідати створені закладом репрезентації. Таким чином, музейна 

емпірика розвивається не належним чином. 
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Прискіплива фіксація досвіду є необхідною передумовою формування 

емпіричного базису відповідних кураторських теорій. Кумулятивні спостереження 

не здатні заступити теоретичні дослідження. Теорія не є описовим узагальненням 

досвіду. Вона є засобом його інтенсифікації та розв’язання проблем, які не можна 

вирішити лише виходячи із практичних передумов. Тож, потреба у концепціях, 

теоріях музейницьких технологій назріла давно. І, як вже зазначалося, найбільш 

важливим серед таких теоретичних досліджень кураторства є доробок А.Мальро 

[269, 445, 451, 623].  

Поштовхом до розробки концепції «Уявного музею» стала для А. Мальро 

його діяльність на позиції куратора галереї N.R.F (з 1930 р.). Письменник приймає 

участь у розкопках на Близькому Сході, Центральній та Південно-Східній Азії та 

ін. місцях, збираючи пам’ятки для галереї та розмірковуючи над смисловим 

наповненням майбутніх виставок. Міркування Мальро були втілені в експозиціях 

«готико-буддійського» та «греко-буддійського» мистецтва у 1930-1931 рр. Отже, 

Мальро був практикуючим куратором, що дало йому можливість зусібіч вивчити 

музейницькі технології й запропонувати власне бачення музейної репрезентації 

історії образотворчого мистецтва в «Уявному музеї» (1947 р.). 

Перше, на що Мальро звертає увагу, це те, що пам’ятка, твір мистецтва у 

музеї, вилучається із системи звичних зв’язків, набуваючи особливого статусу, 

відособленого від «профанного світу» [269, с. 8]. Це створює умови для особливого 

пізнання, що базується на порівнянні, яке в іншому випадку було б неможливим. 

При цьому, музей, з одного боку, прагне до збереження автентичності, а з іншого – 

руйнує її в ході музеєфікації. Проте, лише завдяки музейній репрезентації ми 

можемо отримати краще наближення до реальності, ніж перебуваючи 

безпосередньо у звичній буденності. 

Відновлення автентичних зв’язків Мальро вважає марною справою – 

музейництво на це не спроможне. Спроби відродження автентики завжди будуть 

фальшивими. Проте висунення гіпотез щодо трансформацій автентичності 
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пам’ятки в ході її побутування (як в речовому, так і у смисловому вимірі), є 

важливим з огляду на використання артефактів у пізнанні культурних і мистецьких 

явищ. Таким чином, Мальро надав випереджальну відповідь на закид Базена про те, 

що він, ніби, вирвав пам’ятки із історичного контексту. Насправді, цей розрив є 

неминучим, навіть тоді, коли музеєфікація не здійснюється. Автентичність 

деформує плинність часу, історико-культурний контекст, людська винахідливість у 

використанні артефактів, розвиток знань тощо. 

Мальро вважав однією із основних проблем музею об’єктивну неповноту 

будь-якого музейного зібрання. Незважаючи на те, що кожний музейний інститут 

прагне цієї повноти. Зрештою, це призводить до фрагментації знання, тому що 

кожен заклад, що має визначні фонди, надміру гіперболізує значущість свого 

зібрання. Такі заклади потрапляють під вплив ілюзії, що їхні колекції абсолютно 

повні, хіба що не вистачає якоїсь дещиці. Відповідно, західноєвропейські музеї, 

природно перебільшують місцеві культурно-мистецькі явища, які відображені у 

їхніх фондах. Можна додати, що ця тенденція перекинулася і на Америку, музеї якої 

зберігають концептуальну єдність із західноєвропейськими.  

Якщо досягти повноти неможливо (неповнота будь-чого, зокрема, 

інформації – нормальний стан), то не треба на цьому надмірно фокусуватися. Варто 

усвідомити обмеження, й не підживлювати утопічне прагнення зібрати всі 

предмети до купи, або ж, майже, впритул підійти до ідеалу. Натомість, краще 

підтримувати широту погляду, долаючи кордони відособлених зібрань і культур. 

Тим самим, Мальро заздалегідь відбиває ще один закид Базена щодо неповноти 

розробленої письменником репрезентації, а, отже, і відсутності у ній певних 

«обов’язкових», «канонічних робіт». Якщо постійно слідувати канону, то ніколи не 

вдасться вийти за його межі і дізнатися щось, що його перевершить.  

Другим аспектом, на який Мальро звертає увагу, є культура споглядання 

пам’яток мистецтва. Говорячи про переваги фотографії як медіуму, письменник 

зазначає, що «у відповідь на виклик музеїв, образотворче мистецтво винайшло своє 
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книгодрукування» [269, с. 11], представлене у вигляді фотоальбомів – нового жанру 

музейної репрезентації. Каталоги та фотоальбоми мають зрозумілі переваги перед 

експозиціями: до них можна звернутися необмежену кількість разів,  є багато часу 

на роздумування, а головне, в них можна скомпонувати пам’ятки, долаючи 

інституційні обмеження. В принципі, медіуми фотографії та традиційної експозиції 

легко поєднуються. Мультимедіа можуть бути як експонатами, так і допоміжними 

матеріалами. На сьогодні, великою популярністю користуються фотозбільшення, 

на роль яких Мальро звертає особливу увагу. На жаль, подекуди й досі, музейники 

недооцінюють фото як експонат. Це спричинено глибоко укоріненим 

фетишистсько-есенціалістським розумінням автентичності. 

Фотозбільшення, на думку митця, створюють нові пізнавальні можливості, 

котрі (як і випадку традиційної музейної репрезентації) з’являються за рахунок 

деформації автентичності. За їхньою допомогою про реальність можна дізнатися 

більше, ніж при її споглядання в звичних обставинах. Тож, чому б не зістикувати 

два концептуальних каркаси традиційного експозиційного та видавничого 

медіумів? Таким чином, Мальро пропонує поєднати музеєфікацію (котра 

«перетворює портрет в картину» [269, с. 7]) із можливостями фотографії 

(насамперед, фотозбільшення та акумулювання необхідних репродукцій в одному 

«місці» – на сторінках окремого видання). Обидва концептуальних каркаси мають 

свої недоліки, котрі можна виправити запровадивши третій каркас – літературний, 

що мав об’єднати інтерпретації окремих пам’яток у цілісне баченням історії 

мистецтва, яка б розкрила основні тенденції розвитку художньої творчості.  

В ході своїх міркувань, А. Мальро впроваджує два поняття «старий музей» 

та «наш музей» («новий музей») або ж, власне, «уявний музей». Перше поняття, 

фактично, також стосується сфери уявного, оскільки воно позначає підхід до 

пізнання спадщини західноєвропейського мистецтва від часів Відродження до 

початку модернізму. «Старий музей» побудований у відповідності із 

найрізноманітнішими обмеженнями художньої творчості. Вони сформувалися ще в 
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домузейну епоху і, згодом, лягли в основу ранніх музейних репрезентацій (всього, 

на думку автора «Уявленого музею» музейна культура нараховує двісті років 

[269, с. 7]).  

Мальро зазначає, що «Старий музей» охоплював: «античність – здебільшого 

римську, а не грецьку, італійський живопис, починаючи із Рафаеля; великих 

фламандців і голландців; великих іспанців, починаючи із Рібери; французів із XVII 

ст., англійців з XVIII ст.; дещо окремішньо, поруч із небагатьма примітивами, 

Дюрера та Гольбейна. По суті, це був музей масляного живопису – той, що 

засадничо прагнув завоювати третій вимір та, само собою зрозуміло, – уособлював 

єдність ілюзії та пластичної виразності» [269, с. 111]. 

Натомість, «уявний музей» – це нова методологія осмислення усієї світової 

спадщини образотворчого мистецтва. «Музей, віднині, доповнює небачена за своєю 

широтою область художніх знань» [269, с. 46]. Відтак, репрезентація мистецтва 

перебуває під впливом модерністського розуміння художньої культури. Згідно з 

ним, осмислення попереднього художнього досвіду базується не на 

ретроспективній ієрархії досконалості, а на перспективній здатності надихати 

актуальну творчість. Зрештою, немає універсальної історій мистецтва. Таких 

наративів може бути скільки завгодно, виходячи із потреб сьогодення. «Живопис 

переходить із [старого] музею в стихію сучасного мистецтва. І, тим самим, веде нас 

до того традиційного минулого, котре, ніби, чекало на новий музей» [269, с. 106]. 

На думку Мальро, з ретроспективних позиції, на сьогодні найбільш доцільно 

розглядати розвиток мистецтва як процес його емансипації.  

Отже, вектор змін співпадає з устремлінням митців до вільної творчості, що 

не обтяжується нехудожніми факторами. Проте, цей «визвольний рух» 

проявляється з різною силою, залежно від спротиву з боку зовнішніх обставин. 

Наприклад, Мальро віднаходить сміливі експерименти у ескізах домодерних 

митців, проте їхні остаточні роботи приведені у відповідність із пануючим каноном. 

Метаморфоза розвивається нелінійно, в одному випадку, мистецтво цілком 
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підпорядковане щирим релігійним переживанням, в інших випадках, зберігає 

релігійну сюжетність, перебуваючи в лещатах міметичності. Подекуди художні 

твори виконують функцію атрактивної етикетки релігійної пропаганди [269].  

Модерністське мистецтво, яке бере свій початок від Гойї, на думку Мальро, 

вже цілком підпорядковується художньому експерименту. Воно зовнішньо схоже 

на примітивне мистецтво, проте позбавлене його сакрального значення. Мальро 

зазначає, що корінним прагненням художника-модерніста є упокорення, 

привласнення предмету зображення. Символ модернізму – «Стілець» Ван Гога [269, 

с. 131]. Врешті-решт, зображення з часом стають все більш схематичними, вони 

відбивають внутрішній світ художника, а не певний канон. Письменник передрікав 

тенденцію до заперечення традиційного носія – картини, що, власне, і сталося. 

Зараз найбільш популярними є інсталяції та дискурсивні практики [101]. 

Це спостереження А. Мальро є надзвичайно важливим, тому що він, 

розкриваючи суть мистецької метаморфози, побічно приходить до того, що музейна 

робота сама набуває ознак мистецтва. Письменник зауважує, що у багатьох 

видатних художників була схильність до колекціонування – «Мікеланджело збирав 

антики, Рембрандт … – обладунки й лахміття, і вікна майстерні Пікассо – … 

представляли собою музей варварства» [269, с. 140].  

За логікою, накресленою Мальро, присвоєння художником оточуючого світу 

мало, зрештою, прийти до максимальної схематизації (безпредметне мистецтво), а 

потім – і до безпосереднього «захоплення» самого предмета (наприклад, явище 

«реді-мейду»). Для Мікеланджело, Рембрандта та Пікассо їхні колекції були, 

насамперед, джерелом натхнення. Проте, для Е.Уорхолла, котрий також був 

«відомим колекціонером всього і вся» [550, с. 118], колекціонування й 

представлення предмета із оточуючого світу (фактично, його музеєфікація) було 

актом мистецтва.  

Взаємопроникнення сучасного мистецтва та музеєфікації підтверджується, 

зокрема, тим, що основною формою самовираження актуальних художників є 
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інсталяція – не конкретний твір у просторі, а сам простір (подібно до музейної 

експозиції), котрий крім спеціально виготовлених творів може містити звичайні 

речі, вилучені із системи усталених зв’язків. Через це, протягом, приблизно, 

півсторіччя, музей і його взаємодія з мистецтвом стали одним із основних предметів 

міркування сучасних митців та мистецтвознавців, інтелектуалів.  

Отже, перші міркування щодо зв’язку мистецтва та музеєфікації, висловив 

саме А. Мальро. Тим самим, він змінив статус музейництва. Можна доповнити 

метаморфози, про які говорить Мальро, ще однією ланкою: портрет стає картиною, 

ширше – річ перетворюється на пам’ятку, а музейна робота – на мистецтво. Так 

само як «традиційне мистецтво чекало на новий музей», щоб звільнитися, так і 

музейна робота чекала на працю, котра б відобразила усю складність творення 

музейної репрезентації. Такою працею, яка мала на меті розкрити засади 

музейницького мистецтва, став «Уявний музей».  

Необхідно уточнити тезу про мистецтвознавчий, науковий характер «Уявного 

музею» А. Мальро. Ж. Базен критикував А.Мальро за недостатню академічність 

його теоретичних праць. Зазначимо, що «Уявний музей» містить наукову складову, 

яку, насамперед, відображено в запропонованій у творі гіпотезі про тенденцію 

емансипації художньої творчості від зовнішнього впливу, як основного фактору 

розвитку мистецтва. Але, імовірно, Базена, насамперед, відштовхувала форма 

подачі «Уявного музею», котра відмінна від традиційних академічних текстів. 

Музейницьке наукове дослідження є окремим жанром наукової творчості. 

Відмінність від традиційної наукової літератури, перш за все, медіумна – замість 

тексту – пам’ятки. При чому музейна репрезентація – це не тривимірний підручник 

чи монографія з артефактами-ілюстраціями. Навпаки, саме тексти тут виконують 

ілюстративну роль. Все інше в музейній репрезентації цілком відповідає критеріям 

«науковості»: дослідницька проблема – гіпотези – нові проблеми. Так само, як в 

традиційних наукових текстах, в основі музейницького дослідження лежать метод 

спроб і помилок, науковий критицизм і дедуктивна логіка.  
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Але існує ще одна відмінність. Музейна репрезентація – це науково-

мистецький твір. Взагалі-то, література – це також, насамперед, вид мистецтва, 

який запозичується наукою. Проте вимоги до наукових творів щодо вишуканості 

мови, сюжетної гостроти, що має проявлятися у драматургії дискурсу, значно 

знизилися. Наукові роботи пишуться, зазвичай для інших науковців, а не на 

широкий загал. На жаль, наукові тексти все важче читати заради задоволення, 

навіть, інтелектуального. Здебільшого це професійне читання, що, коли пощастить, 

приносить евристичну сатисфакцію. Все частіше, наукові твори є, скоріше, 

науковими звітами, що за жанровими характеристиками ближчі до документів, ніж 

до творів літератури. 

Натомість естетичні, дизайнерські вимоги до експозиційного простору, чи то 

каталогу залишаються високими. За рахунок цього, можна удосконалити науковий 

меседж. Художнє осмислення наукового матеріалу в музейній репрезентації 

дозволяє звернути увагу на нові проблеми, підказує свіжі розв’язання. Багато 

важить і музейницький медіум – пам’ятки (по-мистецькому – реді-мейди). 

Наприклад, інвертована екскурсія (не від давніх часів до сьогодення, а навпаки) 

показує разючі недоліки наративів, що є найбільш поширеним способом 

упорядкування минулого. Крім того, пам’ятки в музейній репрезентації 

використовуються не лише як історичні свідчення. Артефакти також слугують 

символами, подібно до влучних метафор, які строгий науковий стиль, на жаль, не 

надто толерує. Отже, в експозиції науковий текст може бути цілковито 

представлений у вигляді метафор. 

Автор цих рядків пересвідчився у складності трансферу літературного 

наукового тексту в музейну репрезентацію на власному досвіді, працюючи як 

співкуратор виставки «Чулан Василька» у МТМКУ. В основу репрезентації мали 

лягти статті, присвячені заснуванню музею при МО «Березіль», що згодом увійшов 

у систему ВУАН. Проте на практиці виявилося, що аргументи, представлені у 

літературній формі, потребують особливого «перекладу» для представлення у 
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символічному втіленні за допомогою музейних пам’яток. До речі, саме в ході 

роботи над виставкою, вдалося з’ясувати, що наукова концепція розроблена 

П.І.Руліним, що лягла в основу роботи музею при ВУАН, насправді, є науковою 

вербалізацією ідей, розроблених березільцями. Отже, музейницька наукова робота 

виявилася первинною щодо традиційної літературної.  

Як відомо, саме в музейництві сформувалися цікаві гіпотези, що розв’язували 

наукові проблеми, пов’язані із класифікаціями. Наприклад, музейні експозиції 

часто лежать в основі історії того, чи іншого виду мистецтва. Промовистим є також 

приклад археологічної періодизації, що виникла внаслідок музейницької розробки. 

Ці досягнення, в основному, є наслідком упорядкування пам’яток, що має багато 

паралелей із дескриптивними дослідженнями. 

Набагато цікавішими, звісно, є проблемні музейницькі дослідження. Але для 

того, щоб вони розвивалися на повну силу, необхідно змінити парадигму науково-

дослідної роботи в музеї. В цілому, академічні науковці, котрі майже втратили 

зв’язок із літературним мистецтвом і займаються продукуванням наукових звітів, 

зрозуміти дослідження яких, через складну манеру оповіді, до снаги все вужчому 

колу людей, ставляться до музейників як до молодших недолугих, проте все ще 

братів. Для них, як і для Базена, існує лише кілька жанрів наукових текстів. Мова 

йде про монографію, статтю (бажано проіндексовану в наукометричній базі) і тези 

доповіді (міні- та мікро-статті). Ще є жанри на грані науки і педагогіки: підручники, 

посібники, конспекти лекцій (останні можуть бути представлені у вигляді схем і 

таблиць) і навчальні програми. Подекуди, ще говорять про енциклопедії, проте цей 

жанр поступово відмирає. Сучасні вікі-моделі є егалітарними, і науковці втратили 

ексклюзивне право на роботу над енциклопедичними виданнями. Сюди, з певною 

натяжкою, можна також віднести аналітичні матеріали та опубліковані наукові 

звіти – жанр документальних джерел наукової інформації (С.Г.Кулешовим до 

документального жанру симптоматично віднесені також монографії, статті та тези 

доповідей [236, с. 66-67]). Серед наукових документів особливе місце посідають 
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дисертації. Наведені форми втілення наукової інформації традиційні академічні 

науковці розглядають як науковий результат. Виходячи із цього, продукти 

справжньої наукової роботи в музеї мають бути втілені саме у наведених жанрах 

наукової літератури і документації. 

Зауважимо, що саме так і було в так званих «наукових» музеях ХІХ – поч. ХХ 

ст. й подекуди залишається понині. Музеї в такій іпостасі є не стільки лабораторією, 

скільки архівом, до якого на постійній основі приквартировані науковці. Тут вони 

отримують зарплату і, на основі наявних фондів та залучення джерел ззовні, 

публікують результати своїх досліджень. В цьому випадку, музей, власне, нічим не 

відрізняється від будь-якого науково-дослідного інституту, крім наявності 

постійних фондів (хоча, наприклад Інститут археології є прикладом НДІ з власними 

фондами і музеєм). Рутинні операції, експозиційна та екскурсійна робота в таких 

умовах розглядаються як вимушена діяльність. Щоправда, деякі науковці 

захоплюються ідеєю популяризації знання і роблять все можливе, щоб екскурсії 

були цікавими, експлікації зрозумілими, а навчання науковим фактам відбувалося 

у формі розваги. Але і вони чітко розрізняють, власне, дослідницьку і 

популяризаторську роботу.  

Такий спліт, втім, дав неочікувані результати. Музеї все частіше почали 

розглядатися виключно з позиції презентації досягнень наукових досліджень. При 

чому, вироблення нового наукового знання все менше здійснювалися, власне, в 

музеях. Тому що робота із репрезентацією поглинає надто багато часу і доводиться 

обирати: чи створювати нову виставку, каталог, експозицію, чи сконцентруватися 

на написанні статей, монографій тощо, які пов’язані із широким проблемним полем 

науки, проте все менше відповідають інституційним задачам музею. Іншими 

словами, умовно кажучи, науковий та експозиційний відділи ставали все більш 

автаркічними. Оскільки виставок музей не робити не може, а необхідну наукову 

інформацію можна здобути із тих самих статей, монографій та ін., музейні 

репрезентації все більше перетворювалися на ілюстрації наукової літератури та 
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документалістики. Деякі неякісні приклади музейницьких презентацій наукових 

концепцій, дали підстави традиційним академічним науковцям стверджувати, що 

музеї поступово втрачають свій науковий статус. 

З роботи А.Мальро стає очевидним, що основним місцем прикладення 

наукових зусиль в музеї мають бути не статті, монографії та тези доповідей, хоча, 

звісно, музейники можуть і надалі з користю продовжувати працювати у цих 

жанрах, і це сприятиме кураторству. Але основні дослідницькі зусилля музейних 

науковців мають знаходити своє вираження у музейних репрезентаціях. Саме за 

допомогою тимчасових виставок, трансформацій постійних експозицій, видання 

каталогів, створення репрезентацій онлайн та ін., музейники мають ставити цікаві 

наукові проблеми, пропонувати їхні сміливі рішення, звісно, послуговуючись 

науковим методом та специфічними художніми засобами. Музейника не треба 

чекати конвенціалізації знання, щоб змінити свої репрезентації. Вони можуть 

здійснювати внесок в науку за допомогою суто музейних втілень наукового 

результату. 

Зарозумілість академічних науковців у гуманітарній царині, на жаль, 

обернено пропорційна розвитку гуманітаристики. Цілком виправдано, що серед них 

найвпевненіше почувають себе історики та їхній підвид – археологи. Багато хто з 

них розглядає музеї як філіали історичної науки, які треба реформувати за 

прикладом академічних установ. Іншими словами, ці інститути мають бути 

ретрансляторами аналітичних наративів. На перший погляд, враховуючи слабкий 

вплив гуманітарної науки на повсякдення, інституалізація наукового історичного 

наративу виглядає багатообіцяючою. Водночас, академічні історики всіляко 

застерігають від інструменталізації історії у вигляді історичної пам’яті та, взагалі, 

використання її із афірмативною метою. Але в такому разі, аналітична історія може 

зацікавити лише любителів науково-обґрунтованих оповідей про минуле, тобто 

самих академічних істориків та, можливо, яких-небуть фанатів історичної науки. 

Таким чином, музей функціонуватиме не для розв’язання суспільних проблем, а 
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лише для задоволення цікавості, розв’язання вузькоспеціалізованих науково-

професійних задач, самореалізації невеличкої спільноти істориків. Коло 

замкнулося.  

Треба визнати, що історія не може не бути інструменталізованою, інакше вона 

буде цілковито позбавлена суспільної утилітарності. Питання полягає лише в тому, 

як і ким саме вона буде інструменталізована. Історія, зокрема, може бути 

використана як емпіричний базис гуманітарних наук, що досліджують соціальні 

інститути, традиції і технології. Точніше сказати, мали б досліджувати. Натомість 

маємо, в кращому випадку описові роботи. Наукові проблеми, пов’язані з 

суспільною практикою, ставляться надто рідко, тож порівняно із історичною 

наукою, досягнення теоретиків і прикладників гуманітаристики є дуже скромними. 

Уточнимо, що в цьому випадку не пропонується відкинути історичні надбання. 

Необхідно змінити вектор, відмовившись від історії як музейної «теології». 

Оскільки гуманітарна наука надто квола, треба її субституювати. Найкращим 

претендентом на її заміщення є мистецтво, смисл якого якраз і полягає у розробці 

соціальних технологій, традицій та інститутів. Тому в музейній роботі має 

відбутися поворот від музею як академічного інституту історії до музею як 

художньо-наукового засобу соціальної інженерії. Таким чином, музей дасть 

поштовх і гуманітарним наукам. Скажімо, мистецтвознавство із, фактично, розділу 

історичної науки, стане дисципліною про технологію створення й застосування 

художніх творів.  

Власне, до цих міркувань багато в чому підштовхує «Уявний музей» 

А.Мальро. Конфлікт, що виник по лінії віднесення, чи не віднесення його роботи 

до мистецтвознавства може бути розв’язаним з огляду на наведені вище 

міркування. Письменник, спираючись на музейництво, пропонує цілком нове 

мистецтвознавство, з оновленою методологією, що шукає передумови розвитку 

мистецтва ні десь назовні, а в середині самого явища художньої творчості. Крім 

того, у його роботі історія мистецтва виступає саме як емпіричний базис для 
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розуміння, наприклад, експериментальної природи сучасного мистецтва, на 

противагу більш традиційним поглядам про занепад художньої творчості в наші 

дні. Мальро не мав на меті побудувати гранд-наратив історії мистецтва, чи 

зануритися у ситуаційний аналіз заради самого аналізу. Мальро задає минулому 

питання, виходячи із актуальної проблематики. Зрештою, йому вдалося уточнити 

як технологію художньої творчості, так і технологію музейництва.  

В підсумку, варто зазначити, що концептуальні засади музейницьких 

технологій розроблені Мальро для ідеальних, стерильних, абстрактних, неіснуючих 

у реальності умов, на що, власне, і вказує поняття «уявний музей». Отже, 

письменник задав тренд, який потребує адаптації до реальних, часто, 

несприятливих умов, шляхом емпіричної перевірки. На цьому має базуватися 

розвиток технологічного базису музейництва.  

В зв’язку з цим, цікаво, що на межі 2016-2017 рр. в Державному музеї 

образотворчих мистецтв імені А.С.Пушкіна в Москві діяла виставка «Голоси 

уявного музею Андре Мальро». Керівник виставкового проекту І.О.Антонова 

зазначала, що ця виставка зроблена «за мотивами» «Уявного музею» А.Мальро. 

Тож, проект не мав на меті точно скопіювати книгу, й зібрати в одному місці саме 

ті пам’ятки, які використав письменник. Антонова звертала увагу на особливий 

метод письменника, який полягав у побудові діалогу між різними епохами, 

культурами, та відображенні метаморфоз в широких хронологічних межах [106].  

На виставці, все ж, проявився примат традиційної класифікації над 

метаморфозами А.Мальро, а не навпаки. Досить прискіплива увага до біографічних 

даних письменника своїм академізмом дещо викривила погляди інтелектуала, 

котрий, як відомо, навмисне фальсифікував свій життєпис, перетворюючи його на 

літературний твір [41]. Крім того, на виставці був дещо втрачений ефект 

фотозбільшень, на якому наполягав Мальро. Проте, набагато важливіше, що цією 

виставкою було продемонстровано, що «уявний музей» може вилитися у цілком 

реальний музейний проект. 
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Автор цих рядків, ще до знайомства із твором А.Мальро, також, фактично, 

використав технологією «уявного музею» для критики ранньосередньовічних 

репрезентацій Національного музею історії України [424]. Дослідження імовірних 

модальностей музейної репрезентації мало на меті продемонструвати, що 

фрагменту експозиції музею, присвяченого заснуванню Києва, не вистачає 

зіткнення конкуруючих інтерпретацій цієї події. Натомість, музей мав би стати 

майданчиком для перевірки кожної із версій та вибору тієї, яка є ближчою до 

історичної істини, а не чекати на оформлення певної наукової конвенції, або 

спиратися на авторитети. В будь-якому випадку, репрезентація була надто 

консервативною. При чому, консервувалися не лише наукові конвенції, а й відверті 

інтервенції політичних наративів (наприклад, про 1500-ліття Києва, що не 

узгоджується із історичними даними).  

Проте найціннішою була реакція на обговорення статті. М.О.Стрельник, 

завідувачка відділу музею, що відповідає за музейну репрезентацію цього 

історичного періоду, висловила невдоволення закидами у консервативності, тому 

що якраз перед тим завершилося оновлення експозиції. Відбулася певна ротація 

експонатури, з’явилися нові науково-допоміжні матеріали, були замінені радянські 

експлікації, використане більш сучасне обладнання тощо. Принагідно, автор хоче 

подякувати шановній М.О.Стрельник за всебічне сприяння у дослідженні й 

доброзичливу критику. Звісно, високої оцінки заслуговує і так копітка праця з 

оновлення репрезентації. Але суть не в зміні крою самого експозиційного полотна, 

а застосуванні нових технологій репрезентації, пов’язаних з іншим баченням музею 

як науково-дослідного інституту.  

Можна зрозуміти всі обставини, чому, власне, експозиція НМІУ має високий 

рівень консервативності. Тут варто брати до уваги необхідність підтримувати 

дружні зв’язки із науковим середовищем (представники якого можуть сприйняти 

критику обстоюваних ними теорій як особисту образу), і політичні обставини 

(музей «має» дбати не лише про аналітичну, а й дидактичну та афірмативну історії), 
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необхідність толерувати різні ідентичності відвідувачів (наприклад, язичники, 

християни, атеїсти приходять зі своїми версіями минулого і прагнуть бачити їм 

підтвердження у залах музею), й звичайні бюрократичні перепони (стаціонарні 

експозиції змінюються повільно і вкрай поступово). Проте варто задуматися також 

і про те, чому музей має бути саме таким? Для того, щоб змінити зовнішні 

обставини йому не варто пасивно очікувати, а впроваджувати інституційні зміни 

зсередини.  

Отже, експозиція не лише може, а й повинна бути місцем для чітких 

постановок цікавих наукових проблем, висунення сміливих теорій, що їх 

розв’язують і, звісно, уваги до, майже, будь-якої критики (крім простих оцінних 

суджень: «сподобалося–не сподобалося», які не несуть корисної інформації). 

Експозиція має бути лабораторією, місцем для експерименту, а не закостенілою 

законсервованою субстанцією, так, наче зміни до неї матимуть руйнівні наслідки в 

реальному житті. Вона також не є храмом збереження традицій, в тому числі 

наукових. Музей – це місце їхньої критики. Музейна репрезентація має взяти на 

себе усі можливі зіткнення концептуальних каркасів, щоб у реальному житті 

уникнути протистояння між людьми. Воювати в експозиції словами, щоб не 

воювати в житті мечами. Динамічність, відкритість, плюральність, критичність 

музейних репрезентацій є запорукою обережного поелементного підходу 

соціальної інженерії, що, навпаки, толерує консерватизм і базується на принципі 

«не зашкодь». 

Цікаво також те, що це дослідження репрезентацій історичного музею [424] 

породило неочікувані гілки дискусій. Багато представників наукового середовища 

почали закидати музею низький рівень академізму, хоча сам автор не є працівником 

музею і, скоріше, є ближчим саме до академічного середовища, його 

культурологічного відсіку. Тож, не дивно, що, зрештою, пролунали також 

обвинувачення на адресу автора у порушенні галузевого суверенітету (ніхто, крім 

археологів не може займатися археологією, істориків – історією та ін.). Треба 
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визнати, що автор цих рядків схильний нехтувати кордонами, що розділяють 

наукові спеціальності, виступаючи за інтелектуальний безвіз. Межі наукових 

спеціальностей не мають заважати пошуку оригінальних шляхів розв’язання 

наукових проблем, які годі віднайти без міждисциплінарності, яка, знову-таки, 

полягає у зіткненні різноманітних концептуальних каркасів. Галузевий шовінізм, 

змість конструктивної критики, продемонстрував свою суть у зверхньо-

поблажливому ставленні, незалежно від наведених у дослідженні аргументів. 

Щоправда, в ході дискусій були й незначні зіткнення між прихильниками різними 

версій заснування Києва, хоч фейсбук, де відбувалася дискусія, і не є доречним 

майданчиком для цього.  

Знайшлося місце і для критики слова «наратив», якого виявилося забагато для 

деяких представників наукової спільноти. Як можна здогадатися, в їхньому 

розумінні поняття є не лише звичайними стенографічними позначеннями, які легко 

можна замінити на синоніми чи довші словосполучення. Слова для них містять 

трансцендентні сутності, якими не можна легковажити. Тому ці дослідники з 

обережністю ставляться до фемінітивів, посміюючись над «членкинями» та 

різноманітними «модними словечками». З цього, втім, можна зробити 

конструктивний висновок, що замість наративів, під час аналізу репрезентацій, 

більше уваги мало б бути приділено артефактам. Хоча М.О.Стрельник слушно 

зауважила, що наративів про заснування Києва набагато більше, ніж відповідних 

пам’яток. Хоч це і не має означати, що «кімерійська імла» має стати на заваді 

пошуку кращих інтерпретацій.  

Отже, з цього можна зробити позитивний висновок, що технологія уявної 

критики, спрямованої на музейну репрезентацію, оголила багато проблем, як 

наукового, так і соціального характеру. Але, що основне, вона спровокувала 

дискусію про можливості інституційного переналаштування музеїв. Хоч, як завжди, 

не обійшлося без випадів ненависті щодо музеїв, спричинених «музейною 

травмою» (за влучним висловом Т.В.Руденко), отриманою багатьма у дитинстві. 
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Саме це «ушкодження», гіпотетично, лежить у негативному сприйнятті музеїв у 

суспільстві, що амбівалентно межує із трепетним ставленням до нього як 

своєрідного храму. 

 

5.4. Музей як лабораторія соціокультурної модернізації  

Для того, щоб набутки третього світу можна було використати для 

розв’язання важливих соціальних проблем, суто теоретичної роботи недостатньо. 

Наприклад, це стосується парадоксу терпимості [356, с.315-317]. На думку 

К.Попперу, що був поборником плюралізму, допустимо виявляти нетолерантність 

по відношенню до нетолерантності, тому що надмір терпимості провокує, зрештою, 

перемогу нетерпимості.  

Н.Талеб, розглядаючи цю проблему з емпіричних позицій, також схильний 

підтримати висновок К.Поппера. Наприклад, він пропонує застосовувати 

терористичні методи проти терористів [488]. Такий підхід є досить давнім і сягає, 

принаймні, давньогрецької міфології, в котрій зустрічаються сюжети, котрі вчать, 

що необов’язково дотримуватися зобов’язань щодо тих, хто сам їх не дотримується. 

З цього емпіричного правила випливають різноманітні етичні варіації, засновані, 

знову-таки на досвіді. Вони стосуються прощення, принаймні, після першої кривди, 

даючи шанс виправитися і не поширювати злопам’ятства. Але для нашого 

дослідження набагато важливішим є те, що проблему, яку не вдається розв’язати 

виключно теоретичним шляхом, можна спробувати вирішити, спираючись на 

досвід.  

Четвертий світ включає щоденну безперервну діяльність, яка базується на 

теоріях, але, більшою мірою, емпіриці й проявляється у соціальних традиціях, 

інститутах і технологіях. Якщо нитку перманентної активності обірвати, відбується 

серйозний збій – суспільний розвиток зупиниться, й швидкими темпами 

поширюватиметься деградація. Як вже було з’ясовано під час попередніх мислених 

експериментів, якщо четвертий світ зникне, відновити його за допомогою третього 
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буде вкрай важко. Більше того, без четвертого світу розвиток третього може значно 

сповільнитися, а вплив його творів на перший та другий світи значно обмежиться. 

Значущість четвертого світу добре показана у творах Поппера щодо руйнування 

плюралістичної, критичної традиції, започаткованої у Давній Греції, на відновлення 

якої пішли століття [356, 357]. Талеб так само апелює до небезпек із відходом від 

скептико-емпіричної традиції при будівництві інститутів та використанні 

технологій. Таким чином, четвертий світ (емпірика) є надійною опорою для 

третього. Це стосується не лише перевірки теоретичних положень, а також 

соціально-інфраструктурних підвалин художньої і наукової творчості, 

використання культурного капіталу, імплементації теоретичних розробок.  

К.Поппер був схильний об’єднувати емпіричний та теоретичний світи. Але 

принципи, що лежать в основі їхнього функціонування, не тотожні. Найбільш 

ґрунтовні міркування про четвертий емпіричний світ знаходимо в роботах 

Н.Талеба, котрий, щоправда, дещо применшує роль третього [487, 488, 489]. На 

відміну від третього світу, котрий має автономний та віртуальний характер, 

четвертий світ безпосередньо стосується повсякденного життя людей. Теоретичний 

домен ґрунтується на перманентному експерименті й заохочує великі помилки 

(фальсифікаціонізм К.Поппера походить від false – помилка). Натомість, 

емпіричний світ не любить великих помилок, тому що в реальному житті вони 

мають надто велику ціну для життя, здоров’я, благополуччя людей. Через це 

поширення набуває точка зору про те, що помилок в реальному житті треба взагалі 

уникати. Зрештою, маємо, здавалося б гармонійну ситуацію: найбільші помилки 

мають віртуальний характер і стосуються третього світу, пройшовши там своєрідну 

інтелектуальну апробацію. У вигляді підкріплених, більш безпечних теорій, вони 

можуть бути імплементовані у реальному житті. 

Але під час імплементації навіть тих теорій, що пройшли певну емпіричну 

перевірку, виявляється, що передбачити усього неможливо. Особливо, це 

стосується неочікуваних поганих наслідків. Саме тому, К.Поппер закликає 
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відмовитися від утопічної соціальної інженерії й вдаватися до поелементної, згідно 

з якою певні теорії впроваджуються обережно, щодо невеликих фрагментів 

соціальної реальності, та з увагою до емпіричних наслідків імплементації, які 

уточнюють або спростовують теорію. Н.Талеб вважає, що поелементна інженерія 

неможлива – будь-яка теорія є утопією, байдуже, чи має вона всезагальний 

характер, чи стосується лише частини соціального буття. Через це, надмірне 

впровадження науки шкодить суспільній практиці. Тож, у реальному житті варто 

покладатися лише на емпірику й не переоцінювати теорію. Як вже зазначалося, 

емпіризм Талеба так само є теорією. А це означає, що у міркуваннях дослідника 

міститься суперечність. В той же, варто звернутися до його аргументів про 

функціонування третього світу. 

На думку Талеба, реальний світ прогресує завдяки помилкам, тому не варто їх 

уникати. Але мова йде про дрібні помилки. Натомість великі помилки мають 

нищівну природу. Талеб пропонує наступне емпіричне правило: якщо робити 

велику кількість незначних помилок, то можна уникнути великих. І навпаки, 

уникнення маленьких помилок, зрештою, призведе до великих нищівних 

прорахунків.  

Ключовим у теорії Талеба є переходи від крихкості до стійкості й 

антикрихкості та в зворотному напрямку. Антикрихкість – це властивість, яка 

полягає у покращенні, викликаному стресовими явищами. Стійкість – це здатність 

витримати стрес, але лише до певної межі. Некритичні показники стресу не 

покращують і не погіршують стійких явищ. Крихкість – це руйнування об’єкта від 

найменшого стресу, низька адаптивність, потреба у стерильних умовах існування 

тощо. Талеб звертає увагу на те, що деякі явища є антикрихкими в системному 

плані, поширюючи крихкість на свої складові елементи. Наприклад, економіка 

розвивається за рахунок банкрутства окремих підприємців. Так само й наука 

прогресує завдяки крихкості теорій. Гіпотеза, зумисне захищена від спростування, 

не є корисною з огляду на прогрес науки. І економіка, і наука є антикрихкими 
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явищами. Зрештою, Талеб вважає, що наука поширює крихкість своїх теорій на 

суспільство: великі помилки науки будуть перенесені у реальне життя. Саме цим 

пояснюється його сцієнтофобія. На його думку, теоретичні конструкції є надто 

неперевіреними, щоб ними всерйоз користуватися. Особливо, це стосується 

соціальних технологій. Тому необхідно протистояти будь-якій крихкості, зокрема, 

тій, що спричинена наукою. 

Н.Талеб піднімає важливу проблему, пов’язану із пришвидшенням темпів 

життя, викликаного розвитком комунікаційних технологій. Дослідник вважає, що 

найкращим (антикрихким) способом передачі суспільного досвіду була усна 

традиція, оскільки, передаючись від покоління до покоління, соціально важлива 

інформація проходила гартування часом: корисне кристалізувалося, а непотрібне 

відкидалося. Працювали надійні еволюційні механізми. Пришвидшення розвитку, 

через стрибок у розвитку засобів фіксації та розповсюдження інформації, робить усі 

сучасні здобутки і надбання минулого позірно однаково цінними. Отже, крім 

скорочення часу на апробації нових соціальних технологій, все складнішою стає й 

оцінка їхньої утилітарності. Зрештою, на думку Талеба, людство втрачає ґрунт під 

ногами (перевірене досвідом соціально значуще знання), й опинилося перед 

обличчям серйозної небезпеки [487].  

Таким чином, нагальною стала проблема інвентаризації суспільного досвіду. В 

зв’язку з цим, корисними можуть бути розроблювані Н.Н.Талебом поняття 

«неоманії» та «Ефекту Лінді». Перше із них означає, що через велику кількість 

нововведень, зокрема, в технологічній сфері, в суспільстві поширюється точка зору, 

що все те, що пройшло значний історичний шлях є старими і некорисним. 

Наприклад, неомани певні, що музеї непотрібні, тому що там зберігається старий 

мотлох. Отже, все те, що молоде, сучасне – утилітарне , а що старе – має бути або 

еліміноване, або перенесене звалище. 

Водночас, виникає парадокс футуризму, відповідно до якого треба розчистити 

поле від усього старого, щоб побудувати нове. Але якщо нам достеменно не відомо, 
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що було до цього, ми знову створимо старе, думаючи, що новотвір є інноваційним. 

Н.Н.Талеб звертає також увагу на те, що четвертий світ наповнений давніми речами 

більшою мірою, ніж новими. З цього дослідник робить висновок, що минуле може 

сказати про майбутнє набагато більше, ніж теперішнє [487, с. 221]. Звідси випливає 

зміст «Ефекту Лінді». Якщо об’єкт проіснував певний часовий відрізок, він, з 

високою імовірністю (хоч і не обов’язково), проіснує ще стільки ж. Старший об’єкт 

має більше шансів збільшити тривалість свого існування та перейде у майбутнє. 

«Ефект Лінді» стосується предметів не обмежених суворо певною тривалістю 

життя. Скажімо, він не стосується людей, хоча, шанси дійти до гранично можливого 

віку збільшують з кожним наступним роком. Таким чином, «Ефект Лінді» 

урівноважує неоманію, демонструючи, що світ змінюється, насправді, не так 

швидко, як здається. А неуважне ставлення до минулого може призвести до регресу. 

На сучасному етапі, суспільству потрібні механізми апробації новизни. Цей процес 

може бути забезпечено музеєм, але для цього треба переглянути технології 

музеєфікації [439]. Зрештою, цей інститут стає важливим інструментом у 

регулюванні процесів соціальної модернізації.  

Ґрунтовних і всебічних досліджень участі музею в модернізаційних процесах, 

тим більше, спираючись на інституційний досвід музеїв, не жаль, дуже мало. Проте 

українські дослідниці О.Червоник [540] та О.Островська-Люта [333], зачали 

дискусію щодо стратегії Мистецького Арсеналу, розглядаючи одночасно як вже 

здійснене закладом, так і висловлюючи свої очікування. Директорка музею 

О.Б.Островська-Люта і колектив авторів стратегії [333, 486], виходили із того, що 

музей має стати інструментом модернізації українського суспільства відповідно до 

концепції відкритого суспільства К.Поппера. Натомість О.Червоник намагалася 

заперечити дискурс модернізації як такий, вважаючи його шкідливим. В її 

розумінні, модернізація є архаїчною.  

Перед тим, як перейти до аналізу модернізаційний дискурсів [403], звернемо 

увагу на деякі нюанси. Мистецький Арсенал, довкола якого точилася дискусія, не є 
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традиційним музейним закладом, а, скоріше, виставковим майданчиком, який, 

щоправда, не виставляє будь-що, а влаштовує виставки що є каталізатором для 

продукування культурного капіталу. Крім того, інституційною особливістю 

Мистецького арсеналу є його статус державного підприємства. Цей заклад, на 

відміну від традиційних музеїв, має приносити прибуток. З іншого боку, 

нерентабельність державних підприємств, особливо, сфери культури, часто не 

призводить до їхньої ліквідації, як це було б у відкритих ринкових умовах. Існує, 

навіть, точка зору, що низька прибутковість культурного закладу є необхідною 

передумовою безстресового існування інституту під егідою держави [211].  

Державні підприємства виконують, з одного боку, соціальну функцію, 

оскільки вони амортизують негативні прояви капіталістичних відносин, зокрема, 

безробіття. З іншого, державні підприємства є важливим джерелом доходу панівних 

верств населення в умовах екстрактивної економіки (в розумінні Аджемоглу і 

Робінсона [4]). Від’ємна або нульова прибутковість Мистецького Арсеналу 

наближає його до класичного музею. Враховуючи свою слабкість з точки зору 

отримання прибутку, Мистецький Арсенал у своєму програмному документі 

висуває на перший план саме соціально-культурні мотиви своєї діяльності, а 

економічні у ньому взагалі відсутні [486]. Отже, практика Мистецького Арсеналу є 

досить далекою від ринкової концепції музею. 

Іншою особливістю цього інституту є те, що він має випадково сформоване 

зібрання. Разом з тим, багато які музеї відзначаються випадковістю своїх зібрань. 

Крім того, новою стратегією інституції передбачається планове створення 

«культурного архіву», тобто комплектування фондів. Поява цього напряму 

музейної діяльності лише зараз обумовлена тим, що довгий час державна влада не 

могла з’ясувати для себе самої профіль Арсеналу. Існувала точка зору, що цей 

інститут має увібрати в себе усе найкраще із фондів українських музеїв, проте ця 

невігласька ідея була швидко відкинута. Далі Арсенал почав орієнтуватися на твори 

сучасного українського мистецтва, точніше сказати, ХХ – поч. ХХІ ст. Але, 
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заважаючи на дорожнечу цих творів, із комплектуванням також виникали 

проблеми. Поповнити фонди було можливим, насамперед, за рахунок дарунків, 

серед яких чільне місце посіла колекція І.С.Диченка.  

Враховуючи це, Арсенал націлився на ті аспекти художньої культури, які поки 

що не розцінені як культурні цінності (але мають відповідний потенціал) й не 

зазнали капіталізації. Згідно зі стратегією, Арсенал має на меті музеєфікувати 

«культурний ландшафт (арт-книги, сценографію, нематеріальну спадщину 

(записи), музичні інструменти) тощо тут і тепер» [486]. Тим самим, заклад взявся за 

складну проблему музеєфікації сучасності, іншими словами, того, що не було 

«відібране» часом. Зокрема, завдяки зусиллям Арсеналу було збережено і 

презентовано твори українського відеоарту, який перебував під загрозою забуття й 

фізичної втрати самих матеріальних носіїв зразків цього мистецтва. 

Треба також відзначити високий рівень музейницького мистецтва, про що 

свідчать, принаймні, дві виставки: «Тіні забутих предків» та «Музей новин». 

Симптоматично, що основними кураторами цих проектів були запрошені фахівці, 

які не представляли музейну сферу. Це є наслідком тривалого процесу відриву 

кураторства від музейної роботи, що, зрештою, вилилося у примітивне розуміння 

музейництва як в суспільстві, так і, як не парадоксально, серед музейників. 

Натомість представники інших сфер добре усвідомлюють складність та 

відповідальність музейно-кураторської роботи, що дозволяє їм створювати яскраві 

зразки музейницького мистецтва. Варто також згадати виставку «Курбас: Нові 

світи», здійснену зусиллями зовнішніх фахівців, але, передусім, завдяки таланту 

вихідців з музейного середовища. Зазначимо, що команда Мистецького арсеналу 

також не пасла задніх, реалізувавши такі майстерні проекти як «Бойчукізм. Проект 

«великого стилю», «Олександр Гнилицький. Реальність ілюзії», вже згаданий 

Flashback. Українське медіа-мистецтво 1990-х., присвячений відео-арту та ін. 

Таким чином, Мистецький арсенал має специфічний статус державного 

підприємства, колекцію, яка знаходиться на початковій стадії формування, 
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послуговується активним музейницьким аутсорсингом (зазначимо, що музейний 

відділ закладу має високий професійний рівень, який із часом зростає). Проте, 

незважаючи на наведене, цей інститут демонструє високі зразки музейної 

діяльності. Тому Мистецький Арсенал правомірно розглядати в контексті проблеми 

ролі музею в процесах модернізації суспільства. Зрештою, перейдемо до з’ясування 

місця музею в соціальному прогресі, та розпочнемо із негативного дискурсу 

модернізації.  

У своєму дослідженні під назвою «Арсенальний модернізм» [540] О.Червоник 

обурюється щодо основної місії Арсеналу, яка полягає у «модернізації українського 

суспільства та інтеграції України до світового контексту» [486]. Дослідниця, 

спираючись на працю Б.Латура із промовистою назвою «Нового часу не 

було» [249], зазначає, що поняття модернізації відображає не процес реформування 

суспільства, а щось на зразок долучення «варварів» (до яких зараховується решта 

планети, що не належить до Західного світу) до позитивних (з позиції того-таки 

Заходу) набутків цивілізації. Насправді, на думку Червоник, така модернізація тягне 

за собою цілу низку проблем соціального та екологічного характеру. Крім того, 

поняття модернізації відображає зверхнє ставлення західної людини до «іншого», 

що для «варварів», до яких належать і українці, є образливим. 

Звертає на себе увагу те, що Червоник ставить знак рівності між радянським та 

«західним» варіантом модернізму. Таким чином, Україна, синхронно з іншими 

цивілізованими країнами, ніби, вже пройшла модернізацію. Те, що результати 

модернізації (наприклад, стосовно рівня життя) у США та Західній Європі є 

кращими за «соціалістичні», авторка ігнорує.  

Якщо розглядати США та СРСР з позиції теорії відкритого суспільства [356, 

357], то в радянському варіанті відбувалося згортання досягнень соціального 

прогресу – плюралізму, демократії, антидогматизму [93, 435] тощо. В 

американському варіанті, попри всі проблеми із толерантністю, плюралізмом, 

цензурою, відбувався хоч і повільний, але розвиток в сторону відкритості.  
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Треба зауважити, що міф про модернізаційні устремління соціальної системи 

в СРСР, є продуктом радянської пропаганди. Модернізаційні заходи радянської 

держави мали фрагментарний характер. Вони стосувалися індустріалізації, 

інфраструктури, зокрема, будівництва житла для населення в умовах 

пришвидшення урбанізації, справді, революційне збільшення рівня освіченості, 

створення могутньої бюрократичної системи (корисність якої, насправді, є 

сумнівною, хоч і відноситься дослідниками модернізації до прогресивних явищ), а 

також цілих мереж соціальних інститутів. Разом з тим, все це не заважало 

соціально-економічному регресу. Радянська економіка являла собою гібрид 

розвиненого феодалізму та архаїчного типу східного виробництва [93], що було 

далеким, навіть, від «державного капіталізму». Влада в СРСР ставила собі за мету 

знищення будь-яких проявів капіталізму, реставруючи феодальні відносини, які, 

нібито, вже залишилися далеко в минулому.  

Цікаво, що Червоник звинувачує Л.Корбюзьє у тому, що його авангардні ідеї 

призвели до страхітливих імплементацій у вигляді радянських масивів (які дійсно, 

є вагомим аргументом проти модернізму). Дослідниця закидає архітектору, що він 

був переважно, «теоретиком соціального життя». А на практиці, найвідомішими 

його проектами стали приватні вілли, громадські споруди тощо [540]. З цим 

твердженням не можна погодитися. Наприклад, в Марселі за проектом Корбюзьє 

побудовано «жилу одиницю», котра є прикладом соціальної архітектури, але лише 

віддалено схожа на забудову радянських спальних районів. Архітектор у своїй 

роботі переймався, насамперед, комфортом людей, розширенням рекреаційних 

можливостей, оптимізацією логістики, покращенням екології житлових приміщень 

тощо. Те, що радянська бідність породила потворні спрощення його ідей, не варто 

закидати архітектору, а, скоріше, радянським псевдомодерністам, котрі, як відомо 

із фольклору, сумістили у квартирах туалет із ванною та підлогу зі стелею. 

В цілому, варто визнати, що продукти західного модернізму виглядають 

набагато привабливішими за його наслідки в СРСР, Кубі, чи Північні Кореї. Отже, 
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радянський модернізм, незважаючи на деякі видатні зразки в архітектурі, не 

пов’язаної з типовою забудовою (наприклад, Ф.І.Юр’єв), та в інших сферах 

художньої і соціальної культури, загалом, може отримати негативну оцінку, а 

західний – позитивну. Тож, чому через негативну оцінку варто відкидати модернізм 

в цілому? Продуктивнішим видається модернізація шляхом «вирахування» (за 

термінологією Талеба) супутніх недоліків. 

О.Червоник підкреслює, що «колоніалізм, внутрішній чи зовнішній – це 

реверсний бік модернізму. Засоби поневолення іншого – від збройного конфлікту 

до штучно створеного голоду чи Аушвіцу – інтегральна частина модернізму, що 

парадоксальним чином існує поряд із вакцинацією, опануванням космосу, 

здобуттям загального виборчого права чи досягненням базового рівня грамотності 

населення» [540]. Іншими словами, для уникнення пожеж, варто відмовитися від 

використання вогню. Можна придумати і більше подібних метафор. 

Зрештою, О.Червоник підходить до того, що ідеологія Мистецького арсеналу 

близька до соросівських культурних і освітніх інститутів (тому що концепцію 

розробляли колишні працівники відповідних закладів). Оскільки Сорос, на її думку, 

є типовим представником західного колоніалізму, відкинута має бути й концепція 

К.Поппера, яку Сорос просуває. Таким чином, відкрите суспільство, науковий 

критицизм, метод спроб і помилок, плюралізм та поелементна інженерія опинилися 

в очах О.Червоник на узбіччі історії. Варто зауважити, що К.Поппер був активним 

борцем проти усіх вад модернізму і, найбільше, проти утопічної інженерії. 

На думку дослідниці, Мистецький арсенал як інститут має розвиватися згідно 

з концепцією «парламент речей», запропонованої Б.Латуром (того самого, котрий 

«скасував» модернізм) [249]. Дослідниця тлумачить її як «форму нової демократії, 

яка, нарешті, надає права усім репресованим та експлуатованим» [540]. А культурні 

інститути (музеї, бібліотеки, театри, центри дозвілля), на думку Червоник, «стають 

місцями, де виявляється і актуалізується цей «парламент речей» [540]. Варто 
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додати, що до подібних висновків про використання музею як дискусійного 

майданчику трохи раніше дійшли Д.Камерона [579] та К.Хадсон [526]. 

Проте Червоник іде далі, вважаючи що названі культурні інститути мають 

продуктивну тенденцію до злиття, в результаті чого утворюються «хаби». 

Дослідниця вважає, що «онтологія хабу … – не дискретність, а гібридність, не 

ієрархічність, а ризоматичне перетікання інформації та способів дії» [540]. Тут 

можна спостерігати співзвучність із поглядами Т.Шоли, котрий вбачав майбутнє 

музею у тому, що він виступатиме в якості будівельного матеріалу для новішого, 

досконалішого закладу або закладів культурної спадщини, що нестимуть у собі 

мудрість соціуму [449, 546]. Таким чином, виходить, що інституційна окремішність 

музею є чимось архаїчним і непотрібним у майбутньому.  

Отже, гібридизація музейного інституту є запорукою для його участі в 

оптимізації суспільного життя. Як бачимо, незважаючи на критику негативних рис 

модернізму, Червоник приходить до висновків у дусі утопічної соціальної 

інженерії. Музеї мають пережити інституційну трансформацію лише на підставі 

теорії, запропонованої Б.Латуром. Власне, всі негативні аспекти модернізації були 

спричинені якраз утопічним підходом. Тож для досягнення оптимального розвитку 

музей, принаймні, сам не має слідувати негативним тенденціям.  

До безперечних заслуг О.Червоник варто віднести включення музейної 

проблематики у більш загальні дискурси. Без цього неможливо розглядати 

проблеми соціокультурного призначення музею. Крім того, нею була спровокована 

цікава дискусія.  

В першу чергу, в око критиків Червоник цілком слушно кинулося 

невиправдане порівняння радянського і західного модернізму [330]. 

О.Б.Островська-Люта, керівниця закладу, вирішила, що О.Червоник не вірно 

зрозуміла меседжі стратегії Мистецького арсеналу через нечіткість визначення 

поняття «модернізм» [333]. Островська-Люта звернула увагу на те, що в основі 

поняття «модернізм» лежить концепція Поппера, що полягає у демократизації і 
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лібералізації суспільства. На її думку, ключовим є поняття розширення 

«спроможності» громадян «розуміти свої основи й розуміти «іншого» та інакші 

культурні контексти, раціонально діяти, уявляти нове й, відповідно, творити новий 

порядок денний. Тобто йшлося про більш зріле, суб’єктне, демократичне 

суспільство» [333]. Таким чином, Островська-Люта вважає, що модернізм – це 

синонім оптимізації суспільного життя. У цього поняття немає хронологічної 

специфікації та єдиного ідеологічного підґрунтя.  

Островська-Люта справедливо звертає увагу на те, що Мистецький Арсенал, 

насамперед, пов’язаний із художньою культурою, а, отже і поняття «модернізація» 

необхідно розглядати перш за все у контексті просвіти, в тому числі художньої. 

Зрештою, Арсенал має бути майданчиком обміну досвідом та створення 

інноваційного культурного і художнього продукту, передусім, орієнтованого на 

сучасність. Варто зауважити, що експонування сучасного мистецтва (один із 

основних напрямів роботи закладу) є чудовим засобом для поширення 

толерантності (можливо, зменшення напруги, спричиненої ксенофобією) в 

суспільстві, оскільки огляд сучасної творчості вимагає розуміння незвичного, 

іншого, чужого. Це дозволить звільнити, репресованих, упосліджених, 

скривджених, на чому наголошує О.Червоник. 

Островська-Люта не зупиняється на художній сфері, вважаючи, що 

Мистецький Арсенал може впливати на модернізаційні процеси у суспільстві у 

ширшому контексті. В зв’язку з цим, її погляди є особливо цікавими для музеїв усіх 

профілів.  

Проте замість того, щоб присвятити увагу технологічним аспектам роботи, 

О.Б.Островська-Люта, на жаль, спрямовує увесь свій дослідницький талант на 

уточнення поняття «модернізація». Варто було б дещо уважніше придивитися не 

лише до попперівської концепції відкритого суспільства, а й до його 

методологічних праць. У них Поппер переконує, що поняття є всього-лиш 

стенографічними позначеннями і їм не варто приділяти окремої уваги, хоч, звісно, 
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необхідно висловлюватися чітко, і уникати ототожнення дискурсів лише на основі 

того, що вони оперують тими самими поняттями [357, с. 20-29]. Якщо надто 

зациклюватися не прелімінарному уточненні понять, то, як застерігає Поппер, із 

цього стану можна не вийти сторіччями, і дискусії стануть безплідними [358]. Зі 

стратегії Арсеналу, як і зі статті Островської-Лютої, цілком можна зрозуміти хід її 

думок без уточнення понять «модернізм» або «модернізація». Так само, не поняття 

стали каменем спотикання у розумінні концепції розвитку закладу з боку 

О.Червоник. Її думки також цілком ясні: заперечення модернізму у цілком 

модерністському – утопічному – ключі.  

О.Б.Островська-Люта для того, щоб уточнити поняття, посилається на 

Ю.Хабермаса, Р.Інґлхарта, М.А.Мінакова, колектив Несторівської групи, згадує 

К.Поппера. Проте це ще більше заплутує розуміння поняття «модернізація». 

Скажімо, Поппер [356, 357], Інґлхарт та К.Вельцель [170] схиляються до того, що 

модернізація іде шляхом плюралізації, розвитку особистої незалежності, 

індивідуалізму та лібералізму. Хабермас, хоч і висловлюється щодо модернізації 

досить туманно [525], мабуть, схиляє до думки про можливість оживлення 

франкенштейна марксизму, що суперечить поглядам К.Поппера. М.А.Мінаков 

звертає увагу на те, що перехід від радянського варіанту модерності до 

національного, у посткомуністичних країнах має ознаки демодернізації [291] (хоча, 

насправді, це, можливо, лише демодернізаційна радянська інерція, що розпочалася 

набагато раніше розпаду СРСР [93, 443]). Натомість, несторівська група [138] 

виходить із необхідності надання прогресивного змісту національній ідеї – 

модернізації вже побудованої української нації таким чином, щоб забезпечити її 

сталий розвиток. Сюди варто також додати, наприклад, цікаву концепцію 

Аджемоглу і Робінсона [4] про перехід від екстрактивних систем, що базуються на 

політичній корупції, до відкритих, в основі яких лежить вільна конкуренція без 

політичних зловживань. У автора цих рядку також є своє бачення модернізації. 
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Воно полягає у тому, що переваги розвитку мають країни із потужним культурним 

капіталом та інноваційними соціальними технологіями.  

Таким чином, варто відкинути термінологічні суперечки і спробувати 

отримати зиск від зіткнення розрізнених концепцій модернізації. В цілому, можна 

сказати, що кожна з них так, чи інакше, закликає або стишити розвиток або, 

навпаки, прискорити. В рамках першого підходу, необхідно встановити своєрідні 

«обмеження швидкості». В рамках другого – прибрати обмеження й інсталювати 

прискорювачі. Як приклад, Н.Талеб, виступає за встановлення обмежень: штучна 

самоізоляція, автаркія, перевірка часом (Лінді-ефект), опціональність (готовність до 

усього різноманіття можливих напрямків розвитку подій), легке стресування, 

уникнення вузької спеціалізації тощо. На його думку, ці заходи посилюють 

антикрихкі тенденції в суспільному розвитку. Усі протилежні заходи, як вважає 

Талеб, призводять до негативних наслідків. Як бачимо, емпіричні зауваги Талеба 

меншою мірою стосуються змісту модернізаційних концепцій. Натомість, вони 

містить у собі запобіжники від утопічної соціальної інженерії. 

Треба прояснити, чому саме скептичний емпіризм Талеба розглядається як 

найбільш доречний. Насамперед, це спричинено тим, що прийняття рішень у 

реальному житті, справді, не може базуватися лише на виборі теорії, що є 

найновішою або й найбільш підкріпленою. На відміну від третього світу, в 

реальному житті приходиться стикатися із неідеальними умовами, що 

фальсифікують теорії. Тому, спростована теорія, в якості інструменту, може бути, 

навіть, кращою, тому що видні чіткі емпіричні межі її застосування. До прикладу, 

О.Б.Островська-Люта стверджує, що модернізація може сформувати 

«раціональність громадянина» [333]. Це, справді, звучить прекрасно, але навряд чи 

цього можна досягти через виховання, самоактуалізацію чи щось подібне. 

Дослідження, що базуються на емпіричних даних, показують [487], що люди себе 

ведуть, здебільшого ірраціонально. Але це не означає, що не можна створити такий 

соціальних технологій, традицій та інститутів, щоб життя було, все ж, 
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раціональнішим. Звісно, для цього треба відкинути установку про можливість 

людського перевиховання. Краще виходити із протилежного, і поставити людину в 

умови, коли інакший modus operandi, крім раціонального, буде неможливим. 

Зрештою, навряд чи можна суто теоретично з’ясувати, який модернізм матиме 

позитивні наслідки, а який – ні. Натомість концепція антикрихкості, побудована на 

емпіричних правилах, дозволить хоча б частково убезпечитися від негативних 

наслідків модернізації. 

Для того, щоб з’ясувати місце музею в модернізаційних процесах недостатньо 

взяти на озброєння методологію антикрихкості. Музейники мають обрати стратегію 

своєї діяльності, спираючись на напрацьовану теоретичну базу та на практичні 

реалії. В зв’язку з цим, необхідно звернути увагу на наступне.  

Може здатися, що більшість музеїв не мають ніяких стратегій (крім особливого 

випадку Мистецького арсеналу). Таким чином, не може бути й ніяких теорій про ці 

стратегії. Таке бачення базується на тому, що наука є лише дескриптивним 

перекладом реальності на наукову мову, котра дозволяє стисло, майже у 

стенографічному вигляді, зафіксувати реальність, створити її абстрактну модель, 

що полегшує управління оточуючим світом. Проте із поглядом, що наука є 

редукційним перекладом багатовимірної реальності, навряд чи можна погодитися. 

Реальність не грається із науковцями, ніби, привідкриваючи перед ними завісу (чим 

більше спостережень – тим більше відкривається нового, що вимагає 

переупорядкування теорії). Цей підхід не бере до уваги постановку проблеми. Якщо 

ж брати за основу проблемний підхід, то виходить, що в результаті дослідження, на 

реальність накидається своєрідна теоретична оболонка, котра є певним 

наближенням до істинного розуміння реального стану справ. Виходячи із цього, 

немає значення, чи керують у своїй роботі музеї стратегіями, чи ні. Під час перебігу 

теоретичного дослідження можна з’ясувати те, чого не вдасться угледіти впродовж 

безупинного спостереження за музеями, музейницького самоаналізу. Достатньо 

лише поставити проблему про можливості соціально-культурного використання 
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музею, і можна виокремити цілі теорії музейного інституту. Зрештою, на їхній 

основі музеї можуть бути побудовані стратегії, покликані оптимізувати їхню 

роботу. Крім того, завдяки цьому здійснюється емпірична перевірка відповідних 

теорій.  

Але це не те саме, що спеціально облаштований науковий експеримент. Щоб 

використати теорію в контексті поелементної інженерії, необхідно брати до уваги 

особливості трансферу практики у теорію і навпаки. Раніше вже розглядалося, що 

при потраплянні у автономний третій світ, практичні проблеми видозмінюються. 

Наприклад, насущні для музею проблеми, як вижити в нових умовах, чи є у музеїв 

майбутнє, чи варто слідувати інституційним традиціям, виконувати покладені 

раніше суспільні функції тощо, можна перевести у теоретичну проблему 

соціокультурного призначення та інституційної специфіки музею. Вона в свою 

чергу, розпадається на суто теоретичні проблеми, пов’язані із методологією 

дослідження, суміжними проблемами, наявними теоретичними дискурсами, що їх 

розв’язують, тощо. Зрештою, теоретичні проблеми унезалежнюються від 

практичних. Але саме заради розв’язання останніх формується третій світ. Отже, 

має відбутися наступний трансфер, що полягає у переході знання із теоретичної у 

практичну площину. І якщо перехід проблем із практичного у теоретичне поле 

досить добре досліджено, то зворотні процеси мало цікавлять дослідників: 

практики мають самі розібратися, як використовувати напрацьоване науковцями 

знання. 

Проте, розібратися із цим, насправді, не так вже й легко. Справа у тому, що 

ідеальні умови третього світу в емпіричному вимірі зникають. Тут діють 

суперечності, які не можна розв’язати суто логічним шляхом. Тож практики 

займаються постійним ситуаційним аналізом, обираючи з двох суперечливих теорій 

ту, яке більше пасує практичним обставинам, а не відображає рівень теоретичного 

прогресу. Іноді відкидаються обидві теорії, що перебувають у суперечності. Але 

буває, що здійснюються спроби впровадити у життя теорії попри логічну 
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неможливість або наявні суперечності. Наприклад, пробують поєднати політику і 

науку в музеї так само, як А.Жиляєв вважав доречним суміш авангардної музеології 

та марксизму. Таким чином, на практиці часто послуговуються теоретичними 

гібридами. І, що цікаво, в процесуальному вимірі це поєднання є можливим, хоча 

внаслідок цього нічого путнього не вийде. Так само, як гібридні теорії не здатні 

розв’язати наукові проблеми.  

Незважаючи на відмінності на теоретичному і практичному рівнях, вони 

містять між ними існує і дещо спільне. Тож, можна припустити, що розв’язання 

суперечностей як теоретичного, так і практичного характеру в науковий спосіб, 

сприятиме позитивним зрушенням на практиці. Завдяки науці практичні зусилля не 

витрачатимуться намарне, а формуватимуть емпіричний базис для теоретичних 

розробок. Звісно, наукові теорії варто впроваджувати у життя беручи до уваги 

практичні обставини. Але й наївний емпіризм не повинен нівелювати смислу 

теорій.  

Отже, теорії в практичному вимірі набувають статусу інструментів. К.Поппер 

застерігав від інструментального підходу в третьому світі, оскільки він підміняє 

теоретичну науку прикладною. Прикладні дослідження мають базуватися на 

теоретичних, отже, якщо взяти за основу інструментальну точку зору, то розвиток 

науки стає неможливим. Зрештою, розвиток науки базується на подоланні 

обмежень, що мають теорії, а не на сумлінному використанні інструментів 

відповідно до «інструкції». Проте в емпіричному світі обмеження теорій 

встановлюються діяльнісними чинниками, пов’язаними з управлінням ризиками, 

прийняттям рішень та ін. Зрештою, треба з’ясувати, чи, справді, елімінація теорій 

сприяє формуванню кращих емпіричних стратегій. Н.Талеб вважає, що прямого 

зв’язку між розвитком науки та емпіричним впровадженням немає. Деякі теорії 

можуть так і залишитися гіпотезами, а інші, попри наукову застарілість, здатні 

зберігати свої емпіричні позиції.  
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Власне, цією проблемою займалися І.Лакатос [242, 128] та П.Фейєрабенд [509]. 

Наприклад, незважаючи на, здавалося б, незаперечну перевагу теорій Поппера, які 

мають спростовувати марксизм, чи фрейдизм, останні не втрачають своєї 

популярності як на теоретичному, так і на практичному рівнях. У відповідь на 

проблему живучості спростованих теорій, І.Лакатос уточнив фальсфікаціонізм 

Поппера своєю гіпотезою конкуруючих дослідницьких програм: навіть, якщо одна 

теорія спростувала іншу, існує певний лаг, який має бути подоланий в ході 

конкуренції дослідницьких напрямів, кожен із яких має довести свою наукову 

ефективність, зокрема, шляхом оновлення фактуальності. А оскільки спростовані 

теорії є певним наближенням до істини, і можуть використовуватися з певними 

обмеженнями, то вони ще довго зберігають свою пізнавальну силу. Фейєрабенд ще 

більш категоричний: якщо теорії, що є умовно спростованими продовжують 

використовуватися, то, можливо, вони і не є спростованими остаточно. Таким 

чином, може відродитися чи переродитися вже відкинута в ході спростування 

теорія. Враховуючи все це, перехід до імплементації теорій ще більше 

ускладнюється, бо важко розрізнити, яка із теорій уже остаточно спростована, а яка 

лише отримала дошкульний удар, але все ще зберігає свою утилітарність.  

На відміну від Н.Талеба, в контексті дослідження соціокультурного 

призначення та інституційної специфіки музею, висувається гіпотез про те, що 

зв’язок між інноваціями у наукових дослідженнях та змінах на рівні емпіричних 

стратегій є прямим. Розглянемо це твердження детальніше, спираючись на 

емпіричні дані. 

Кунсткамерна стратегія музею базується на відповідній спростованій теорії. Як 

вже зазначалося, ця теорія дуже обмежує модернізацію, власне, музейного 

інституту. Ця приваблива для багатьох музейників та відвідувачів стратегія є 

слушною з огляду на позитивні аспекти гальмування модернізаційних процесів. 

Особливо така стратегія підходить музеям із багатими колекціями, більшість серед 

яких і до сьогодні залишаються кунсткамерами. Такі заклади стають важливими 
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джерельними базами досліджень, відвідувачі там можуть отримати певний 

комунікативний досвід, займатися самонавчанням, власноруч формувати свої 

ідентичності. Проте, перебування у таких закладах передбачає певний рівень 

культурного капіталу відвідувачів. Як це було описано у Ж.Базена, відвідувач там 

стикається або з уже відомим знанням, або його заготовкою, подібно до 

недочитаних сторінок книги. Але відвідувач не може вийти за межі цієї книги. Хіба 

що це можуть зробити науковці, але їхні дослідження мають значення лише для 

історії. Їм байдужа їхня подальша інструменталізація, зокрема, як базису для 

розв’язання актуальних суспільних проблем.  

Врешті-решт, з оцифровкою історико-культурних цінностей, такий музей все 

більше стає сховищем «аналогів», що пітверджують «цифру», а також місцем для 

отримання своєрідного комунікативного досвіду, як егалітарного (у натовпі 

туристів) або аристократичного (неспішне міркування про свою ідентичність, 

філософські проблеми та ін.). Ця стратегія виглядає дуже привабливою, оскільки 

передбачає опціональне використання пам’яток: як реліквій, метафор чи джерел 

наукової інформації. Проте ця стратегія має і свої хиби. Якби, наприклад, 

Мистецький арсенал пішов цим шляхом, він би перетворився на еклектичну 

кунсткамеру, що постала б в результаті варварського руйнування, подекуди, 

столітніх зібрань українських музеїв. В цілому, кунсткамерна стратегія не надто 

пасує країнам із малим ресурсом пам’яток, до яких належить і Україна.  

Ця стратегія вимагає постійного накопичення, збільшення обсягів культурних 

цінностей. Музеї, в такому випадку, повинні спиратися на своєрідну сітку-

класифікацію фондів, в якій буде відмічено, що музей має, і що він іще має здобути. 

Шансів покращити цю ситуацію у менших музеїв практично немає. Хіба що Лувр, 

Британський музей або Смістсонівський інститут влаштують розпродаж за безцінь 

своїх зібрань, але і в цьому випадку, заволодіти колекціями цих могутніх монстрів 

пощастить лише деяким музеям. Пам’ятки перегрупуються (принцип 80/20 [224]), 

а непропорційне співвідношення між музейними фондами залишиться незмінним. 
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А.Мальро висунув точку зору [445, 451], що, врешті-решт, жоден музей ніколи не 

досягне повноти. Тому її і не треба прагнути. Фактично, він пропонує 

користуватися емпіричним правилом «менше – значить більше».  

Музей має використовуватися своє зібрання із максимальною ефективністю: 

культурний скарб повинен перетворитися на культурний капітал. А для цього 

треба розвивати музейно-кураторське мистецтво. Заклад має брати активну участь 

у розв’язанні як теоретичних, так і практичних проблем. В той час як кунсткамерні 

музеї працюють екстенсивно, постійно потерпаючи від обмежень свого зібрання. 

Вони схильні до ізоляціонізму і надмірної самоактуалізації. Зрештою, 

опціональність у використанні пам’яток не розширює інституційних можливостей 

музею, який, втім, згідно із кунсткамерною теорією, розглядається як щось 

вторинне. Таким чином, кунсткамерна стратегія робить музеї крихкими (як і 

предмети старовини), неадаптивними, неповороткими, нездатними змінити вектор 

свого розвитку. А, головне, ці заклади не впливають на рівень крихкості в самому 

суспільстві. Тож, як бачимо, спростована теоретично кунсткамерна теорія доводить 

свою неспроможність і на емпіричному рівні. Що ж до гальмівних властивостей 

кунсткамерної стратегії, то вони притаманні не лише їй. 

Щодо політичної теорії музею і її ролі в модернізаційних процесах, то раніше 

вже було достатньо сказано про те, що використання музеїв у інформаційно-

пропагандистському протистоянні призводить до крихкості як суспільства, так і 

музеїв. Це саме стосується і храмів громадянської релігії. В зв’язку з цим, музей 

може залишатися корисним для політики, але варто відкинути традиційні політичні 

стратегії. Яскравим прикладом є ідентичність. Переважно, міжідентичнісне 

протистояння базується на тому, що прийнявши одну із них, ти маєш відмовитися 

від інших. Інформаційні війни загострюють суперечності між існуючими 

ідентичностями, тому досягти порозуміння стає все важче. Як вихід, можна 

запропонувати вихід за межі тих ідентичностей, що є, і формування цілком нових, 
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можливо, більш крихких, тимчасових і умовних. За рахунок цієї крихкості вдасться 

зробити антикрихким сам ідентичнісний ландшафт.  

Яскравим прикладом цього може служити виставка сучасного мистецтва 

«Ідентичність. За завісою неозначеності», що відбулася у Національному 

художньому музеї України навесні 2016 р. [175]. Основний меседж побудованої 

кураторами на чолі з С.Кресе репрезентації полягав у тому, щоб «переглянути 

поняття ідентичності, підкреслюючи його різноманітні аспекти» [174]. Чи не 

найцікавіою в цьому сенсі видається відеоробота «Чотири краї піраміди», котра 

оповідає про «жителів» знелюднілого у 1998 р. радянського, а потім російського 

селища Піраміда в архіпелазі Свальбард Шпіцберген. Мертве місто, котре застигло 

у радянській епосі, приваблює багатьох людей, що намагаються відшукати або 

уточнити власну ідентичність. В результаті, нечисленні тимчасові жителі містечка, 

котрі можуть і не контактувати між собою, стають «пірамідчанами», утворюючи 

цілком нову «уявлену спільноту», котра компліментарна до будь-яких інших 

різновидів ідентичності. 

В зв’язку з цим, варто зауважити, що для розв’язання політичних проблем, 

музей має, власне, відмовитися від політичної теорії, вирватися із бульбашки 

інформаційно-пропагандистської інструменталізації. Тоді цей заклад зможе 

застосувати культурницькі інструменти для формування плюралістичного 

середовища для взаємодії ідентичностей, в якому зіткнення їхніх представників 

даватиме нові, кращі варіанти пошуку власного місця у світі. Це середовище не 

повинно бути полем битви за домінування. Зрештою, спростування політичної 

теорії демонструє обмеженість політичних стратегій музею, і показує перспективи 

його розвитку на шляху оптимізації політичного життя суспільства. 

Вже неодноразово на сторінках дослідження зазначалося, що другий світ є 

антикрихким. Тому музею варто в нього всіляко інтегруватися. Водночас, експансія 

другого світу на інші світи свідчить про те, що його антикрихкість зумовлена 

їхньою крихкістю. Музею варто слідувати тенденціям другого світу, набуваючи 
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його антикрихких властивостей. Завдяки цьому, бурхливий розвиток соціально-

комунікативних технологій сприятиме збереженню його інституційної 

актуальності. Тож, змінам варто не опиратися, а використовувати їх на власну 

користь. Крім того, музей може розглядатися як гальмівна технологія, що 

спроможна не дати надмір розростатися другому світу, а, отже, протидіяти 

поширенню крихкості. Крім того, цей інститут виступає як платформа для 

зіткнення концептуальних каркасів, наповнення смислом меседжів, взаємодії усіх 

чотирьох світів. Враховуючи наведене, більшої суспільної корисності музей може 

досягти за умови, якщо він не обмежуватиметься приналежністю до другого світу. 

Таким чином, музей розвиватиме власні унікальні властивості, а не мімікруватиме 

до суб’єктів другого світу.  

В цілому, на практиці музеї, зазвичай, не позиціонують себе як гравців системи 

суспільних комунікацій. Цифрові інформаційно-комунікативні технології 

розглядаються музейниками як прикладні. Враховуючи теоретичні та емпіричні 

обставини, медійно-комунікативна стратегія музею може мати лише вторинний 

характер у музейній діяльності. 

Ринкова концепція музею також виступає, здебільшого, як прикладний напрям 

досліджень. Це особливо цікаво з огляду на те, що прикладні дослідження є 

ближчими до емпірики. Оскільки основні проблеми, що стоять на шляху 

прибутковості музею, вже розглядалася, звернемо увагу на побічні ефекти від 

трансформації музейної корпоративної культури, під впливом домінування в 

суспільстві матеріально-споживацького підходу. Музеї є відносно молодими 

соціальними інститутами, тому вони ще не встигли напрацювати значну кількість 

перевірених часом корпоративних традицій. А, отже, є вразливими до зовнішніх 

впливів. В даному випадку, мова буде йти не про змістове наповнення поняття 

«корпоративна культура» [444], а про технологічні аспекти внутрішньої взаємодії 

музейницьких спільнот. 



401 

 

Для того, аби охарактеризувати відносини в музейних закладах, можна 

скористатися багатим досвідом інституту церкви [404]. До такої екстраполяції, 

зокрема, вдався Н.Н.Талеб у статті «Як на законних підставах володіти іншою 

особою» [667]. В цій праці, наповненій яскравими історичними аналогіями, 

дослідник згадує про бродячих монахів – гіровагів, називаючи їх «монахами-

фрілансерами», котрі жили за рахунок підтримки людей, котрим вони 

проповідували. При цьому, Талеб посилається на Святого Бенедикта (480 – 543 чи 

547) – автора Статуту, який став одним із фундаментальних для християнського 

духовенства. Крім гіровагів Бенедикт [157] виділяє ще три групи монахів: кіновіти, 

анахорети й сарабаїти. Кіновіти – це досить велика група ченців, що живуть у 

монастирі й керуються статутом, і цілковито підкоряються інституційним 

правилам. Анахорети – монахи-відлюдники, що пройшли через суворе схимництво 

і досягли найвищого рівня духовності. Сарабаїти – різновид монахів, які лише 

позірно прагнуть духовності й використовують релігійну ідеологію для 

задоволення власних мирських матеріальних потреб («раби черева»). Гіровагів 

(«блукачів») Бенедикт вважає гіршими за сарабаїтів. Це невдоволення автора 

статуту, скоріше за все, було викликане незалежністю гіровагів, котрих неможливо 

було упокорити дисципліною монастирського життя [157, 404, 488]. Отже, 

найгіршими виглядають саме сарабаїти, бо, на відміну від чесних гіровагів, вони 

лише вдають благочестя, насправді, переслідуючи меркантильні цілі. 

Якщо уважно поглянути на ситуацію, що склалася в музейній справі, то ми 

можемо легко віднайти аналоги окреслених чотирьох різновидів видів монахів. 

Варто зауважити, що порівняння музею і церкви є досить популярним у 

музеології [579, 507, 526] З кіновітами, можна асоціювати постійних працівників 

музеїв. Основною їхньою перевагою є те, що вони є практиками, й стикаються із 

музейними проблемами щодня, а не лише знайомі з ними умоглядно. Разом з тим, і 

в музейному середовищі, і у суспільстві загалом, висловлюється невдоволення 
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музейними кадрами (в українському соціумі все більшої популярності набуває 

дискурс «кадрового голоду»: чи то оманливого, чи то цілком реального).  

Вимоги до кваліфікації та моральних якостей музейного працівника і , 

справді, найвищі. Це мають бути високодуховні (майже, як ранньосередньовічні 

ченці) люди. Музейники повинні проявляти завзятість у складній та невдячній 

інтелектуальній роботі, що вимагає перманентного самонавчання, й, при цьому, не 

вимагати за свою роботу достойної оплати, погоджуватися лише на мінімум від 

найнеобхіднішого. Українські музейники, в середньому, на місяць отримують 

еквівалент двохсот-трьохсот доларів США [467]). Водночас, вони мають дбати про 

коштовні колекції, відганяючи від себе усі можливі спокуси. Дисбаланс у вимогах 

до музейників та винагороди їхньої праці, загострює проблему музейної етики. Така 

ситуація провокує процвітання інших категорій музейників, котрим можна 

віднайти бенедиктівські відповідники. При цьому, необхідно підкреслити, що в 

українських реаліях, виродження в музейному середовищі все одно й близько не 

доходить до страхітливих форм падіння «державних людей». Отже, попри критику, 

що пролунає далі, музейники – це, переважно, вкрай недооцінений людський 

капітал національного значення. 

В умовах існуючої музейної мережі та сітки посадових окладів, основне 

кадрове завдання музеїв полягає у заповненні вакантних посад тими, хто більш-

менш відповідає формальним посадовим вимогам. В зв’язку з цим, музеї 

наповнюються людьми, для яких ця роботи є синекурою, або ж ці установи стають 

соціальними каналізаторами для невдах, котрі не змогли влаштуватися на більш 

оплачувану роботу (фактично, вони є сарабаїтами без амбіцій в системі понять 

Бенедикта). Ці люди, на жаль, часто формують в музеї впливове ядро. Вони 

створюють умови, за яких «ідейні» музейники, що не залишать музейницької 

спільноти всупереч фінансовим негараздам, не можуть реалізувати свій творчих 

потенціал через протидію своїх безініціативних колег, які здатні лише імітувати 

роботу. 
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Проте, набагато гірше, коли музей, в якому домінують безідейні працівники, 

очолює сарабаїт з амбіціями, котрий розглядає заклад як трамплін для забезпечення 

себе і свого оточення різноманітними привілеями. Зазначимо, що навіть при 

найгіршому сценарію розвитку, музейні зібрання не перебувають під критичною 

загрозою завдяки спротиву чесних кіновітів. Але відбувається маргіналізація 

музейної роботи, що полягає у творенні нових смислів. Під управлінням сарабаїта 

музеї мімікрують, перетворюючись на івент-агенції, виставкові зали (для будь-чого, 

що приносить користь керівнику-сарабаїту), центри дозвілля й розваг, незалежно 

від профільного спрямування музею. 

Звичайно, кодекс музейної етики ICOM забороняє займатися діяльністю, що 

може «компроментувати стандарти установи та її аудиторію» [617]. Проте, в тому-

то й полягає сутність сарабаїтизму, що формально виглядає так, ніби все робиться 

заради виживання музею та задоволення потребі відвідувачів.  

Треба зауважити, що існує ще одна група, так би мовити, «чистих» сарабаїтів, 

віддалених від музейної практики, котрі, втім, самі себе проголошують фахівцями 

в музейній справі. Ці «експерти» займаються музейною журналістикою. Вони 

намагаються відшуковувати й роздмухувати конфлікти («сенсації») в музейному 

середовищі, ратують за заміну тих чи інших керівників музеїв, вимагають внесення 

поправок до законодавства заради самих поправок, перманентно критикують 

діяльність органів управління музеїв. В цілому, вони характеризуються високим 

рівнем снобізму. Найнебезпечнішим є те, що ці люди часто визнаються практиками 

як реальні експерти, при тому, що самі «знавці», висловлюючи свою думку, нічим 

не ризикують і, насправді, не знають як працюють музеї. Вбачається доцільним 

звернути увагу музейних практиків на те, що їхній професійний досвід є набагато 

ціннішим за умоглядні побудови музейних журналістів. До іще однієї групи 

«чистих» сарабаїтів у музейній сфері належать псевдо-музеєзнавці, про імітативні 

роботи яких вже йшла мова. 
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В цій шкідливій інвазії сарабаїтів, до певної міри, винні музеєзнавці-

анахорети: музеологи, котрі значно віддалилися від музейної практики та один від 

одного. Зрозуміло, що в таких умовах досі не вдалося реалізувати ідею аналітичного 

інституту чи то музеєзнавства, чи то музею, який вже багато років залишається 

аморфним проектом. Може так статися, що його, зрештою, втілять музейні 

журналісти і псевдомузеологи, що не піде на користь музейництву. 

Окремо треба сказати про омолодження музейних кадрів. Молоді успішні 

фахівці через фінансову безперспективність вимушені розглядати музей лише як 

плацдарм для самоосвіти й подальшого, більш вигідного з економічної точки зору, 

працевлаштування у іншій сфері, або ж шукати додаткового підробітку ззовні. 

Отже, маємо справу із напівкіновітами – напівгіровагами серед молодих 

музейників, котрі не можуть реформувати сарабаїтизовані музеї зсередини. 

Водночас, не варто ставати на ейджистські позиції, абсолютизуючи молодість. 

Автор неодноразово був свідком сарабаїтизації молодих музейних працівників, що 

була спровокована хибними традиціями корпоративної культури в музеї. Саме вони 

провокують негативний відбір та пригнічують високі прагнення молодих 

музейників. Тож, зусилля мають бути спрямовані на інституційно-культурні зміни 

музейницьких спільнот, тому що підібрати ідеальний персонал не вдасться ніколи.  

Спробуємо знайти вихід із ситуації, що склалася в музейній галузі, 

скориставшись досвідом церкви. Насправді, ситуація там була не менш складною. 

Святого Бенедикта, котрий спочатку був анахоретом, запросили бути настоятелем 

одного із монастирів (в котрому було прийнято дбати більше про власне черево). 

Проте, через інтриги й загрозу власному життю, Бенедикт був вимушений залишити 

свій пост [157]. «Ідейність» та сувора організація виявилися не до смаку тамтешнім 

монахам. Бенедикт зміг організувати згідно з своїми переконаннями лише власних 

учнів, які утворили дванадцять монастирів під загальним керівництвом Бенедикта. 

Це й дало поштовх до створення відповідного ордену. Отже, зміни в музейному 

середовищі можуть настати лише за умови утворення горизонтальних і 
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вертикальних зв’язків між музейниками-кіновітами, гіровагами та анахоретами, 

котрі утворять уперті спільноти, які, навіть, перебуваючи в меншості, будуть 

нав’язувати відповідну корпоративну культуру в музеях. Важливо, щоб об’єднання 

також відбулося довкола розвитку суспільної утилітарності музею. Саме на цьому 

шляху можуть бути сформовані продуктивні музейні традиції, брак яких, 

принаймні, в Україні відчувається особливо гостро. 

Отже, необхідно враховувати побічні емпіричні наслідки, спровоковані 

ринковою концепцією. Перш за все, це підживлювання сарабаїтизму. Крім того, 

низька заробітна плата музейних працівників у ринкових умовах не є випадковою. 

Це наслідок економії на перемінному капіталі – музейних працівниках, що лежить 

в основі ринкових відносин. Хіба що музейні працівники створюватимуть додану 

вартість, але проблеми, що стоять на цьому шляху, вже розглядалися у 

відповідному розділі. Важливо також звернути увагу на те, що в музейній діяльності 

використання для вимірювання ефективності кількісних показників є недоречними. 

Музеї – не спиртові заводи, вони виробляють смисли, які потребують інших 

підходів до з’ясування валідації їхнього продукту. Мова йде, насамперед, про 

здатність за допомогою музейних репрезентацій розв’язувати проблеми, та 

спроможність поширювати свої набутки, тим самим, впливаючи на суспільні 

перетворення. Таким чином, відгалуження ринкової теорії, що полягає у обміні 

духовних благ на матеріальні, на відміну від конвертації культурного капіталу в 

економічний, не варто брати за основу стратегії музею. 

У музеїв, здається, є багато варіантів стратегій, підкріплених відповідними 

теоріями, але, водночас, кожна з них має серйозні недоліки. Розглянуті вище теорії 

та стратегії належним чином не сприятимуть позитивній модернізації ні музею, ні 

соціуму. Тож, варто розглянути ті теорії, котрим ще не створено відповідних 

стратегій (хоч стратегій Арсеналу і має певні цікаві наближення до найбільш 

прогресивних музейних теорій). Отже, музей в третьому і четвертому світах 

представлений авангардною музеологією (з відповідними уточненнями), 
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концепцією симбіозу науки і мистецтва, втіленої у кураторстві, та технологічною 

ідеєю забезпечення взаємодії між усіма чотирма світами. Прийти до цих висновків, 

зокрема, вдалося завдяки спростуванню конгломерату теорій музею як суб’єкта і 

об’єкта другого світу. Зрештою, можна запропонувати лабораторну теорію музею, 

що має лягти в основу стратегії цього соціально-культурного інституту. 

 

5.5. Музей в контексті конвертації культурного та економічного 

капіталів 

Ринкова теорія набула великої популярності, з одного боку, через небажання 

дотувати музеї, а з іншого, – в зв’язку з тим, що суспільство ринкових відносин 

врешті-решт приходить до капіталізації сфери культури. А значить, музеї мають 

адаптуватися до ринкових умов. Вони є прагматичними і досить жорстокими: 

учасники ринку, що мають низьку «продуктивність», під якою в умовах капіталізму 

розуміється отримання додаткової вартості, підлягають елімінації «невидимою 

рукою».  

Водночас, скільки б не говорилося про те, що музей має ігнорувати 

капіталістичні правила гри, що він вищий за погоню за прибутками, реальність 

невблаганна, й наука має враховувати її. Можливо, саме економічна ефективність є 

синонімом соціокультурної утилітарності музею. Таким чином, лише ставши на 

шлях адаптації до ринкових умов, музей може забезпечити своє інституційне 

майбутнє. 

Р.Сііл вважає, що музеї є важливим підґрунтям для капіталізації креативних 

індустрій, проте самі по собі ці заклади не здатні бути прибутковими організаціями. 

Проте, з огляду на їхню соціальну та економічну важливість, музеї заслуговують на 

субсидування [385, 468, 469]. 

Д.Хезмондалш, котрий присвятив свої дослідження [533] культурним 

індустріям зазначає, що культура творить тексти (в широкому розумінні цього 

слова), символи та досвід. Поняття «культурні індустрії», залежно від контексту, 
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означає комодифікацію, масову дистрибуцію, капіталізацію виробництва 

культурного продукту. Хезмондалш не виділяє окремо музейну індустрію, хоча 

вона й виробляє тексти, послуговується символами і надає можливість здобути 

особливий досвід (як поверхневий сигнальний, так і інтелектуальний). Поширення 

музейницьких текстів та пов’язаних із ними символів може здійснюватися масово 

через віртуальні виставки, друковану продукцію, сувеніри, нові та старі медіа. 

Проте Хезмондалш відмовляє музеям у статусі індустрії через те, що «відтворення» 

відбувається тут напівпромисловими або непромисловими методами. Він зазначає, 

що: «виготовлення, демонстрація та продаж творів мистецтва (живопису, 

інсталяцій, скульптур) кожен рік приваблює величезну кількість грошей … проте 

відтворення тут обмежене, якщо, взагалі існує» [533, с. 29]. 

Зауважимо, що, наприклад, монтування експозиції може відбуватися 

промисловими засобами. Інформаційні продукти, до яких належать і твори 

мистецтва, можна створювати на замовлення (комодифікація). Музейницькі 

продукти, наприклад, друковані каталоги, рештою, все, що можна перенести на 

цифрові носії й тиражувати в будь-якій кількості (дистрибуція).  

На перший погляд, пам’ятки не підвладні штучному відтворенню. Вони 

накопичуються, ніби, стихійно, з плинністю часу. Проте фахівці у сфері 

культурного надбання можуть звернути увагу на ту частину артефактного світу, яка 

до цього не вважалася значимою з історико-культурної точки зору. Тож, 

екстенсивне розширення можливе. Фактично, музейники виробляють пам’ятки. 

Але, навіть, за тієї умови, що загальна кількість пам’яток усього світу була б 

обмеженою, все одно немає достатніх підстав відмовляти музейництву у статусі 

культурної індустрії. Наприклад, ніхто не наважується говорити про те, що 

видобувній промисловості не притаманний індустріальний характер, хоча корисні 

копалини коли-небудь вичерпаються. До того ж, на відміну від нафти чи газу, одну 

й ту ж пам’ятку можна використовувати, а, отже, і продавати необмежену кількість 

разів. 
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Хезмондалш відносить до культурних індустрій маркетинг та рекламу, проте, 

залишається незрозумілим, в чому полягає промисловий характер роботи 

рекламіста. Зрештою, аргументи Хезмондалша проти віднесення музеїв до сфери 

культурних індустрій виглядають не надто переконливими. Проте, можна 

припустити, що дослідником запропоновані хибні атрибути культурних індустрій, 

і його дефініція не зовсім коректно відображає механізм їхнього функціонування. 

Зазначимо, що у жодній із творчих сфер, які зазнають капіталізації, насправді, 

немає індустріалізації у прямому сенсі слова. Поняття «культурна індустрія» є 

метафоричним. Будь яка сфера, де працівники не є взаємозамінними, та їхню 

продуктивність неможливо виміряти кількістю одиниць продукції за відрізок часу. 

Рівень капіталізації культурної сфери визначається здатність підприємств 

експлуатувати креативних працівників, які збільшують додаткову, а й додану 

вартість [468, 469]. Хезмондалш слушно вважає, що культурним продуктом є 

«смисл», а не річ. Проте капіталізація відбувається саме під час уречевлення цього 

смислу, його тиражування і поширення. У тому випадку, коли неможливо 

продавати «копії» досить складно отримувати прибутки від культурного продукту. 

Хіба що за умови його масового споживання можна зробити це непрямо – за 

рахунок реклами, з чого мають зиск успішні блогери-мільйонники у Ютубі, чи 

Інстаграмі. На думку С.Годіна, прорахувати, який культурний продукт 

монетизується, а який ні – неможливо [105].  

У музеїв же монетизація досить банальна: вони продають квитки, сувенірну 

продукцію, можливо, отримують зиск від готельно-ресторанної інфраструктури, 

якщо вона створена при закладі. В деяких країнах музеям можна уподібнюватися 

до галерей і торгувати предметами колекції. На відміну від університетів Заходу, 

при музеї не стали на шлях використання ендаументів. Всі інші надходження не 

мають ринкової природи. В цілому, більшість музеїв, в тому числі, найбільших, не 

можуть похвалитися не лише прибутками, а й самоокупністю. В яскравих звітах про 

фінансову успішність музейних установ не беруть до уваги тієї обставини, що 
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заробітна плата співробітників, інфраструктурні витрати покриваються за рахунок 

державних, комунальних коштів, або пожертв. Хоча, звісно, від підприємливості 

музейників залежить рівень додаткових надходжень, які можна використати на 

проекти, що не передбачені постійними статтями фінансування. 

Інституційна робота, спрямована на приладжування музеїв до економічних 

умов та введення їх у контекст соціально-економічних проблем, має базуватися на 

поелементній інженерії, що прагне врахувати й дослідити усі сайд-ефекти, 

спричинені нововведеннями. 

В зв’язку з цим, варто згадати, що деякі дослідники прагнуть адаптувати 

музей до концепції соціального підприємства. Але тут існує, принаймні, два 

підходи. Відповідно до першого (який розробляється К.Смаглій), музеї мають 

працювати підприємливо [472, с.8]. Цей заклад має постійно доводити своє право 

на існування, гнучко реагуючи на соціальну кон’юнктуру. Він має обрости 

зв’язками у громадському секторі (й виконувати лобістські функції), хвацько 

вигравати гранти, вміло просити милостиню (краудфандинг), зачаровувати 

меценатів. В цілому, фінансовий базис музею має утворювати триножник: державні 

чи комунальні асигнування, монетизація послуг, спонсорсько-меценатські 

надходження [472, с. 113]. Непогано також, щоб музеї включалися до 

маркетингових комунікацій різноманітних підприємств як, наприклад, російський 

музей пастили [472, с. 122-123]. Звісно, такий музей ніколи не буде незалежним у 

своїх репрезентаціях, але це не так важливо з огляду на успішність у соціальних 

перегонах, у яких будь-які засоби оптимальні. 

Запропонований К.Смаглій підхід близький до більш давньої та ґрунтовнішої 

концепції П.Друкера [143], відповідно до якої майбутнє належить інститутам, що 

забезпечують комфортне соціальне життя. Тому що ці заклади демонструють 

найкращі успіхи в інноваційності та розвивають методологію підприємництва 

краще за традиційний бізнес-сегмент. Найчастіше Друкер звертав увагу на 

підприємництво в контексті церкви та лікарень. Проте дослідник не оминав своєю 
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увагою також і музеї [591]. Отже, виходячи із концепції Друкера, музеї не повинні 

наслідувати традиційні ринкові практики. Музейне підприємництво не полягає у 

створенні бізнесів – крамниць або ресторанів. Також воно не стосується конкуренції 

з шоу-бізнесом, торгово-розважальними центрами тощо. Навряд чи корисним буде 

також застосування в музейній сфері квазіпідприємницьких технологій 

громадських організацій. Музеї також не повинні бачити смисл своєї роботи у 

заграванні або й прямому продажі своїх послуг могутнім фінансовим донорам. 

Навпаки, музеї можуть стати полігонами нового підприємництва, котре, можливо, 

змінить саму ринкову економіку – підготує перехід до нової економічної формації. 

І дослідження спроб музею трансформувати культурний капітал у економічний 

заслуговує на увагу з боку науковців. 

Другий підхід до розуміння музею як соціального підприємства пов’язаний із 

адаптацією концепції М.Юнуса [558]. Вона полягає у тому, щоб використати 

капіталістичні інструменти, аби боротися із негативними суспільними явищами, 

насамперед, бідністю, що виникла внаслідок поширення ринкових відносин. 

Іншими словами, використовувати отруту як протиотруту. З цією метою М.Юнус 

заснував Грамін Банк, що займався мікрокредитуванням. Отриману додану вартість 

банк витрачав на розширення своїх соціально-економічних програм. Отже, 

прибуток від соціального підприємства не може іти деінде, крім розвитку 

соціального підприємства. Виходячи із цього добре видно, що соціальне 

підприємство, як і будь-яке інше, займається виробленням економічного капіталу: 

економічний капітал обмінюється сам на себе, побічно даючи шанс бідним 

верствам населення розпочати власну підприємницьку діяльність. В той же час 

музей не виробляє економічного капіталу – лише культурний. А концепція 

соціального підприємництва не розв’язує проблеми конвертації культурного 

капіталу в економічний. Отже, музеї недоцільно розглядати як соціальні 

підприємства. Скоріше, вони знаходяться у становищі тих, хто отримує 

кредитування – клієнтів соціального підприємництва.  
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Навіть якби при музеї організувати соціальне підприємство, він не міг би 

витрачати прибутки від нього, скажімо, на закупівлю пам’яток. Тому що всі 

прибутки соціальних підприємств мають іти лише на підтримання інфраструктури 

соціального підприємства та на розширення діяльності. Тому, музей не матиме від 

організованого при ньому соціального підприємства жодної користі. Якщо ж 

прибутки підуть на потреби музею, тоді організоване при ньому соціальне 

підприємство уже не відповідатиме ідеології, закладеній Юнусом. Воно матиме, 

скоріше, ознаки ендаументу. Аргумент на користь того, що музей сам потребує 

соціальної допомоги, в цьому випадку, є маніпулятивним. Музей може бути 

отримувачем допомоги від сторонніх соціальних підприємств, але не може 

займатися самозабезпеченням через псевдо-соціально-підприємницьку діяльність. 

Це профанація ідеї соціального підприємства. 

Як бачимо, дослідження економічного потенціалу музею виглядають дуже 

перспективно, проте цей інститут не належить до підприємств, в тому числі, 

соціальних. Навряд чи можна говорити і про музейну індустрію, як елемент 

культурницьких індустрій, хоча музей і взаємодіє із ними. Таким чином, щоб дати 

відповіді на дослідницькі запитання про можливості соціально-культурного 

використання музею, технологію його діяльності, інституційну ефективність, 

соціальну підзвітність, оптимальну організаційну форму, необхідно запропонувати 

певну узагальнюючу теорію. Чим більше наукових проблем може розв’язати одна 

теорія, а, отже, і чим більше дослідницьких питань вона поглинає, тим вона краща. 

Автор праці, присвяченій «споживанню історії» [602], Ж.де Грут розглядає 

музейну комерцію в контексті організації торгівлі «минулим» у спеціальній 

товарній формі (мова не йде про продаж пам’яток). Науковець вважає, що 

відвідувач, з одного боку, може купити собі частину спадщини у вигляді сувеніру, 

а з іншого, отримує певний стандартизований досвід перебуваючи у музеї, що 

обмежує просвітницький потенціал музейництва. Судячи з усього, Де Грут 

схиляється до думки, що стандартизація, спричинена комерціалізацією, збіднює 
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досвід відвідувача. З іншого боку, бажання задіювати всі можливі джерела 

прибутку, сприяє багатократному покращенню доступу до музейних пам’яток. 

Отже, ринкове використання має амбівалентний характер. 

З різкою критикою комерціалізації музеїв ще в середині ХХ виступав Ж.Базен 

[572], котрий вважав, що ринковий підхід, хоч і «відбере» найбільш життєздатні 

музеї (він вважав, що таких більше всього знаходиться у США), проте навряд чи це 

піде на користь музейній справі у глобальному масштабі. К.Шуберт звертає увагу 

на те, що музей «перетворившись на чергову галузь культурної індустрії … не лише 

відмовився від своїх керівних принципів – він … перевернув їх з ніг на голову. … 

Змістив увагу з освіти на розвагу … » [550, с. 185]. Ще перед тим, Р.Краусс була 

впевнена у тому, що новий музей буде мати більше спільного із Дісней-лендом, ніж 

із доіндустріальним музеєм [620, с. 17].  

Отже, ринкова теорія музею має багато переконливих критиків, інші 

дослідники не вважають ідею капіталізації музею чимось поганим, проте не 

впевнені, що ця інституція, взагалі, може існувати в гармонії з ринковими 

відносинами. Виникає парадоксальна ситуація, при якій існує волюнтаристська 

думка, що музей може бути, принаймні, самоокупним. Більше того, існують 

заклади, наприклад, музей Гуггенхайма в Більбао, які досягають успіхів на шляху 

до капіталізації (хоча не у всіх представників мережі Гуггенхайма справи йдуть 

однаково добре [550]).  

На противагу цьому, К.Волш вважає, що капіталізація історико-культурної 

спадщини призвела до відчуження минулого досвіду від його «споживачів», а ринок 

всього лише поглибив цей процес [679]. Але майже ніхто не говорить про те, що 

капіталізація музею неможлива не лише з етичних, чи світоглядних позицій, а з суто 

прагматичної точки зору. Іншими словами, музеї не можуть бути успішними 

капіталістичними підприємствами. Натомість, прихильники капіталізації не йдуть 

далі опосередкованої капіталізації музейного продукту за рахунок туризму та 

пересічного продажу квитків. При цьому, дискусія точиться довкола того, чи 
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нормально продавати квитки платниками податків, коли музей уже і так 

профінансовано з цих самих податків. Або чи не спричинить безкоштовний вхід 

оказію, коли відвідувачі будуть приходити у музей погрітися, сховатися від дощу 

або просто попатякати, замість вивчати музейну репрезентацію [495]. Якщо 

спиратися на емпіричні дані [див., наприклад, 457], які свідчать про те, що музейна 

справа в актуальних умовах не є прибутковою, то ринкову теорію музею можна 

вважати спростованою. З іншого боку, необхідні можливості й передумови можуть 

з’явитися у майбутньому. Тож ринкова теорія може бути реабілітована за 

допомогою нових гіпотез. Щоправда, емпіричні підтвердження або спростування її 

можуть з’явитися лише пізніше.  

Розглянемо детальніше напрями можливої постановки музею на ринкові 

рейки. Перш за все, подивимося, що власне є предметом капіталізації культурних 

цінностей. При цьому, необхідно враховувати, що мова не йде про деградацію 

пам’яток у антикваріат. Виходитимемо із того, що музейні пам’ятки є ресурсом 

музею по створенню культурного капіталу [69]. Проблема полягає лише у 

з’ясування механізмів його подальшої конвертації у капітал економічний і навпаки. 

Ще у 1928 р. Е.Бернейз (засновник PR як окремої професійної галузі) звернув 

увагу на те, що поза увагою музейників залишається потенційно найбільш вигідна 

(як з позиції посилення інституційної впливовості, так і з фінансової точки зору) 

сторона їхньої діяльності. У своїй книзі «Пропаганда» він зазначає, що: «Нью-

йоркський музей «Метрополітен» справедливо гордиться тим, що у 1926 р. в ньому 

побували 1,25 млн. відвідувачів; … вважає своєю перевагою проведення 

спеціальних лекцій, … пишається тим, що комерційні фірми використовують 

експонати для роботи в області прикладних мистецтв, … Але цим проблема не 

вичерпується… Не можна оцінювати музей по кількості відвідувачів. Мета музею – 

не лише приймати відвідувачів, але й представити … свою тему перед спільнотою, 

якій він служить … Чи не буде краще, коли музей … розповість про значення 

[пам’яток], щоб ця оповідь дійшла до публіки» [48].  
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Бернейз вважає, що досягти цієї мети музей може двома шляхами. Перший – 

розвивати в суспільства візуальний досвід, так, щоб пам’ятки стали частиною 

повсякденного життя. Для цього він пропонує наповнити ринок предметами, які б 

точно або у загальних рисах відтворювали пам’ятки із фондових зібрань (ширше за 

сувенірні магазини). Цікаво, що в Україні було кілька скандальних ситуацій, коли 

художники намагалися використовувати принти музейних пам’яток у своїх 

виробах, з продажу яких вони сподівалися отримати прибуток. В ході дискусії 

лунали заклики поважати авторське право музею, хоча жодного такого права щодо 

пам’яток музей не має. Більше того, музеям не варто надто педалювати цю тему, бо 

у них можуть виникнути ускладнення із використанням власних фондів, з огляду 

на власників авторського права та їхніх наступників. Дехто досить слушно вимагав 

для музеїв чогось на зразок інституційного роялті, бо ж заклад докладав протягом 

багатьох років зусилля по збереженню пам’ятки. Подекуди лунала думка, що варто 

збільшити розмір плати за перефотографування пам’яток, які встановлюються 

відповідною урядовою постановою.  

Більш компромісно налаштовані захисники музейних прав скромно звертали 

увагу на те, що автор принта має вказати, з фондів якої установи походить пам’ятка. 

Виходячи із концепції Бернейза саме останні знаходилися найближче до істини. Не 

варто заважати віртуальному поширенню пам’яток за межі музею. Таким чином, 

елементи музейної репрезентації можуть бути доведені, навіть, до тих, хто ніколи 

не відвідуватиме музей. Тож, цим інститутам треба докласти всіх зусиль, щоб у 

громадськості сформувався стійкий асоціативний зв’язок між пам’яткою, яка 

зображена, наприклад, на футболці, та музеєм, до фондів якого вона належить. 

Другий шлях формування необхідного клієнтського середовища, на думку 

Бернейза, полягав у тому, щоб дати людям смислові орієнтири (наприклад у 

мистецтві), цілеспрямовано формувати їхні смаки. Як тільки це вдасться зробити, і 

музейні репрезентації стануть важливим елементом громадської думки, 

конвертація культурного капіталу в економічний відбудеться сама собою. В цьому 
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випадку, Бернейз розглядає музей як пропагандистський інститут (проте це мало 

стосуватися не лише політичної пропаганди). В подібному ключі на практиці діє 

сучасний куратор М.Гельман, котрий позиціонує себе як «гуманітарний інженер» 

[99].  

В кожному разі, Бернейз веде мову не про виготовлення, а про дистрибуцію 

смислів, текстів. Справді, цей вид діяльності завжди приносить більше вигоди, 

зокрема, й економічної. Наприклад, у розвинених країнах ті, хто використовують в 

своїй діяльності виготовлену кимось інформацію, отримують вищі прибутки. 

Скажімо, адвокати заробляють більше за тих, хто створював закони (депутатів-

лобістів залишимо осторонь). До того ж, закон приймається один раз, а його 

застосування є багатократним, що також збільшує прибутки. Подібні тенденції 

спостерігаються й у матеріальному виробництві. Зокрема, це стосується 

вироблення сировини, або дистрибуції сільськогосподарської продукції. Таким 

чином, музейна сировина сама по собі не дає бажаного економічного ефекту. 

Проте, позиція Бернейза цікава тим, що він, аналізуючи музейну діяльність, 

акцентує свою увагу не на предметах самих по собі, а на їхній інформаційній 

обробці, тим самим, долаючи кунсткамерний підхід, котрий є доречним лише по 

відношенню до антикваріату. Музей має створити попит і продавати смисли, 

відчужені від їхніх носіїв. Саме в такому ключі розвивається сучасне мистецтво, 

починаючи від Е.Уорхола, котрий спеціально вдавався до промислового 

виготовлення своїх творів, роблячи сам носій другорядним та акцентуючи увагу на 

смислах.  

Так само і різноманітні репродукції пам’ятки можуть бути продані безліч 

разів. Пошук нових смислів для їхньої подальшої комодифікації сприятиме 

розширенню і поглибленню інформаційного поля пам’яток. В результаті науково-

дослідної та художньої апропріації, пам’ятка стає символом, котрий можна 

об’єднувати з іншими пам’ятками-символами, тим самим, створюючи оригінальні 

тексти. Імовірно, продавати можна і їх. Проте підхід Бернейза все-таки, 
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ускладняється тим, що він пропонує комерціалізувати похідні від музейної 

репрезентації меми – із «полегшеним» смисловим наповненням.  

Користуючись економічною термінологією, можна сказати, що додану 

вартість пам’ятки створюють музейники, які наділяють її смислами. Хоча 

збільшення вартості відбувається в ході комунікативної розкрутки. Тож, не дивно, 

що, власне, робота виробників смислу не оцінюється достойно. Відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2003 № 1343 «Про затвердження 

Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати 

за її проведення» [381]оплата праці за експертизу однієї пам’ятки не може 

перевищувати 27 грн. 

Як вже зазначалося, основні можливості обміняти культурний капітал на 

економічний сконцентровані у другому світі – комунікації. Це відображає загальну 

тенденцію капіталістичного виробництва. На ранніх етапах відбувалася 

експлуатація фізичного (першого) світу. На першому місці була промисловість. На 

сьогодні відбувається капіталізація соціально-комунікативного ресурсу. Звісно, 

нікуди не поділася важка промисловість, та й для виготовлення комунікаційних 

засобів потрібна індустрія. Проте, в даному випадку, важливий вектор розвитку. 

Третій світ поки що продовжує виконувати допоміжну роль. Спочатку 

науковці обслуговували аграрно-промисловий комплекс. Тепер науковий потенціал 

активно затребуваний ще й корпораціями, які отримують прибутки за рахунок 

Інтернету і супутніх технологій. Проте третій світ ніколи не був місцем 

прикладення зусиль для отримання прибутку. Успішність торгівлі творами 

мистецтва, антикваріатом залежить від комунікації (хоча смисли створюються не в 

її наслідок). При чому, із розвитком сучасних технологій, митцям все частіше 

доводиться представляти свою творчість у виглядів «дарів» [105], які можуть так і 

не бути оплачені. Потреби у серйозному контенті на ринку немає – в сучасних 

умовах «екстазу комунікації» набагато затребуванішим є пусте і тупе життя 

блогерів, котре вони транслюють всіма доступними засобами (автор цих рядків так 
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і не може осягнути, що в цих численних відео, цікавого, але факт залишається 

фактом).  

Але, вже зараз можна говорити не про тенденцію, згідно з якою капітал, 

освоївшись у першому і другому світах, продовжить свою експансію у третій і 

четвертий. Багато спостерігачів за актуальним станом справ, з числа заможних 

інвесторів, зазначають, що соціальні технології, традиції та інститути перебувають 

в архаїчному стані [493, 494]. Але ці спостерігачі не можуть запропонувати як саме 

можна змінити ситуацію на краще, хіба що трансофрмувати політичні інститути. 

Зауважимо, що роль політичних установ переоцінена. Зазвичай, враховуючи 

комунікативний характер їхньої діяльності, більшість суспільних проблем просто 

«заговорюються». П.Друкер вважав, що саме в невиробничих, з індустріальної 

точки зору, інститутах можна буде спостерігати зміни, що стануть визначальними 

для суспільства майбутнього, маючи на увазі церкви, університети, 

медзаклади [143].  

Інші фахівці звертають увагу на те, що роботизація рутинних операцій все 

більше виводить на перший план креативні навички працівників: нарешті, 

гуманітарії будуть потрібні не лише для інформаційних маніпуляцій [290]. 

М.Гельман запевняє, що у постіндустріальну епоху фігура художника є 

еквівалентною фігурі науковця. Так само як інженери використовували наукові 

результати для трансформації техносфери, так само гуманітарні інженери 

використовують мистецтво для того, щоб змінити оточуючу соціальну реальність. 

Позиція Гельмана особливо цікава через те, що раніше він позиціонував себе як 

політтехнолог.  

В цілому, технології інформаційної маніпуляції часто ототожнюються із 

соціальними технологіями. Деякі піарники, пропагандисти називають себе 

соціальними інженерами. Проте, в їхньому випадку, мова йде не про раціональне 

перетворення соціуму, а переформатування громадської думки з метою досягнення 

короткострокових кон’юнктурних цілей, поставлених їхніми впливовими 



418 

 

замовниками. При цьому, ніхто не бере до уваги, що потім буде відбуватися із 

суспільством, зокрема, як на нього будуть впливати спровоковані політичними 

технологіями конфлікти. Тож, гуманітарна, соціальна інженерія – це не те саме що 

ідеологічно-пропагандистська робота. Соціальна технологія має враховувати 

довготривалі наслідки. 

Цей різновид технологій виникає на стику третього і четвертого світів і 

полягає у тому, щоб удосконалювати і створювати нові соціальні традиції та 

інститути із залученням досягнень гуманітарної науки. В даному контексті, 

найкращим прикладом такої соціальної інженерії є музей. В цьому дослідженні вже 

розглядалося багато можливих напрямів використання музейного інституту. І треба 

сказати, що їх і надалі можна використовувати як склади-експозиції коштовних 

кунштів, або туристичні магніти, або політико-просвітницькі заклади, чи різновид 

ЗМІ, що оперує мемами, абощо. Також в ході дослідження було показано, що можна 

розглядати музеї традиційно, як заклади пов’язані виключно з історією, що певним 

чином індиферентні до сучасного життя. Але музеї краще використовувати ще 

ефективніше. Тоді історія трансформується у соціальний досвід, емпіричний базис 

інновацій. Зрештою, музей сам стає соціальною технологією – апаратом з 

виробництва інших соціальних технологій. Подібно до заводу, що виготовляє 

устаткування, або комп’ютерної програми, що створює інші програми.  

В майбутньому, буде стратегічно важливим мати найкращі соціальні 

технології. Музей може стати на шляху їх розробки і апробації одним із 

найважливіших інструментів. Зі зростанням попиту на соціальні технології, стане 

можливою і їхня капіталізація, якщо, звісно, ринкові відносини не будуть замінені 

на якісь більш ефективні, й потреба у пристосуванні до них відпаде сама собою. 

Зрештою, час для безпосередньої конвертації культурного капіталу в економічний 

ще не настав. Підтвердження або спростування гіпотези про пріоритет третього і 

четвертого світів у ринкових відносинах, на емпіричному рівні можна буде 

з’ясувати лише згодом. Але сама тенденція, коли мем може бути відділений від 
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матеріального носія і проданий, можна розглядати як підтверджуючу тенденцію. 

Хоч поки мем є непереобтяженим смислами. 

Якщо говорити про зворотну конвертацію економічного капіталу в 

культурний, то варто зазначити, що тут ми стикаємося із непрозорою казуальністю. 

Одні фахівці вважають, що багатство зумовлює культуру [487], а інші, що 

культурний капітал є передумовою для економічного зростання. Проте вагомим є 

той факт, що найбагатші країни, як правило, мають майже багатосотлітні 

університетські традиції, недоторкані храмові зібрання, найбагатші музейні 

колекції тощо. Тож, якщо дивитися на стан справ з діяльнісної сторони, то варто 

починати працювати із того кінця, який видається доступнішим, або ж із обох 

одночасно. І тут варто зазначити, що підтримання актуального рівня культурного 

капіталу, зазвичай, не вимагає значних дотацій. Є галузі, наприклад, кіно, які 

успішно капіталізуються.  

Проте втрата культурного капіталу не може бути легко відновлена за гроші. 

В цьому зв’язку, цікавою є точка зору Н.Талеба, котрий відстоює думку про те, що 

гроші є підґрунтям для культурного капіталу, а не навпаки. Начебто, на 

підтвердження своїх міркувань, дослідник наводить як приклад університети Абу-

Дабі, що постали завдяки «нафтовими грошима». У цих закладах працюють 

іноземні професори, котрі навчають немісцевих студентів [487]. Це означає, що 

набутий завдяки значним статкам культурний капітал не так легко укорінюється в 

країні-імпортері.  

Культурний капітал потребує довготривалого фінансового плекання. Але, 

навіть, за допомогою великих грошей, його не можна створити за короткий час 

(покоління-два). Скажімо, США вдалося продемонструвати приклад успішної 

«пересадки» культурного капіталу, але цей процес тривав приблизно із ІІ пол. XVII 

ст. Перші плоди з’явилися не раніше, ніж через сто років. Звісно, треба брати до 

уваги особливі умови, в яких перебувають сучасні ОАЕ, та знаходилися США в 

минулому. 
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В цьому контексті треба зазначити, що можливість взаємної конвертації між 

культурним та економічним капіталом, насправді, не є безумовною. Цілком 

імовірно, що ні економічна форма капіталу не є передумовою для миттєвого 

культурного прогресу, ні навпаки. Скоріше за все, причини зростання знаходяться 

всередині кожної із форм капіталу. Проте в далекій перспективі, інвестиції в 

культуру, із високою імовірністю, окупляться із часом. В той же час, високий рівень 

культурного розвитку позитивно впливає і на виробництво, і на споживання. 

Якщо цілком припинити економічно живити культурний капітал, то, згодом, 

його відновлення буде коштувати набагато дорожче. Навіть якщо вливання кощтів 

у культуру не призведе до прямої капіталізації та отримання прибутків, то, 

принаймні, це стане внеском у оновлений соціум. Нове суспільство буде 

влаштоване таким чином, щоб в ньому висока економічна ефективність, заснована 

на соціальних інноваціях, буде поєднуватися із високою стабільністю до стресів та 

викликів майбутнього. А музеї, зі свого боку, підготують надійні соціальні 

технології. 

Варто відкинути поширену думку, що культура – це надто дорого. На відміну 

від ямкового ремонту доріг, культурні продукти, скільки б вони не вартували, один 

раз створені, можуть споживатися знову і знову. І тут мова йде, навіть, про 

виконавську творчість. Оскільки її забезпечують відповідні інститути, які всього 

лиш треба підтримувати. Зауважимо, що економія в українській культурі 

відбувається і на постійному капіталі (інфраструктура), і на перемінному (культурні 

кадри). При чому, вона вже дійшла до крайньої межі. Працівники культурного 

сектору давно отримують заробітну плату близьку мінімальної, що не відповідає 

рівню їхньої кваліфікації. Незважаючи на це, їм огидне нахабство, притаманне 

іншим «державним людям». Наприклад, «чиновники, що приходять у владу завдяки 

антикорупційним гаслам, не гребують шантажувати усе суспільство «правом» 

звернутися до кримінально-корупційної діяльності, якщо їхні зарплати не будуть 

належно високими.  
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Натомість, з уст жодного музейника не пролунала погроза, що коли він 

отримуватиме лише мізерні 150-200 доларів, він, скажімо, вдасться до розпродажу 

музейних фондів, що є загальносуспільним надбанням. Музейники, як і інші 

представники культурної сфери, усвідомлюють свій високий етичний обов’язок. І 

уже за рахунок цього заслуговують на фінансову підтримку, оскільки є золотим 

фондом людського капіталу України. 

Звісно, провідна роль у фінансуванні культури має лягати на державу. Проте 

й розраховувати на далекоглядність адміністрації не доводиться. Тому економічна 

теорія музею може стати важливим прикладним напрямом досліджень. Необхідно 

лише обрати надійну теорію, на якій прикладні розробки базуватимуться. На 

сьогодні, за основу, здебільшого, беруть кунсткамерну теорія. Звідси випливають 

ідеї здачі пам’яток в оренду, пошуку туристичних магнітів тощо. Якщо покладатися 

на політичну теорію, то музеї поставамтимуть як слухняні виконавці 

пропагандистського замовлення, отримуючи кошти як від держави, так і від 

громадських організацій, або ж виграючи відповідні гранти. Зазначимо, що останні 

майже завжди містять у собі певне політичне замовлення. Приємним винятком є 

Український культурний фонд, котрий поки що не споряджає свої грантові 

пропозиції політичним підтекстом.  

Якщо ж розглядати музей як апарат соціальних технологій, то вже зараз 

мають змінитися підходи до фінансування музею. Крім прямого державного і 

регіонального фінансування, музеї можуть отримувати надходження від спеціально 

утворених трастів (як інститути охорони культурної спадщини Британії), або від 

фондів, сформованих за рахунок внесків зацікавлених членів суспільства (як 

громадське телебачення Японії). Для цього в суспільстві має з’явитися розуміння 

того, що його модернізація, як би це парадоксально не звучало, залежить від музеїв. 

Ці заклади матимуть першорядний вплив на покращення якості соціального життя. 

Тому вже зараз ті, хто це розуміють, мають об’єднуватися довкола музеїв, 

огортаючи їх парохіальними концентричними колами. Допомагаючи цим закладам 
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економічно, прихильники музейництва можуть підштовхувати їх до інституційних 

змін, порядок денний яких вже давно проглядається в теорії, але на імплементацію 

якого не вистачає ресурсів. Фінансова складова є важливою передумовою для 

свободи і незалежності. Тож, якщо суспільство мати надійні музейні інститути, 

треба сприяти їхньому економічному благополуччю. 

 

 

Висновки до п’ятого розділу 

Дослідження показало, що музей здатний стримувати «екстаз комунікації». 

Цей інститут виступає як платформа, де утворюються цікаві симбіотичні сполуки 

науки, мистецтва, повсякденного знання тощо. Музей наповнює вихолощені 

комунікацією символи (меми) змістом. За рахунок цього відбувається навчання, 

дослідження, яке в сучасних умовах все більше перетворюється на безсенсовий 

обмін повідомленнями. 

За результатами дослідження вдалося з’ясувати, що, завдяки авангардній 

музеології, відбулася важлива (хоч і мало ким помічена) зміна у розумінні 

музейного інституту. Відтоді, він постав як заклад, що сполучає досягнення 

«третього світу» для створення інноваційних проектів, спрямованих на подолання 

проблем сучасного життя. Саме авангардисти чи не першими висунули гіпотезу про 

плодючість симбіозу науки і мистецтва. Цей підхід було розвинено в концепції 

«Уявного музею» А.Мальро, яку раніше трактували як передрікання віртуального 

музею або персоналізовані міркування автора про історію мистецтва. 

Зрештою, музей постає як лабораторія з розробки соціальних технологій. 

Завдяки інституційним особливостям музею, можна уникнути проявів 

модернізаційної утопічної соціальної інженерії, й, натомість, створити інституційні 

умови для поелементних соціальних перетворень. 

Лабораторний підхід дозволяє удосконалити дискурс ринкового 

використання музею. Ефективність цього культурного інституту не вимірюється 
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прибутками. Для музею важливою є лише впливовість його репрезентацій, за 

рахунок чого він може змінювати на краще соціокультурну реальність. На сьогодні, 

ринкова економіка експлуатує перший і другий світи (за К.Поппером). Можна 

очікувати, що, зрештою, вона перейде до експлуатації третього і четвертого, синтез 

яких виражений у соціальних технологіях. Тож, у майбутньому музей може стати 

інструментом для нових форм капіталізації на стику третього і четвертого світів.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Проблема соціокультурного призначення та інституційної специфіки 

музею є недостатньо розробленою не лише в культурології, а й у гуманітаристиці в 

цілому. Музейницькі дискурси в рамках культурних досліджень обмежуються 

самоочевидним трактуванням цього інституту. Культурологічні наукові спільноти 

схильні до ексклюзивності, що призводить до маргіналізації музейної 

проблематики. Власне, музеологічні дослідження є або схоластичними, або надто 

закцентованими на суто музейницьких технологіях та історичних описах. 

Враховуючи наведене, виокремлено основні актуальні напрями досліджень 

соціокультурного призначення та інституційної специфіки музею: 1) як інституту, 

що опікується реліквійністю культурних артефактів; 2) як провайдера історичної 

пам’яті; 3) як закладу з аморфною специфікою в умовах мінливої соціокультурної 

кон’юнктури. До невирішених частин поставленої проблеми належать брак 

теоретичних узагальнень можливих напрямів соціокультурного використання 

музею, відсутність конкуренції не лише між теоріями чи дослідницькими 

програмами, а й інтерпретаціями соціокультурного використання музею. 

Залишається недосформованою теоретико-методологічна база культурологічного 

дослідження соціокультурного призначення та інституційної специфіки музею. 

Наукові дискурси узгоджуються з традиціями інституційного використання музеїв, 

не набуваючи автономного по відношенню до практики характеру. Музей 

позбавляється суб’єктності при включенні до різноманітних гуманітарних наукових 

течій, прикладних дискурсів. Отже, необхідними є комплексні дослідження музею 

як соціокультурного інституту в теоретичному полі культурології. 

2. Методи, що застосовуються при дослідженні соціокультурного 

призначення та інституційної специфіки музею є різноманітними. Значного 

поширення набули дескриптивні та схоластичні методи. Перші з них не є 

самодостатніми поза аргументативною складовою. Другі не є науковими. 
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Застосовувалися також загальнонаукові методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

абстрагування, моделювання, ідеалізація, порівняння, системний метод та ін.), або 

складні методологічні підходи, зокрема, історицизм, історизм, соціологізм тощо. В 

результаті порівняльної оцінки методів дослідження соціокультурного призначення 

та інституційної специфіки музею було з’ясовано, що есенціалізм, філософський 

(контрфілософський) лінгвізм, схоластика, історицизм, історизм та соціологізм 

мають низький евристичний потенціал, і їх не варто використовувати для 

досягнення мети і реалізації завдань дисертації. Узагальнивши існуючі 

методологічні підходи до культурологічного дослідження музею, було з’ясовано, 

що продуктивним є використання загальнонаукових методів, адаптованих до 

предмету дослідження (ситуаційний, інституційний, наративний аналіз, синтез, 

системний підхід), а складні методологічні підходи має заступити більш 

універсальний метод спроб і помилок. За рахунок цього можна вирішити 

методологічну проблему відірваності теоретичних методів дослідження 

соціокультурного призначення та інституційної специфіки музею від наукового 

критицизму. Замість апологетичності, характерного для схоластичного методу, на 

перший план виходить фальсифікаціонізм, що спирається більшою мірою на 

спростування, ніж підтвердження. Гіпотетичний підхід є необхідною передумовою 

для конструювання теоретичного поля проблеми оптимального соціокультурного 

призначення та відповідної йому інституційної специфіки музею. Логіко-

дедуктивний метод є ключовим для перевірки теорій музею як соціокультурного 

інституту.  

3. Теоретико-методологічна база дослідження зумовлена особливостями 

наукової проблеми, поставленої в дисертації. Дослідження культурних інститутів 

передбачає аналіз засобів та наслідків їхньої діяльності – в даному випадку, 

музейницьких технологій та змісту музейних репрезентацій. Для того, щоб 

виокремити відповідні теорії соціокультурного призначення та інституційної 

специфіки музею, необхідно узагальнити і встановити внутрішні зв’язки в 
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конгломераті досліджень, присвячених музею як соціокультурному інституту. Для 

упорядкування цих зв’язків найкраще підходить уточнена теорія чотирьох світів 

К.Поппера, заснована на методах ідеалізації, абстрагування і моделювання. За її 

допомогою було виокремлено різні рівні осмислення соціокультурного 

призначення та інституційної специфіки музею: перший – речовий, другий – 

комунікативний, третій – теоретичний і четвертий – теоретико-емпіричний, власне, 

інституційний. Зрештою, подальшого розвитку набув дослідницький напрям теорії 

культури – інституційної культурології, складовою якої є культурологічне 

музейництво, що містить в собі кунсткамерну, політичну, медійну, лабораторну 

теорії та ринкову концепцію музею. Формулювання і верифікація наведених теорій 

здійснюється за допомогою методів абстрагування, ідеалізації та моделювання. 

Розробка цих теорій стала можливою завдяки різноманітній теоретичній базі, 

зокрема, працям М.Маклюена, М.Кастельса, Р.Докінза, П.Бурдьє, Б.Латура, У.Еко, 

А.Жиляєва та ін. В основу дослідження покладено парадигму соціокультурного 

розвитку. Її суть полягає системному підході, згідно з яким соціальні проблеми 

можна редукувати до культурних. Відповідно, соціокультурне призначення музею 

залежить від спроможності цього закладу вирішити соціальні проблеми 

культурницькими засобами. Теоретичні підвалини парадигми соціокультурного 

розвитку сягають праць Г.Алмонда, С.Верби, Д.Аджемоглу та Дж.Робінсона та ін.  

4. Фетишний (реліквійний) підхід до пам’яток є поширеним на практиці 

та розглядається як аксіома в теоретичних міркуваннях про соціокультурне 

призначення та інституційну специфіку музею. Якщо ж розглядати зазначений 

підхід як гіпотезу, тоді він потребує доведення. Практика фетишизації, в результаті 

абстрагування і узагальнення, постає у вигляді кунсткамерної теорії. В ході 

спростування кунсткамерної теорії вдалося з’ясувати, що символьне і джерельне 

використання пам’яток виходить далеко за межі характеристик їхнього 

матеріального носія. Мова йде не про саморух взаємоперетворень матеріальної і 

духовної культур (опредметнення – розпредметнення, уречевлення – 
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розречевлення). Автентичність пам’ятки, як і її інтерпретація, безпосередньо 

залежить від дослідницької актуалізації. Звідси, автентичність постає як абстрактна 

категорія, на противагу її конкретно-речовому розумінню. Автентичність завжди є 

гіпотетичною, а не абсолютно достовірною. Вульгарне речове розуміння 

автентичності приводить до парадоксу: чим більше зусиль докладаються до 

приведення матеріального носія у автентичний стан, тим більше це сприяє 

симуляціям історичної реальності. Недоліки кунсткамерної теорії, що полягали у 

надмірній концентрації уваги на речах, мала на меті подолати екомузеологія. Вона 

поставила в центр музейної діяльності не речі, а людину, що ними користується. 

Екомузеологія довела провідну ідею кунсткамерної теорії до свого піку: людина, 

разом з її соціокультурним та природним оточенням, мала бути музеєфікована як 

артефакт. Враховуючи неможливість точного практичного втілення, кунсткамерну 

теорію та екомузеологію було спростовано. Зрештою, достовірним у реліквійному 

підході до пам’яток є лише те, що без зібрання історико-культурних цінностей 

музей існувати не може.  

5. Відповідно до кунсткамерного підходу інституційні та соціокультурні 

технології, пов’язані зі збереженням та використанням пам’яток, є другорядними. 

Музейний інститут є лише опціональним інструментом. Для верифікації цієї 

гіпотези було проаналізовано емпіричні дані про позаінституційне побутування 

нерухомих історико-культурних артефактів, але не за стабільних обставин, а у 

кризових умовах. За основу було взято декомунізацію в Україні у 2015–2019 рр. 

Об’єкти нерухомої культурної спадщини не мають надійного інституційного 

забезпечення, крім державних та місцевих органів охорони культурної спадщини, 

які, в цілому, діють досить пасивно. Отримані емпіричні дані можна 

екстраполювати і на інші різновиди пам’яток, зокрема, музейні, оскільки без 

інституційної підтримки вони можуть опинитися приблизно у тих самих умовах. 

Зрештою, виявилося, що без інституційного забезпечення, інноваційних 

соціокультурних технологій, цивілізоване використання нерухомих пам’яток в 
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кризові моменти наштовхнулося на серйозні перепони, що загрожували 

збереженню самих історико-культурних об’єктів. Побудовані на кунсткамерному 

підході соціокультурні технології, які застосовуються щодо нерухомих пам’яток, в 

значній мірі не відрізняються від давніх практик сакрально-символічного 

маркування середовища. Вони не передбачають застосування полісемантичного та 

гіперконтекстуального підходу до інтерпретації пам’яток, відповідно до наукових 

музейницьких практик. Кунсткамерна теорія музею не сприяє збереженню 

пам’яток, незважаючи на протилежні інтенції. В цілому, деактуалізація музею, 

спричинена пам’ятковим фетишизмом, тягне за собою деградацію 

соціокультурного розвитку. 

6. Політична інструменталізація музею як соціокультурного інституту 

пояснюється історичним походженням (первісним призначенням музеїв сучасного 

типу було виконання функції храму громадянської релігії) та значним досвідом 

політичного використання цього закладу за останні більш ніж двісті років. 

Контраргументи проти політичної інструменталізації музею можуть бути зведені 

до того що: по-перше, політичні репрезентації музею з суто технічної сторони все 

складніше синхронізувати з швидкоплинною політичною кон’юнктурою, по-друге, 

політико-пропагандистське використання музею входить у суперечність з його 

науково-дослідною функцією, по-третє, існує криза національних ідентичностей, 

ідеологеми та символи яких, зазвичай, ретранслює музей, по-четверте, аналітична 

історія все більше віддаляється від гранд-наративів, що лежать в основі політичної 

інструменталізації музею. Враховуючи негативні практичні наслідки політизації 

музеїв (закриття закладів ідеологічно-пропагандистського профілю, які не 

відповідають політичній кон’юнктурі, складнощі, пов’язані з їхньою смисловою 

конверсією, деградацію кураторського мистецтва), соціокультурна утилітарність 

музею як політичного інструменту, попри відповідний запит від влади і суспільства, 

є низькою. На практичному рівні музеям доцільно або взагалі відійти від політичної 

тематики, або, там, де це релевантно їхньому профілю, звернутися до проблеми 
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удосконалення політичної культури. Продовжуючи виконувати політичну 

функцію, музеям варто брати до уваги пов’язані з цим інституційні та суспільні 

ризики.  

7. Інституційний досвід Національного музею історії України у Другій 

світовій війні показує, що одну й ту ж колекцію можна використовувати 

амбівалентно. За допомогою спеціальних музейницьких засобів створюється 

тенденційне ставлення до колекції, яке, за необхідності, можна переключити у 

нейтральне. Як наслідок, утворюються музейні гібриди, які використовуються у 

інформаційній війні. Доведено, що гібридні музейні репрезентації надають 

переваги лише для інформаційного агресора, і не придатні для відбиття 

пропагандистських атак. Заради перемоги у інформаційній війні необхідно перейти 

у в стан перманентного протистояння, маніпуляцій, внесення сум’яття у розуміння 

реальності, досягти переваги антинаукового світогляду, посилити 

конфліктогенність культури пам’яті. На противагу цьому, музей спроможний 

нівелювати порядок денний інформаційної війни, створюючи умови для зіткнення 

різних концептуальних каркасів, поширення культури наукового критицизму, і 

створення середовища, нетолерантного до маніпуляцій. Музей здатний запобігати 

імунізації від критики соціокультурних дискурсів, зловживанню критичним 

методом – дезавуювати ситуацію пост-правди. За рахунок цього музей зменшує 

конфліктогенність культури пам’яті, котра перестає виконувати функцію 

політичної афірмації, перетворюючись на джерело соціокультурного досвіду. 

8. Музей, знаходячись на пограниччі культури (смисли) і комунікації 

(обміну смислами), хоч і не володіє якостями, притаманними сучасним 

інформаційно-комунікаційним технологіям (насамперед, швидкість обміну і 

копіювання повідомлень), проте здатний вирішити одну з провідних 

комунікаційних проблем сучасності – девальвацію смислів, викликану 

розростанням комунікаційної сфери. Швидкість копіювання і поширення мемів – 

одиниць комунікації – безпосередньо залежить від їхньої контентної 
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непереобтяженості. Чим менше смислів – тим більше мемів, що поширюються 

набагато швидше. Як наслідок, насичені смислами культурні тексти витісняються 

не лише із повсякденного життя, а й зі сфер творчої діяльності – науки та мистецтва. 

Цілком можливою є тенденція, коли обмін повідомленнями більше не буде 

продукувати нового знання. Утвердиться стан низькозмістової одноманітності, 

вийти з якого можна буде лише завдяки малоймовірній випадковості. Але музей 

здатний запобігати розширенню домену комунікації. Це обумовлено тим, що в 

основі музейної культури лежить науково-дослідна інтерпретація. Музей наповнює 

меми смислами, амортизуючи негативні наслідки комунікаційної експансії. Друга 

проблема, зумовлена комунікацією, полягає у віртуалізації та, як наслідок, розриві 

з реальністю, яка провокує непередбачені негативні наслідки. Музей забезпечує 

єдність реальності та її абстрактного відображення не лише буквально – за рахунок 

матеріальних пам’яток, – а й за рахунок відповідних інституційних практик, що 

передбачають перманентну перевірку «симуляцій». Сьогодні обсяг оцифрованих, 

віртуальних колекцій зростає. Але найбільш продуктивно ними можуть 

скористатися лише вузькі спеціалісти, котрі використовують музейні артефакти як 

джерельну базу для наукових досліджень. Для того, щоб музейні історико-

культурні цінності могли використовувати ширші кола суспільства, особливої ваги 

набуває концепція вікі-музею. Вона полягає у самоорганізації усіх зацікавлених 

осіб для побудови нових музейних репрезентацій, на основі цифрових колекцій, що 

знаходяться у відкритому доступі. Музейна партисипація, на якій базується ідея 

вікі-музейництва, дозволяє поширити навички критичного мислення, 

дослідницької роботи, інтерпретації, смислотворення – музейницької культури в 

цілому.  

9. Лабораторний підхід до розуміння соціокультурного призначення та 

інституційної специфіки музею дозволяє виправити недоліки, характерні для 

кунсткамерної та політичної теорії, уточнити тлумачення діяльності цього закладу 

з позиції комунікаційних процесів, пов’язаних зі створенням, копіюванням і 
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поширенням культурних текстів. В зв’язку з цим, варто взяти до уваги уже наявні 

теоретичні й практичні напрацювання в царині лабораторності музею. В 

теоретичному сенсі важливим є напрям авангардної музеології, який після 

очищення від метафізичних, історицистських, утопічних нашарувань, постає як 

першоджерело лабораторної теорії музею. До заслуг авангардистів належить зміна 

оптики на розуміння музею як культурного інституту: цей заклад може бути не так 

інструментом реконструкції минулого, як осередком розробки, перевірки, апробації 

та поширення інноваційних соціокультурних технологій. В цілому, для 

гуманітаристики ХХ ст. характерним був пошук ефективних засобів соціальної 

інженерії. Серед них розглядалися політика, наука, мистецтво, промисловий дизайн 

та ін. Цілком логічно, що музей як інститут, що інтегрує в собі науку, мистецтво, 

культурну емпірику, різноманітні галузі суспільного життя, здатний виступати як 

майданчик для соціокультурного проектування. Музей також спроможний 

забезпечити еманацію наукового критицизму у суспільні дискурси. Завдяки цьому, 

в основу соціокультурного розвитку покладаються результати гуманітарних 

наукових досліджень, а не соціальні міфи, ідеології тощо. Гуманітаристика, для 

подолання розриву із практикою, потребує особливої лабораторії, необхідним 

характеристикам якої відповідає музей. Цей інститут вирішує проблему 

неконтрольованого прискорення соціокультурного розвитку, яка на сьогодні є 

однією із найбільш нагальних. Неапробовані інновації роблять соціальні системи 

крихкими, неготовими до стресів та нових викликів. Таким чином, музей 

розглядається як інститут поелементної соціальної інженерії – лабораторія 

поступової соціокультурної модернізації. Зміст роботи музею як соціокультурної 

лабораторії ґрунтується на симбіозі науки і мистецтва при створенні музейних 

репрезентацій, який є можливим з огляду на спільність методу спроб і помилок для 

обох сфер діяльності. З огляду на технологічні аспекти музейницької роботи, 

важливою є концепція «уявного музею» А.Мальро, суть якої полягає у розкритті 

змісту лабораторно-кураторських музейних практик, а не передріканні 
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віртуального музею, як вважала більшість дослідників. Лабораторна теорія 

підкріплюється емпіричним матеріалом. В Україні лабораторного характеру набули 

практики Мистецького Арсеналу, Пінчук Арт Центру, а також окремі кураторські 

роботи, представлених на виставках у різних музеях.  

10. Якщо розглядати ринковий дискурс музею в контексті найбільш 

підкріпленої лабораторної теорії соціокультурного призначення та інституційної 

специфіки музею, то необхідно з’ясувати, як цей заклад може забезпечити 

конвертацію культурного капіталу в економічний. В ході дослідження виявилося, 

що музей не є суб’єктом креативних індустрій або соціальним підприємством. 

Водночас, вдалося змоделювати ситуацію відповідно до якої музей є успішним з 

ринкової точки зору: якщо економічний капітал буде вироблятися за рахунок 

експлуатації третього світу (за К.Поппером), зокрема, процесу виробництва 

соціокультурних технологій. Підтвердження такої концепції базується на музейних 

практиках, пов’язаних з інтерпретацією історико-культурних артефактів (чим 

досконаліше наукове тлумачення артефакту, чим ближча інтерпретація до проблем 

сучасного життя, тим більша ціна предмета). Достовірність тенденції просування 

капіталістичної експлуатації до третього і четвертого світів, підтверджується тим, 

що зараз найбільші прибутки генеруються не у першому (як було раніше), а у 

другому – комунікаційному – світі. Прикладом може служити Фейсбук та інші 

подібні корпорації.  

Отже, узагальнюючи результати проведеного дослідження, встановлено, що 

оптимальне соціокультурне призначення музею базується на його лабораторній 

специфіці (побудованій на симбіозі науки і мистецтва у кураторській роботі), і 

полягає у накопиченні соціокультурного досвіду (у вигляді пам’яток, що 

відображають наслідки стихійного соціокультурного експерименту та 

цілеспрямованої соціокультурної інженерії), соціокультурному проектуванні 

(верифікованому емпіричними даними, втіленими у музейних зібраннях), 

попередній апробації інноваційних соціокультурних технологій (інтегрованих у 
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зміст музейних репрезентацій), фіксації зворотного зв’язку за результатами 

впровадження соціокультурних інновацій (синхронна музеєфікація як фактор 

поелементної соціокультурної інженерії). Завдяки цьому стихійний 

соціокультурний експеримент стає контрольованим. Музей також створює 

технології для адаптації соціокультурної системи в умовах постійного зростання 

швидкості розвитку суспільства. Крім цього, музей упорядковує процес 

примноження культурного капіталу. 

Наукове значення роботи полягає в тому, що у ній вдалося розвинути напрям 

теоретичної культурології, пов’язаний із розробкою нових конфігурацій музею для 

найбільш ефективного вирішення соціокультурних проблем. Цей напрям потребує 

подальшого розвитку – предметом дослідження стануть нові аспекти діяльності 

музею та інші соціокультурні інститути. Практичне значення роботи знаходить свій 

вияв у синхронізації наукового та емпіричного пошуку соціокультурного 

призначення музеїв, враховуючи їхню інституційну специфіку. Ці заклади, 

відтепер, мають чіткі орієнтири для практичної діяльності. Отримані наукові 

результати доцільно використовувати при формулюванні місії музеїв, розробці 

програм діяльності, створенні концепцій науково-дослідної та експозиційної 

роботи, комплектування фондів. 
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