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УДК 7.031(477)«0» 
Р.Д. Михайлова 

 
АНТИЧНІСТЬ У КУЛЬТОВІЙ АРХІТЕКТУРІ ТА ЖИВОПИСІ 

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ РУСІ 
 
Вплив античності на давньоруські художню культуру належить до тем, які не виходять із поля 

зору дослідників [1]. Її гуманістичну основу відзначають в образах архітектури, образотворчого 
мистецтва, літератури, філософії, освіти, науки, які пов’язують із Візантією. У багатоетнічній 
художній культурі Візантії грецький елемент вважали головним носієм давньої еллінської традиції 
[6], якої не уникли ні візантійські теологи, що сформулювали нові ідеологічно-світоглядні засади 
християнства у ІV-V ст. [2], ні імператори-державотворці ІХ – сер. ХV ст., ні виконавці 
християнських культів у вигляді багатолюдного дійства із театралізацією, ораторським, музичним, 
образотворчим компонентами – квінтесенція античної «масової культури». Античний спадок складав 
частину середньовічної мистецької культури Європи й Давньої Русі. Власний шлях його опанування 
отримали Київ, Чернігів, Володимир Суздальський, Новгород, Галичина та Волинь. Дослідити це 
питання на прикладі творів культової архітектури та живопису є завданням даної статті. 

Географічно розташована найближче з усіх давньоруських земель до Візантії, у 
взаємостосунках із нею Галицько-Волинська Русь була визнана як топархія, – самостійна 
територіально-політична одиниця. Візантійські хроністи називали галицьких князів «властителями». 
Міждержавні культурні обміни здійснювали посольства1, військово-політичні союзи2 [3], особисті, в 
тому числі шлюбні угоди3 [4; 8]. 

Зоною греко-слов’янських контактів протягом століть було Північне Причорномор’є, Понт 
Евксинський [5], освоєний у VІІ ст. до н.е. греками-переселенцями. До античного економічного 
центру Херсонеса, що залишався місцем торговельних операцій, додалися нові, зокрема 
Тьмутаракань (Тамань), де знаходилися давньоруські князі – Ростислав (до 1066 р.), засновник 
династій галицьких князів, володимиро-волинські князі Давид Ігоревич (до 1083 р.) та Олег 
Святославич. Саме після втрати столу у Володимирі-Волинському, де він перебував у 1073-1076 рр. і 
ув’язнення у чернігівській в’язниці, Олег опинився в Тьмутаракані, звідки потрапив до Царгороду, а 
далі – на о. Родос. Одружившись із грецькою аристократкою Феофанією Музалон, 1083 р. з 
військами імператора Олексія Комніна він відбив Тьмутаракань, а 1094 р. залишив її благодійнику-
імператору4. Приєднані до Візантії причорноморські території впливали на політико-ідеологічне та 
культурно-мистецьке життя Галицько-Волинської Русі. 

За візантійськими взірцями будували кам’яні храми нових типів – базиліки та хрестово-
купольні споруди, для яких використовували відому ще в античній Греції цеглу-плінфу (Волинь) та у 
Римі – тесаний камінь (Галичина) [7]. «Еллінські» традиційні риси виявили себе в оздобленні 
керамічними плитками інтер’єрах храмів, кольоровому розфарбуванні скульптури, імітації 
інкрустацій, похідних від античної поліхромії. 

У спорудах Галича та Волині використана система пропорційності – метод будівництва і 
мірило метричних співвідношень – досягненням античної культури, в основі якої – розміри 
людського тіла: сажень – зріст людини з піднятою рукою, лікоть, чверть, палець, стопа, п’ядь [8]. На 
ранніх етапах будівництва частіше застосовували похідні з античного будівництва навкісний сажень, 
на пізніх (від ХІІІ ст.) – великий. За відсутності кутомірних інструментів, будівлі вимірювали за 
математично складеними графіками. Креслення такого графіка – «вавілона» у вигляді трьох, 
вписаних один в інший квадратів, вирізьблено на кам’яному саркофазі у храмі Василева на Буковині 
[9; 42]. У будівництві церкви св. Пантелеймона у Галичі застосовані лікти, стопи, п’яді, корхи та 
пальці; ширина порталу – 508 см, дорівнює 11 ліктям, висота – 601 см – тринадцяти. У ХІІІ ст. у 
фортеці Тустань на Галичині вжито малу і велику п’ядь (0,19-0,31 м), лікоть (0,38-0,62 м), мірну 
сажень (1,76 м) [10]. Пропорційна домірність грецьких храмів Причорномор’я [11; 425] позначилася 
на будівництві кам’яного храму у Дорогобужі, замовленому Давидом Ігоревичем, що князював на 
Тамані та Успенського собору у Володимирі-Волинському, замовленому Мстиславом Ізяславичем 
під впливом ідей митрополита Єфрема, який, за літописом, «...в Греції був і там всякої краси 
навчився». Зведений у 1154-1160 рр., собор близький за планом до церкви Мірелаїона Х ст. у 
Константинополі та за формою плоских бань до церкви Коїмізіса у Дафні у Греції [12]. 
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Ідея християнського храму базувалась на протиставленні до язичницького [13; 125]. Його 
зовнішня суворість символізувала християнську смиренність, а внутрішнє багатство інтер’єру – 
духовність. Перенесена в закрите приміщення літургія, що відбувалася в оточенні мозаїк і фресок, 
поєднувала музично-виконавське, театральне й ораторське мистецтво. Відлуння античних мистецтв, 
«спірітуальний театр» християнського церковного дійства захоплював і підносив душу християнина, 
як колись антична трагедія – душу грецького глядача-естета. З античних культів походила й форма 
колективного та одноосібного молебну, в тому числі інтимне звернення до Бога перед іконою. У добу 
античності виникло й поняття ікона – «образ», «зображення» [14; 86]. У галицько-волинських землях 
вони поширювалися з Х ст., широко – у ХІІ-ХІІІ ст. Із Константинополя походила темперна ікона 
Холмської Богородиці та мозаїчна ікона Богородиці кінця ХІІ ст., вивезена на початку ХІІІ ст. із 
Галича блаженною Соломією [15]. З античними взірцями порівнюють визнані чудотворними ікони 
«Волинська Богоматір» (ХІV ст., за іншою версією, ост. третина ХІІІ ст.)5, «Дорогобузька Богоматір» 
(межа ХІІІ-ХІV ст.)6, канонічну і водночас романізовану [17]. У ХІІІ-ХІV ст. ікони почали створювати 
у місцевих осередках. В одному з них працював талановитий іконописець Петро (др. пол. ХІІІ ст. – 
1326 р.), чия діяльність описана у «Анфологіоні» київського видання 1619 р. та «Житії Московського 
митрополита Петра». Спочатку ігумен Ратненського монастиря на Волині, а згодом заснованого ним 
же Дворецького монастиря на Львівщині, розсилав образи по давньоруських монастирях. Пензлю 
П.Ратенського приписують «Петрівську Богоматір», характерну оригінальною інтерпретацією 
візантійських традицій у благородному, дещо відстороненому образі, у якому акцентовано червоне 
(тло), блакитне (чепець Богородиці і шати дитини), вохристо-жовте (карнації)7 [16]. Одна з ікон 
вразила митрополита Максима, якому ігумен Петро вручив її, коли звернувся за благословенням. 
Максим рекомендував Петра 1305 р. на вищий церковний сан у Константинополі. 1308-1326 рр. 
Петро став митрополитом всієї Русі і перебрався до Москви. Продовжуючи малювати, він сприяв 
поширенню галицько-волинських мистецьких прийомів у московському іконописі, різьбленні та 
архітектурі. 

Античну основу містить іконографічна композиція «Покрови»8, що сформувалася на Русі у 
ХІІ ст.9 Її сюжет пов’язаний з античною ідеєю чудодійною силою заступництва священних шат. У 
грецькій міфології її утілювала богиня-діва та воїтелька Афіна, якій належав священний пеплос – 
плат-покривало, символ захисту афінян та їх міста. Щорічно під час Панафінейських свят неодружені 
юнки, що ткали плат протягом року, підносили його богині [18]. За сюжетом «Покрови» діва Марія 
на знак свого заступництва перед Богом також розстеляє мафорій – плат, яким захищає людей. За 
легендою, подія відбулася у грецькому Влахернському храмі у Царгороді. Під час нічної служби 
Андрій Юродивий з учнем Єпіфанієм бачили як Богородиця у супроводі святих молилася біля 
амвону, а потім зняла з голови плат та простерла його над усіма, хто знаходився у церкві [19; 123]. 

Античну основу має зображення св. Юрія Змієборця10 [20], «прототипами» якого є герої 
античної міфології Геракл, що переміг Лернейську гідру, Персей, що здолав Медузу Горгону; Тесей, 
що заколов Мінотавра, Ясон, що убив дракона-охоронця Золотого руна, Кадм, що поборов 
фіванського дракона. Історія про прекрасну діву, яку спасає від чудовиська Георгій-змієборекць, 
близька античному міфу про ефіопську царівну Андромеду, яку покинуту на березі моря в очікуванні 
чудовиська-людожера задля спасіння країни, рятує Персей. 

Рисами крилатого античного генія слави наділено образ св. Михаїла. Запозичений до 
пантеону римських богів на елліністичному Сході та Малій Азії з Ірану як сонячне божество Мітра 
[21], у європейському та давньоруському мистецтві цей образ отримав риси небесного воїна-
архістратига. У давньоруських іконах св. Михаїла зображували в амуніції римських воєначальників 
або у драперіях тоги римського патриція. На іконі «Архангел Михаїл з діяннями» кінця ХІV ст. із с. 
Сторона на Дрогобиччині, він зображений у червоному плащі типу грецької хламиди із застібкою на 
правому плечі, що утворює на грудях драпіровку, характерну для античного одягу. 

Античний спадок утілює й ікона кінця ХІІ – поч. ХІІІ ст. із зображенням «святців» 
(менологій)11, створена майстром-слов’янином, учнем грецької школи. Пов’язана із щоденним 
читанням молитов, псалмів та гімнів на честь певного святого, вона відповідає розрахункам 
церковного календаря, прийнятого 47 р. до н.е. Гаєм Юлієм Цезарем [22]. 

З іменем грецького візантійського теолога Д.Ареопагита пов’язують і так звані правильники 
іконного малювання, єрмінії, якими ілюстрували дозволений Церквою канон. На формування 
іконографії середньовічного живопису вплинула його теорія символів кольорів і просторових 
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співвідношень, у якій визначено обумовленість загальної композиції, колористичне рішення, 
розміщення деталей. Обов’язкові елементи композиції створювали ієрархічну вертикаль, на якій у 
певній системі знаків знаходили місце усі теми з відповідним ідеографічним інтерпретуванням. 
Завдяки такій системі утримувалася якість творів, не допускаючи їх «зниження», що втратою 
пріоритету канону у ХІІІ-ХІV ст. одразу далося взнаки у регіональних осередках іконопису, коли 
з’явилися «авторські» стилістичні версії та вільне трактування традиційних сюжетів. Дотримання 
норм зберігало й іконографічні типи композицій та технології і фахові культово-церковні терміни, що 
у грецькому середовищі застосовували від початку іконописання.  

Художній спадок Візантії – носія античної традиції, вплинув на мистецькі процеси у 
Галицько-Волинській Русі як такий, на якому базувалася середньовічна архітектура та живопис. 
Античність «корегувала» суворе, символічно-умовне християнське мистецтво, що у галицько-
волинських землях розвивалося у напрямі вироблення ідей, співзвучних місцево-регіональному 
світогляду, де давньогрецький спадок залишався незмінною основою у розумінні прекрасного. 

 
Примітки 

1 У 1165 р. від Мануїла Комніна у Галич та від галицького князя до Константинополя під керівництвом 
єпископа Кузьми, у 1185 р. та у 1200 р. від галичан до Царгорода. 

2 З др. пол. ХІІ ст. у боротьбі з мадярами, поляками; у 90-ті рр. проти половців. 
3 Ірина, дочка галицького князя Володаря Ростиславича 1104 р. стала дружиною Ісаака, сина імператора 

Олексія Комніна. У 1164 р. Андронік, син Ірини та Ісаака, брат діючого імператора, претендент на трон, 
перебував у політичній еміграції в галицького князя Ярослава Осмомисла. У ХІІІ ст. при імперському дворі 
виховувався Димитрій, син володимирського князя Любарта. 

4 Посів князівський стіл у Чернігові. 
5 До 1962 р. знаходилася у Покровській церкві у Луцьку, нині – Національному музеї українського 

мистецтва у Києві. 
6 Знаходилася у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. 
7 Знаходиться у Державній Третяковській галереї у Москві, Росія. 
8 Свято започатковане у Володимиро-Суздальській Русі за часів князювання Андрія Боголюбського. 
9 У якості приклада можна навести ікону «Покрови» ХІІ-ХІІІ ст. із Галичини із Національного музею 

українського мистецтва у Києві. 
10 У якості прикладу можна назвати ікону ХІV ст. із собору Іоакаіма і Анни в с. Станилі Львіської обл. 

(Львівський Нац. музей). 
11 Музей українського мистецтва, Львів. 
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Резюме 

Розглядаються форми прояву античних впливів в архітектурі та образотворчому мистецтві 
Галицько-Волинського князівства. 

Ключові слова: мистецтво, античні впливи, Давня Русь. 
 

Summary 
Antiquity is in cult architecture and painting of Galychina-Volyn Rus 
The forms of display of ancient influences are examined in architecture and fine art of Galychina-

Volyn principality. 
Key words: art, ancient influences, Old Rus. 

 
Аннотация 

Рассматриваются формы проявления античного влияния на архитектуру и изобразительное 
искусство Галицко-Волынского княжества. 

Ключевые слова: искусство, античное влияние, Древняя Русь. 
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УДК 808.5 
О.М. Гончарова 

 
АНТИЧНЕ КРАСНОМОВСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ ВИДОВИЩНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Ораторському мистецтву античності, як і окремим видатним його представникам, присвячена 

численна наукова і науково-популярна література. Автори деяких з цих досліджень самі вже стали 
класиками і незаперечними авторитетами у цій царині: С.Аверинцев, М.Гаспаров, В.Горенштейн, 
С.Радциг та ін. Утім, зосереджуючись на античному красномовстві як, передусім, слові, «що 
звучить», визначаючи античну культуру як «ороакустичну», часто недостатньо звертають уваги на 
той момент, що виступи ораторів, як і поетів, рапсодів і акторів, були публічними, то ж складали 
елемент тогочасних видовищ – прообразів сучасних розважальних і політичних, а останнім часом – 
завдячуючи телебаченню – і судових шоу. 

З іншого боку, у дослідженнях, присвячених розвагам, іграм і видовищам античного світу 
(М.Козьякова, Л.Винничук), ораторському мистецтву також зазвичай не знаходилося місця, 
очевидно, тому, що воно ані як розвага, ані як видовище не розглядалося. Тому автор статті ставить 
за мету показати, як саме поставало красномоство античності в контексті видовищної культури 
давніх Греції і Риму. 

Елементи видовищної культури античності численні і різноманітні: спортивні змагання, 
театральні вистави і хори (про те, яке значення мали в житті давніх греків більшості полісів змагання 
хорів свідчить наявність такої повинності як хорегія, що покладалась на найбільш заможних громадян, 
адже витрати на спорядження хорів та їх підготовку до виступів були співставні з трієрархією – 
повинністю зі спорядження кораблів – трієр), релігійні свята – проходження донаторів, ігри на честь 
богів; змагання поетів, виступи рапсодів, циркачів і акторів. Сюди ж відносилися і виступи ораторів: у 
народному зібранні Афін, на Римському форумі, виступи в гієлеї, ареопазі, сенаті. 

Античне красномовство не тільки звучало, воно містило обов’язково і візуальний елемент, і 
поставало як елемент видовища різного роду – від судового до політичного та урочистого. Змістове 
навантаження несли одяг і атрибутика, рухи і міміка, навіть простір навколо людини мав значення: 
відстань і висота маркували її соціальний і матеріальний статус (недаремно і сьогодні виступають «за 
кафедрою», сидять «у президії», виходять «на подіум»). 

Про формування візуально-просторового оформлення публічних виступів свідчать сторінки 
гомерівської «Іліади». У пісні ХVІІІ Гомер, описуючи щит Ахіллеса, зазначає, що: 

   «Щит цей складався з п’яти нерозривних пластинок. На ньому 
   ................................................................................. 
   ...два міста людей, що членоподільна у них мова, 
   ……………………………………………………. 
   В місці, де збори завжди відбуваються, натовп зібрався: 
   Двоє людей позиваються там, він їх слухати хоче. 
   Той вимагає пені за убитого, інший доводить, 
   Ніби пеню він сплатив, присягаючись в тім громаді… 
   Поки, нарешті, вони до судді ухвалили звернутись, 
   Галас громада зняла, бо присутніх думки поділились. 
   Їх заспокоїти вісники хочуть… У колі святому 
   Сіли поважні старі на камінні, обтесанім гладко, 
   Вісники дзвінкоголосі кожному жезла вручили, 
   Спершись на них, старі виголошують вирок поважно, 
   Там посередині зборів лежать два таланти: 
   Це нагорода тому, хто ясніш доведе, що він правий» [1; ХVІІІ, 79-80]. 
Гомер подає картину того, як відбувався судовий процес у Давній Греції ранньоархаїчної 

доби, а саме – в Афінах: суд вершили старійшини (це свідчить про те, що на той час зберігаються 
рудименти родоплемінного устрою); місцем суду було коло («священне коло»), в якому 
розташовувалися місця для сидіння («обтесане каміння») для старійшин, що виголошували свій 
вирок, спираючись на вручений їм жезл. Судячи з тексту, усі присутні, крім суддів, поводились 
нестримано і галасливо.  
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Судді відділені від натовпу чітко виокремленим місцем – колом. На ньому як раз і 
відбувається основна подія. Натовп складає периферію цього зібрання. Поведінка старійшин 
ритуалізується: вони сидять на обтесаному камінні, тобто спеціально призначених місцях, говорять, 
спершись на жезл. Решта присутніх у вироку участі не бере, а складає аудиторію глядачів того, що 
відбувається на своєрідній судовій сцені – у священному колі. 

Поділ на учасників процесу і глядачів зберігається й у подальшому: народних зібраннях, коли 
оратори виступають, піднімаючись на спеціальний майданчик, і в давньому Римі, на форумі, де місце 
для виступів оточувалося сидіннями, місця яких були закріплені за трибами, і у судовій залі та сенаті. 
Цей поділ простору на акторську, тобто представницьку, і на глядацьку частини вже є ознакою 
видовища. На римському форумі оратори виступали зі спеціальної трибуни, яка з 338 року до н.е. 
прикрашалася рострами – носовими частинами – вражих кораблів. 

Щодо активних дійових осіб видовищ, у даному випадку ораторів, то до їхньої поведінки і 
зовнішності висувалися вимоги, які їх певною мірою впорядковували, можна сказати, і 
ритуалізовували.  

За класичної доби до візуальної складової грецького оратора висувалися вже стандартизовані 
вимоги: жестикуляція, постава і навіть рухи оратора були не справою його особистих уподобань, а 
визначалися типово. Так, у Давній Греції оратор мусив промовляти, стоячи на одному місці. 
Порушення цього правила сприймалося як відображення негативних рис характеру. Аристотель 
наводив приклад одного з тогочасних ораторів – Клеона, який говорячи, «водночас крокував – 
виявляючи норов буйний і грубий» [2; 316]. 

Нестриману поведінку оратора під час виступу розглядав як ознаку брутального характеру і 
вияв аморальної поведінки й Плутарх: «Клеон припинив дотримуватися будь-яких пристойностей на 
узвишші для оратора: він був першим, хто, говорячи перед народом, почав волати, скидати з плеч 
плаща, бити себе по стегнах, бігати під час промови; так він заразив державних діячів розпустою і 
презирством до обов’язку, які невдовзі занапастили усе» [3; 171]. 

Те, що надто динамічні рухи під час ораторського виступу сприймалися негативно, 
підтверджує і закид Есхіна на адресу Демосфена, що він «кричав, крутячись дзиґою на помості” [4; 
193]. 

На цей закид Демосфен, який, вочевидь, був обізнаним стосовно своїх вад як оратора, 
саркастично відповідав, що «…звісно, ...еллінські справи прийняли б зовсім інший хід, якби я ось це 
слово промовив не так, а інакше, і якби простягнув руку не сюди, а ось туди!» [5; 261]. 

Важливість кінетичної складової ораторської майстерності підкреслював і Цицерон, адже 
«рухами він (оратор. – О.Г.) буде володіти так, щоб у них не було нічого зайвого. Триматися він буде 
прямо і струнко, крокувати – зрідка і не на велику відстань, виступати уперед – з поміркованістю і 
також нечасто; жодної розслабленості шиї, жодної гри пальцями, – він не буде навіть відбивати ритм 
суглобом; проте, володіючи всім своїм тілом, він може нахиляти стан, як лічить чоловіку, простягати 
руки в напружених місцях і розпускати їх у спокійних» [6; 342]. 

Нестриманість у поведінці розглядалась і як вияв неповаги та навіть презирства під час 
виступів у римському суді. Це фіксує промова Цицерона на захист Секста Росція. Цицерон у своїй 
промові, що була його першою промовою як захисника у кримінальній справі, звертає увагу суддів і 
присутніх на поведінку обвинувача Еруция, що стало одним із прийомів, котрі забезпечили перемогу 
Цицерона у суді і виправдання його підзахисного. «Варто звернути увагу на те, як недбало він 
(Еруций. – О.Г.) тримав себе, – звертається Цицерон до суддів, – ...побачивши, хто сидить на цих 
лавах, він, мабуть, запитав, чи буде той чи інший з вас захищати підсудного; щодо мене у нього не 
з’явилося і підозри, адже я ще не вів жодної кримінальної справи. Не знайшовши жодного з тих, хто 
може і хто має зазвичай виступати, він почав виявляти крайню розкутість, сідаючи, коли йому 
заманеться, потім крокуючи узад й уперед; інколи він навіть підзивав до себе раба, ймовірно, для 
того, аби замовити йому обід; словом, поводив себе так, нібито був зовсім один, не рахуючись ані з 
вами, суддями, ані з присутніми». Причому все це обвинувач дозволяв собі під час власного виступу. 
Навіть коли Еруций закінчив промову й сів, «він, – продовжує свої спостереження Цицерон, – 
жартував і займався сторонніми справами, допоки я не назвав Хрисогона; варто було мені вимовити 
це ім’я, як наш приятель одразу випрямився і, схоже, здивувався» [7; 18-19]. 

Регламентованість кінетичної складової ораторського мистецтва зберігалась аж до часів 
римського еллінізму, навіть і тоді «оратор, не менш ніж скульптор, боявся одночасно витягувати ту ж 
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руку і ногу», адже «кожен жест, кожна складка одягу підкорялася певному правилу» [8; 235]. 
Щоправда, надто велика увага оратора до своєї зовнішності засуджувалася. Так, Авл Геллій 
повідомляє, що з Демосфена, який вирізнявся тим, що «в одязі і …догляді за тілом був вишуканим, 
витонченим і надмірно ретельним», часто глузували за його «убрання» і «короткі хлініди» і «м’які 
хітоніски»», і «не стримувалися навіть.., аби не лаяти його ганебними і збезчещуючими промовами, 
ніби він не зовсім чоловік…» [9; 43]. 

Порушення стриманості в зовнішньому вигляді закидалося і римському ораторові І ст. до н.е. 
Квінту Гортензію, оскільки «він вдягався і драпірувався у тогу з великою витонченістю та дуже 
продумано й акуратно, а під час виступу виразно і сильно жестикулював руками. І багато хто 
говорив, ніби він при розгляді справи і судових розслідуваннях веде себе подібно до лицедія», а 
дехто «називав його за це навіть не актором, а танцівницею» [9; 44]. Останнє порівняння було 
образливим, адже й акторська професія, й професія танцівника вважалися ганебними, і заняття ними 
були неприпустимими для громадянина Риму (за подібні захоплення представник вищого стану 
навіть міг бути позбавлений свого статусу). 

Вже у І ст. н.е. одяг ораторів Давнього Риму підлягав регламентації. Був уведений 
обов’язковий для виступу ораторів дорожній плащ – paenula – вузького покрою, що заважав рухам 
оратора. Він був, вочевидь, дуже незручним, адже Тацит писав про нього, «чи усвідомлюємо ми, 
скільки приниження доставили красномовству ці обов’язкові для нас плащі, стиснуті й ніби скуті 
якими ми звертаємося до суддів»? Відмічає Тацит і негативні новації щодо місця проведення судових 
слухань, «чи усвідомлюємо ми, скільки сили забрали у ораторської промови ці судові приміщення й 
архіви, в яких тепер розглядається чи не найбільше справ?» [10; 519]. Йдеться про те, що для 
проголошення промов виділялися спеціальні приміщення – auditoria, хоча промови політичні ще 
тривалий час відбувалися і на Форумі просто неба. 

Кінестетичний компонент ораторського виступу: жести, міміка, і навіть постава також є 
інформативно достатньо насиченими. 

Щодо міметичної і кінестетичної складової ораторського мистецтва, то Цицерон писав, що 
«усім рухам душі повинен відповідати рух тіла. Але рух не сценічний, який відтворює кожне слово… 
Поворот тіла має бути впевненим і мужнім, як у бійця із зброєю; кисть руки – не надто рухлива, що 
супроводжує, а не розігрує слова пальцями; рука – висунута уперед, ніби спис красномовства; удар 
ступнею – то на початку, то наприкінці пристрасних частин». Але головне – обличчя, бо «у ньому вся 
міць – в очах; ...адже рушійна сила виконання – душа, а образ душі – обличчя, а виразники її – очі, бо 
це єдина частина тіла, яка спроможна передати все, ...відтінки зміни душевних рухів… Тому важливо 
володіти очима, тим більше, що решта рис обличчя не повинні надмірно грати, аби не впасти у якусь 
глухість або потворність. Очі наші ...виражають рухи душі у відповідності із самим тоном нашої 
мови... Тому другим після голосу є вираз обличчя, а воно визначається очима. Слова діють лише на 
тих, хто знайомий із мовою; дотепні думки вислизають від людей недотепних; а виконання відверто 
виражає душевні рухи, хвилює усіх: адже одні й ті ж душевні рухи збуджуються в усіх і за одними і 
тими ж ознаками розпізнаються людиною і в інших, і в самій собі» [11; 250-251]. 

Надаючи характеристику досконалому ораторові, Цицерон, зокрема, характеризував і 
паравербальну складову ораторської майстерності: вимова у такого оратора «буде не трагедійна і не 
театральна: у рухах тіла він буде скромним і всю виразність зосередить в обличчі, але не так, щоб 
говорили, що він корчить гримаси, а так, аби воно природно виражало сенс кожного слова» [6; 348]. І 
радив з цього приводу, що «слід уникати усілякої надмірності, усілякого кривляння, проте майстерно 
володіти поглядом, бо як обличчя є зображенням душі, так очі – її вираженням» [6; 342-343]. 

Античні ритори уважно ставилися й до перцептивних особливостей акустичної складової 
краномовства, детально з’ясовуючи характер її впливу на сприйняття людини. Так, давньогрецький 
ритор елліністичної доби Деметрій досліджував фонетичну семантику, що дає підстави вважати його 
одним із перших європейських дослідників, які стояли у витоків психолінгвістики. 

Про наближеність ораторського мистецтва акторському та музичному, принаймні 
доцицеронівського, тобто раннього, періоду давньоримського красномовства, свідчить той факт, що 
під час виступів відомого римського оратора і трибуна Гая Гракха за його спиною стояв музикант, 
який «подавав йому тон грою на сопілці, регулюючи силу його голосу: то підтримуючи мову, яка 
слабшала, то стримуючи надто швидку» [9; 61]. 
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Свого часу Аристотель, зупиняючись на такій складовій ораторської майстерності, як 
декламація, наголошував, що у цьому риторика є спорідненою з іншим вербальним мистецтвом – 
поезією. І зазначав, що цей аспект має «найбільшу силу». У цьому відношенні «для риторики існують 
умови, подібні умовам для поетики... Дія міститься тут у голосі; слід знати, як необхідно 
користуватися голосом для кожної пристрасті. Наприклад, коли слід говорити гучним голосом, коли 
тихим, коли середнім, і як користуватися інтонаціями... пронизливою, глухою і середньою, і які 
ритми вживати для кожного даного випадку. Тут є три пункти, на які звертається увага: сила, 
гармонія і ритм» [2; 127-128]. І додавав з цього приводу, що «і на змаганнях одержують перемогу 
переважно оратори, досконалі у цьому», подібно тому, «як і на сцені актори важать більше, ніж 
поети...» [2; 128]. 

Елемент видовищності у виступі оратора містився не тільки у візуальній, але й вербальній 
складових. Це була часто-густо вистава, і розважальний її елемент виникав при використанні певних 
словесних прийомів. Особливо це стає помітним у політичних за своїм характером промовах, які, на 
відміну від судових, у часі не обмежувалися (тривалість виступів в судах давньої Греції визначалася 
спеціальним годинником – клепсідою). Більш вільним був і самий характер політичних промов. Саме 
тут використовувалася інвектива, що за часів Давнього Риму складатиме окремий жанр, а у Давній 
Греції зустрічається в промовах Есхіна і Демосфена, спрямованих одна проти одної. Винахідливість 
щодо образ, вочевидь, сприймалася глядачами з особливою зацікавленістю, адже явно була здатна їх 
розважити. 

Про те, що людей вражала і захоплювала естетика звучного слова, свідчив Тацит, який у 
своєму «Діалозі про ораторів» писав, що «раніше наш...темний народ з легкістю виносив нескінченні 
довготи надзвичайно важких промов, і будь-хто, хто без упину проговорив цілий день (тут і далі 
виділено мною. – О.Г.), вже одним цим викликав його захоплення. Тоді були в честі просторі 
повідомлення до вступів і розпочаті здалеку викладення справи в усіх подробицях, і розчленування 
оповідання на незчисленну множину розділів і підрозділів, і ціла сходинка з тисячі доводів і 
доведень... все це було новим…» [10; 502]. Він також влучно підмітив видовищний характер 
ораторського мистецтва, бо «…ораторові необхідні вигуки схвалення й оплески, і, я б сказав, свого 
роду театр; все це випадало на долю ораторів давнини, коли одночасно стільки, і до того ж знатних, 
мужів тіснилося на форумі « [10; 518]. 

Ще більш яскраво захоплення видовищним характером ораторського мистецтва Тацит 
висловлює словами іншого учасника цього ж діалогу, «чи може необмежене багатство і могутність 
хоча б у малій мірі компенсувати цю насолоду: бачити перед собою людей досвідчених і почесного 
віку, що користуються впливом в усьому світі і мають в достатку всі блага земні, але, разом із тим, 
такими, що визнають, що в них немає того, що краще за все? А натовп, що очікує твого виходу, і 
потім відомі громадяни, що супроводжують тебе! А яке чудове видовище в громадських місцях! Яка 
повага у суддів! Яка радість піднятися зі свого місця і стояти перед тими, хто зберігає мовчання і 
дивиться лише на тебе одного! А народ сходиться і розтікається навколо оратора і переймається 
почуттями, які ти навіюєш йому!» [10; 488]. 

Схожої думки щодо ораторського виступу дотримувався і сучасник Тацита, Пліній 
Молодший. У одному з своїх листів він писав про судового оратора, якого у залі суду «надихають і 
зібрання суддів, і відомі адвокати, і очікування рішення,…і участь слухачів у долі сторін. Додай 
жести того, хто говорить, його манери увійти, ходити узад і уперед – цю живість рухів, що відповідає 
кожному хвилюванню душі… Очі й руки... допомагають ораторові….» [12; ІІ, 19]. 

Видовищний характер античної, особливо давньоримської, культури був настільки яскраво 
вираженим, що проведення ігор, наприклад, перетворилося на важливу складову внутрішньої 
політики. Так, новообрані римськи еділи були зобов’язані, поряд з іншими питаннями міського 
управління, вирішувати і проблему розваг міського населення. Зважаючи на це, кандидати на цю 
посаду у своїх передвиборчих «програмах» обіцяли ті чи інші видовищні ексклюзиви. Розважально-
видовищний момент політики був настільки вагомим, що спонукав ухвалення закону (Туліїв закон), 
проведеного 63 року до н.е. Цицероном, який, між іншим, забороняв кандидатам на вищі посади в 
римській республіці влаштовувати видовища для народу з метою підкупу виборців. 

Сам Цицерон напередодні вступу на посаду еділа проголошує, що іграми, які він запропонує 
римському народові після обрання, будуть його виступи з «доповідями з державних справ і про 
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безчесних людей». «Це й будуть, – проголошував Цицерон у перший промові «Проти Гая Верреса», – 
ті ігри, які я як еділ, влаштую для римського народу…» [13; 53]. 

Порівняння ораторських виступів з іграми, які за давньою традицією проводили ті, хто 
вступав на посаду еділа, виглядало сміливим, і було явним перебільшенням, адже римляни цінували 
міську владу не тільки за хліб, але й за видовища.Тому кожен новий еділ намагався вразити римлян 
чимось незвичним і тим їм сподобатися. Наприклад, Луций Ліциній Красс (якого Цицерон вважав 
одним із найталановитіших ораторів Риму, про що йдеться в його «Ораторі»), перебуваючи на посаді 
курульного еділу разом із іншим еділом – Квінтом Муцієм Сцеволою під час проведення ігор у 103 р. 
до н.е. вперше показали римлянам львів, а інший курульний еділ Гай Клавдій Пульхр під час 
проведення 99 року до н.е., розважив мешканців Вічного міста демонстрацією слонів. 

Але до Цицерона жодному політичному діячєві не спадало на думку порівняти ораторський 
виступ із «священими» для римлян видовищами, котрими були ігри, хоча багато хто з еділів були 
талановитими і відомими ораторами. Подібне порівняння Цицерона, хоч воно і мало характер 
гіперболізації, викликаної емоційним станом оратора, свідчить про те, що сам він готовий був 
вважати свою майстерність гідною рівня найулюбленішого видовища римлян. Зважаючи ж на те, що 
промови зазвичай потім ретельно редагувалися і відшліфовувалися, слід вважати Цицерона цілком 
свідомомим щодо характера подібного порівняння. 

Навіть цей стислий розгляд свідоцтв ораторів та їх сучасників, зафіксованих у промовах, 
трактатах, діалогах, листах дозволяє вважати ораторське мистецтво античності не тільки елементом 
ороакустичної культури, але й культури видовищної. Видовищність полягала не тільки у візуальній 
презентації ораторського виступу: місце виголошення промови, постава, рухи, міміка і навіть одяг 
оратора, але забезпечувалася перцептивними властивостями самої промови, що звучить. Промова 
могла вражати довготою свого виголошення, що певний час викликало саме по собі подив і захват 
слухачів (Тацит); розважати винахідництвом набору інвектив; надавати задоволення як 
інтелектуальна гра – демонстрацією логіко-аргументативного дискурсу у змаганнях ораторів судових 
і політичних; викликати емоційне задоволення від естетики слова і емпатію, через актуалізацією 
моральних емоцій вмілим використанням афективної складової промови. 

Утім, у будь якому разі необхідною умовою була наявність слухача і глядача, здатного 
оцінити цю «гру у бісер», що є можливим лише за умови певного – доволі високого – рівня розвитку 
інтелектуальної, морально-етичної і художньо-естетичної культури суспільства. 
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Резюме 

Розглядається античне красномовство як елемент видовищної культури. 
Ключові слова: античність, красномовство, видовищна культура. 

 
Summary 

Ancient eloquence as element of spectacle culture 
This article discusses the ancient eloquence as an element of spectacular culture. 
Key words: antiquity, eloquence, spectacular culture. 

 
Аннотация 

Рассматривается античное красноречие как элемент зрелищной культуры. 
Ключевые слова: античность, красноречие, зрелищная культура. 
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ВОТИВИ В РЕЛІГІЙНОМУ МИСТЕЦТВІ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ РУСІ 
 
Появу вотивних речей в українських церквах донедавна вважали запозиченням ХVІ-ХVІІ ст. 

із Західної Європи [1; 143]. Однак аналіз давньоруських письмових джерел та вцілілих вотивів 
свідчить, що така практика існувала вже в ХІ ст., зокрема на галицько-волинських землях [2]. 
Замовлені давньоруськими князями, церковними ієрархами, боярами вотивні речі належали до 
мистецьких творів. У Галицько-Волинському літописі описано церковні підношення Д.Галицького, 
Володимира Васильковича Волинського – візантійські та київські ікони, багате шитво, богослужбові 
книги, різноманітне церковне начиння. Виділення їх як окремої групи та розгляд у контексті 
поступального руху давньоруського мистецтва є завданням даної статті, що має на меті доповнити 
уявлення про українську художню культуру доби Середньовіччя. 

Вотиви, умовно-важливі культові предмети – малі та великі статуетки, таблички, або, навіть, 
камені, отримали назву від латинського votives – урочистий, обіцяний, як такі, що присвячувалися 
богам. У складі культового інвентарю архаїчних культур їх знаходили біля жертовників, на 
святилищах, ритуальних майданчиках, що свідчить про їх важливу роль у релігійних діях [3; 115]. За 
архаїчними уявленнями речі-вотиви допомагали у справах, здійсненні бажань, зміцненні здоров’я. 
Зберігаючи такий зміст, у християнській практиці, ідея вотивів отримала в доктрині про Ісуса Христа 
нове життя. За євангельською оповіддю, предмети-дари – золото, ладан, мирро піднесли йому у дар 
волхви – Мельхіор, Каспар, Балтазар (Евангелие от Матфея, гл. 2; 11)1, показавши приклад щедрості 
та набожності в ім’я бога. За звичаєвим правом будь-який дар накладав на його одержувача 
забов’язання2: наділений ставав пов’язаним із тим, хто давав подарунок. Такий зв’язок у правовому 
полі відобразила «Правда Руська», в суспільних стосунках – середньовічна література [4; 78]. 
Лицарський обряд обітниці, наприклад, давали під час жертовної трапези, бенкету або тризни, коли 
присутніх обносили дарами – напоями та стравами; куштування з одного блюда та пиття з чаші, яку 
передавали по колу, закінчували клятвою [5; 100]. Їжа – символ жертви й дарування, та чаша – 
ритуальний вотивний посуд, унаочнювали сакральний акт, що асоціювався з чашею безсмертя, 
загубленою Адамом, чашею Ісуса з Тайної Вечері, чашею євхаристії, куди Іосиф Аримафейський 
зібрав кров розіп’ятого Спасителя, сосуд жертовного серця Христова [6; 407]. У лицарських обрядах 
чаша-бокал також асоціювалася з легендою про Св. Грааля, освяченого і в православ’ї, і в 
католицизмі, що робило її предметом-вотивом, актуальним для дарування до храму. Чашу, 
подаровану Д.Галицьким у холмську церкву Пресвятої Богородиці, за літописом, поставили перед 
царськими вратами «...з багряного мармуру, вирізблену з дивовижним умінням, навіть змієві голови 
були навкруги неї...» [7; 420] як символ духовного просветління, іскупління гріхів, безсмертя. 

Речі церковного ужитку: коштовне начиння – «кадильниці ковані, срібна та мідяна», «хрест 
воздвижальний», образки «великі з емаллю чудовні на вигляд», з «золототканим едвабвом» – з 
емаллю, «а на ньому – два святі мученики , Гліб і Борис» [7; 448] були чи не найбільшою групою 
виробів, які дарували «на храм». З колишньої Львівської скарбниці галицьких князів (Вавельська 
Кафедральна скарбниця, ПР) походив золотий хрест другої пол. ХІІІ ст. (83,5 х 58 см). В описі ХІХ 
ст. його характеризують як виріб греко-руської форми з частиною дерева з «господнього хреста», 
закритий сітчастим візерунком, сплетеним із дрібних листків, птахів, звірів і людських фігур у 
пишних шатах, оздоблений 60 самоцвітами і 100 перлинами [8; 144]. 

Чільне місце серед мотивних підношень належало текстильним виробам. В унікальному 
тексті ХІ ст., зафіксованому у рукописі ХV ст. із Курницької бібліотеки графів Рачинських згадується 
покрова, замовлена волинським князем Ізяславом [9; 160]. «Textus in Pallio Sancti Adalberti descriptus» 
(«Текст, напсанний на паллиуме св. Адальберта»), згадує про паллиум – омофор, священну тканину, 
покров на вівтар при гробі мученика: «Молитвами святого Димитрія подаждь, боже, многая лета рабу 
твоему Изяславу, князю русскому, во оставление грехов и в жизнь вечную, аминь. Господи, да будет 
во имя твое» [9; 160]. Особливо шанували візантійські тканини з Константинополя, Афін, Фів, 
Коринфа – шовки-паволоки, оксамити, золоту та срібну парчу, а також бавовняні «індитії» – тканини 
з Індії [10; 10]. Саме «покрови оксамитні, шиті золотом із жемчугом, херувимом і серафимом», 
«індитію золотом шита вся» та «в малі вівтарі – обидві індитії з білуватої паволоки» замовив для 
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волинських церков Володимир Василькович [7; 447]. За типами це чохли-покривала на церковні речі 
або меблі, пелени-покрови на ікони, плащаниці, фелоні, епітрахілі, воздухи. Про їх стилістичні риси 
свідчить опис оздоб вишивкою, гаптуванням, обшивкою золотом, сріблом, перлами, каменями, 
бісером. Взірцями служили вироби із Візантії та Заходу, де ткані оздоби та вишивка належали до 
самостійного, окремого виду художньої діяльності. Найзнаменитішими були роботи вишивальниць 
Англії, які створювали неперевершені «об’ємні» зображення святих, мучеників, сцени із священного 
писання, сцени християнської історії [10; 44]. До самобутніх давньоруських традицій дослідники 
відносять техніку гаптування (шиття «в прикріп»), яку простежують з кінця ХІІ-ХІІІ ст. У такій 
спосіб створено плащаницю з с. Жиравки та фігури «деісусного чину» («Моління») фелоні з м. 
Золочів ХV ст. На останній, яку подекуди датують кінцем ХІІІ – поч. ХІV ст., відтворено 11 шитих і 
гаптованих фігур композиції «Моління» (ЛМУМ). Технічно такі роботи виконували шляхом 
накладання об’єму на виткані на полотні зображення з подальшим декоруванням каменями, перлами 
бісером. Перли імпортували зі Східної Індії та районів Південно-Китайського моря. З Китаю 
походить і назва «жемчуг» (чжень-чжу), яка у Європу потрапила в арабській транскрипції «зеньчуг» 
після хрестових походів. На Русі нашивали також місцеві перли, які збирали на берегах річок. 
Незважаючи на деякі вади – дрібність, нерівну видовжену форму, темнуватий колір, місцеві перли 
користувалися попитом, адже були дешевшими, ніж привозні. Бісер, який в процесі скловиробництва 
винайшли давні єгиптяни, вдосконалили греки, а широко застосували візантійці, у добу 
середньовіччя найкраще виробляли у Венеції на острові Мурано. З ХІІІ ст. цей бісер був 
найдорожчим. 

Серед ікон цінували створені та освячені у Візантії, як напр., ікону Димитрія Солунського, 
яку передав у дар до холмської церкви Козьми і Даміана Данило Галицький [7; 419-420], намісну 
ікону Св. Георгія, передану до церкви у Любомлі князем Володиимиром Васильковичем. У 1258 р. 
літопис згадує про чудотворну ікону Спаса Збавителя з міста Мельниці (нині с. Мельник 
Бялостоцького воєводства, ПР), подаровану Д.Галицьким, його підношення – надіслані з Києва від 
сестри Феодори з монастиря Св. Федора ікони «Спаса» й «Богородиці», та отриману з Овруча від 
тестя Мстислава Мстиславича Удатного ікону «Стрітення». Пов’язана з розумінням життя Ісуса від 
ясел Віфлеємських до Вознесіння на небо, смисл якого доносився до віруючої людини вербальним і 
візуальним засобами, ікона втілювала літургійне слово, виконувала дидактично-інформативну 
функцію, унаочнювала релігійні ідеї. Образ-уособлення конкретного святого, обожений первообраз, 
предмет звернення віруючого із молитвою є для нього не мистецьким твором, а предметом 
сакрального дійства. Це не означає, що мистецька дія сакрального твору припинялася, вона 
продовжувалася на іншому рівні, викликаючи переживання та ідеї сприйняття надприродного, 
містичного і спрямовуючи людину в русло її релігійних переживань. Молитва від слів переходила в 
духовну молитву, у якій відбувався вихід на рівень надсвідомості і споглядання, коли в екстатичному 
стані розум виходив за межі себе самого і на вершині молитовного стану, як на вершині споглядання 
ікони, відбувалося надчуттєве і надрозумне осягнення божества в ньому самому, злиття з ним. 
Показником цього стану є духовна радість, духовно-естетичний катарсіс, почуття піднесенності. 
Такими засобом досягалося наближення і уподібнення божественному первообразу. Благодать була 
причиною святості зображеного лику на його іконі, вона була і можливістю спілкування з святими 
через їх ікони [11; 9]. 

Передача конкретній іконі дарів (вотивів) є виразом її надприродної сутності. У подібних 
стосунках між людиною та первообразом здійснювався умовний (абстрагований) акт 
жертвоприношення, де символом жертви (дару) виступали витвори природи-Бога і людської праці 
(натхненної божим духом мистецькості). Дарами, що належали іконі, були коштовна оправа для 
образу Спаса Збавителя з Мельниці, замовлена Данилом Галицьким, риза для ікони Св. Георгія з 
Георгієвської церкви в Любомлі, яку «возложив» князь Володимир Василькович, золота гривна 
(намисто) з перлами та «камінням дорогим» на писаній «на золоті» іконі Богородиці [7; 448]. 
Прикрасою для ікони дослідники вважають чоловічу шийну прикрасу гривню-цятаву ХІ-ХІІ ст. із 
скарбу, захованого у ХІІ-ХІІІ ст. у с. Кам’яний Брід на Житомирщині [12; 50]. В ХVІ-ХVІІ ст. словом 
«цата» називали золоту або срібну прикрасу у вигляді дуги, яку кріпили до металевого окладу: на 
іконі вона займала положення на шиї святого. 

Оригінальними прикрасами у вигляді металевих вставок з емалевим декором оздоблена ікона 
Холмської Богоматері ХІ-ХІІІ ст. (Музей волинської ікони, Луцьк). Дві прямокутні пластини з 
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рослинним емалевим орнаментом яскравих насичених тонів жовтого, червоного, синього, зеленого та 
цятками білого кольору, розташовані на лівому зап’ястку Богородиці і одна – на правій. Такі 
імітаційні ювелірні прикраси у ХІ-ХІІІ ст. належали до парадного убору представниць князівської 
верхівки і використовувалися для обрядових дій під час язичницьких весняно-літніх свят [13; 100]. 
На лівій руці Богородиці, поверх мафорія розташована кругла вставка, ідентична до ланок ланцюгів 
із шарнірним кріпленням, що називають ряснами. Круглий щиток, окрім того, за формою є аналогом 
колтів – прикрас головного убору, та їх декору у вигляді рослинних елементів, «древа життя», парних 
птахів, композиція яких навколо «дерева життя» збереглася в українському народному мистецтві, 
зокрема у вишивках весільних рушників. Птахи біля «древа життя» прикрашають золоті колти ХІІ ст. 
(КІМ), рясна з Княжої Гори на Черкащині (КІМ), київський колт ХІІІ ст. 

У ряду аналогів церковних підношень варто згадати про знаменитий хрест із Вищого Броду у 
Південної Чехії, подарований придворним діячем чеського княжого двору, протектором монастиря 
цістеріанців Завішем у ХІІІ ст.3, який мав окрім фігурних емалевих зображень святих на золотому 
окутті дерев’яної основи, два однакові золоті щитки давньоруських колтів з геометрично-рослинним 
орнаментом. Приналежні спочатку Кунегунді, вдові Перемислава-Оттокара ІІ, бана4 Мачви у 
Славонії5, і водночас донькі чернігівського князя Ростислава Михайловича, який з Новгород-
Сіверського, перейшов до Галича (з 1237 по 1243 рр., з перервами), галицькі колти потрапили до 
південної Чехії через родинні зв’язки [14; 10]. Колти хреста Завіша, що відповідають золотому 
емалевому колту ХІІ-ХІІІ ст. із Галича6, як і сам колт є ланкою поширення цих виробів на 
давньоруських землях з Візантії [15; 104; 16; 22, 75]. Окрім того, близкість формально-стильових рис 
колта з Галича та колта хреста Завіша дозволяє віднести обидві речі до однієї майстерні з імовірним 
галицьким походженням [16; 75]. Помітна також близькість цих виробів до майстерні київського 
майстра Лазаря Богши, автора знаменитого емалевого хреста Єфросинії Полоцької 1161 р. Останнє 
дозволяє припустити зв’язок між хрестом Завіша та хрестом Лазаря Богши. В описі пластин колта з 
Галича звертає увагу п’ять отворів, розташованих на золотій стяжці між щитками. І.Старчук 
пов’язував їх із втраченими від колта прикрасами, посилаючись на Я.Пастернака, що вважав, що в 
отвори вставляли на штифтах маленькі кульки. Однак, повна закінченість форми виробу свідчить про 
те, що саме колт прикріплювали до певного предмету, яким, імовірно, була, ікона. 

1289 р. Іпатієвський літопис серед дарувань до храмів перелічує книги. Подібно до ікон, їх 
одягали у коштовний оклад із золота або срібла з перлами, дорогоцінним камінням. Про коштовність 
окладу Мстиславова євангелія літописець пише як про такий, що «один бог відав». Євангелія 
апракос, «оковані золотом і камінням дорогим із жемчугом», Євангеліє апракос, «обтягнуте 
золоченим едвабвом», до церкви Св. Петра у Берестії – «справив Євангеліє до опракос осовано 
серебром», «в епископью Перемишльскую...» – Євангеліє опракос, «оковане сребром с женчюгом..., а 
до Чернигова послав...євангеліє опракос золотом писано, а сковано сребром и женчюгом...» [7; 139] 
відправляв книги, Володимир Василькович, що переписував їх власноруч. За літописом, він замовив 
книги до храмів Любомля, Берестія, Володимира-Волинського, Луцьку. До нашого часу дійшло 
Галицьке Євангеліє ХІV ст. (ДТГ, Москва), срібна оправа якого мала на лицевій стороні відтиснутий 
середник із композицією «Розіп’яття з пристоячими», облямований рельєфним «шнуровим» паском у 
формі ромба із 4-х кілеподібних багатолопатевих арочок. На думку дослідників, цей мотив 
запозичено зі Сходу [1; 21]. По кутах оправи чотири наріжники із зображеннями євангелістів 
акцентували геометричний характер композиції у формі ромба, вписаного у прямокутник. Виразні 
також світлотіньові градації центрального та кутових рельєфів. 

Вироби наступного історичного періоду – ХVІ-ХVІІІ ст. свідчать про еволюцію вотивних 
речей. З’явилися «спеціальні» вироби – таблички із срібла або міді із зображенням, зміст яких 
втілював «прохання» до вищих сил. Так, окрему групу складали зображення святих, яких просили 
про заступництво та ангелів, що уособлювали сили небесні. Ще одним різновидом таких виробів 
були зображення частин тіла – серця, голови, очей, рук, ніг, хворобу яких прагнули подолати. До 
антропоморфної тематики належали й умовні одноосібні фігури та багатофігурні зображення, 
відповідні числу членів родини, які дарували у церкву на знак побажання подружнього благополуччя 
або захисту когось із членів родини він негараздів. Проханню зберегти від ворогів відоповідало 
зображення оборонних мурів або башт міст. Їх відтворено на вотиві із Жовкви, на Львівщині 
(1771 р.). У випадку, коли на худобу нападала пошесть, робили зображення тварин, які також 
передавали до храму. Останню тему зокрема відображає вотивна пластина із зображенням кінського 
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табуну з с. Межиріч Острозького району на Рівненщині та датована 1711 р. пластина з зображенням 
вола із Ковеля. «Народна» стилістика, притаманна мотивам пізнього часу, природно походила від 
світогляду майстрів-металоробів, яким можна було замовити таку річ у місті або в селі [1; 143]. 

Отже, предмети-вотиви, як певна категорія художніх виробів, мали історично обумовлену 
специфіку. У давньоруські часи це були предмети виключно культово-релігійного призначення 
(хрести, ікони, літургійне начиння, книги), що створювали з коштовних матеріалів. Їх замовниками 
були представники нобілітету. У ХVІ-ХVІІІ ст. ідея дарування вотивів проникла у всі верства 
населення. Виготовлені із срібла та міді вотиви утілили різноманітну тематику: 1. урбаністичну 
(будівлі, оборонні мури, башти міста як ідею порятунку від нападників); 2. антропоморфну: а) постаті 
святих заступників; б) людські фігури як побажання родинного щастя; в) частин тіла як прагнення 
одужання; 3. анімалістичну як порятунку від пошесті. Розширення тематики та технічні зміни з 
другої половини ХVІІ ст. (об’єм, гравіювання, чернь) свідчить про шляхи еволюції такої групи 
виробів. У нових історичних умовах вотиви утілили важливі ідеї благопобажального та прохально-
заступницького змісту. 

 
Примітки 

1 Таким є зображення на живописному творі невідомого майстра ХV ст. «Поклоніння волхвів» з Музею 
західного мистецтва у Києві. 

2 Скальди, напр., у поетичних творах оспівували щедрість конунгів, які нагородами, золотом, зброєю, 
цінностями «утримували» вірність своїх дружинників. 

3 Висота хреста – 42 см. 
4 Намісник короля, начальник збройних сил. 
5 Історична область, земля між Савою і Дравою, заселена до ХІІІ ст. хорватами. 
6 Відомий за малюнком. 
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Резюме 
Розглядаються вотівні зразки як твори мистецтва та сакральні зразки. 
Ключові слова: вотуми, Київська Русь, середньовіччя, мистецтво. 

 
Summary 

Vоtnuinm the religious art of Galychina-Volyn Rus  
Vоtnuinm standards as works of art and sacral standards are examined. 
Key words: Kyiv Rus, middle ages, art. 

 
Аннотация 

Рассматриваются вотумные образцы как произведения искусства и как духовные образцы. 
Ключевые слова: вотумы, Киевская Русь, средневековье, искусство. 
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УДК 391«715» 
Н.Я. Бугай 

 
ЛЮДИНА В ПРОСТОРІ МОДИ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ 
 
Доба Відродження, за О.Лосєвим, не була романтичним піднесенням гуманізму і вишколеної 

гуманності. Більше того – це доба індивідуалізму, так званого, зворотного боку титанізму; і цей 
зворотній бік показав не просто вади новоренесансної людини, а межі саме того антропологічного 
горизонту, в якому визначається горизонт само здійснення людини. Людина – Бог, людина – тварина 
і людина як така зустрілися в досить вузькому коридорі, зазначеному як доба Відродження. 

Ця доба подолала межі антропоцентризму і підійшла до того обрію людино вимірних ознак, 
позначених бароко. Вже Мікеланджело із середини доби Відродження розмиває цей горизонт, 
розламує його і передбачає барочний світ. Адже бароко, в певній мірі, було маргінальним явищем у 
просторі оптичного, індивідуального, юнацького індивідуалізму Відродження, як це засвідчував 
О.Лосєв. Людина у вимірі матеріальної культури, зокрема костюма, ще не визначена як образ 
світоглядно-антропологічного порядку.  

Проблема історії костюма зазначеного періоду розкривається у дослідженнях А.Сміта, 
Г.Тарда, Г.Зіммеля, Т.Веблена, В.Зомбарта, Р.Кьоніга, Р.Барта, А.Б.Гофмана та ін., але цілісний образ 
людини нового часу у контексті матеріальної культури, костюма є поки ще не достатньо висвітлений 
в культурологічних дослідженнях. 

Мета статті – визначити філософсько-антропологічні ознаки формотворення костюма в 
добу Відродження та Нового часу.  

О.Лосєв стверджував про найголовніше – жорстокість, індивідуалізм і юнацтво самої 
жорстокості або індивідуалізму. Це нагадує ювенільність моди, тобто ту реальність, коли людина 
грає, грає як дитина і ця гра відбувається на межі людини і Всесвіту. 

Космос Відродження утворюється на підставах особистої космологічної моделі, що стає 
образним еквівалентом світобудови. Людина Мікеланджело, людина Леонардо, людина Рафаеля, 
людина Ботічеллі. Все це є людина доби Відродження, але вони досить різні. Якщо згадати 
маньєристичний образ людини, то все більше розуміємо, що в житті таких людей існувати не могло. 
Вони були цілком сконструйованими на підставі специфічної моделі, за О.Лосєвим, того образу 
космосу, що стає образом людини.  

Костюм втягується в цю космічну гру і персоніфікується і в певній мірі стає драмою 
інтерпретативного власного образу митця. Квінтесенція цього персоналізму, який теж можна 
зазначити в рамках неоплатонистичної естетики, є, так звана, зворотна сторона титанізму, яку 
О.Лосєв презентує з надзвичайно експресивним темпераментом і намагається показати, наскільки 
людина Відродження була стихійною і неврівноваженою.  

Це дивна естетика, це – теоріоморфізм і це – персоналізоване розмаїття пристрастей, близьке 
до моди і до того, що не стримно охоплює на побутовому рівні речовинний світ, людину і примушує 
діяти так, як це спонукає середовище. Неоплатонізм як принцип, примат духовного над 
матеріальним, звичайно, визначався в одязі і визначався як примат загальних ідей в конструкції 
костюма. Верхня частина жіночого торсу в костюмі згладжувалася. Тут не бачимо шнурівок, ліфів, а 
бачимо згладжування, приведення верхньої частини тіла до ідеальної форми – сфайросу. Тобто 
домінує принцип моделювання не інтеріорний, яким він був у середньовіччі, а екстеріорний. Не з 
середини назовні виходять форми і демонструють свою квітучість, пишність, бароковість, а навпаки, 
ідеальне тіло костюма позбавляється непотрібних членів, формотворчої квітучості, утворює ідеальну 
завершену гармонію, що відсилає до платонових тіл: сфайросу, циліндру і ін.  

Мікеланджело стає тим носієм духовного витоку, який перекреслюється могутнім обрисом 
пластично-античного рельєфу. Жодної перспективи, спокус оптичних інтервенцій, лише 
скульптурний могутній образ існує в глибокому просторі самодостатньої пластики. Одяг тут і 
потрібен, і не потрібен. «Страшний суд» намальований майже без одягу. Лише Божа Матір і Христос 
одягнені, але згодом картину «одягли» вже без участі художника. Це одягнення зображення є 
цікавою моделлю для розуміння образу людини одягненої, людини доби Відродження. Отже, 
модельєр Відродження одягав не живе тіло, а зображення. І це тіло-зображення було еквівалентом 
естетики доби. 
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Нічого нового в костюмі добі Відродження, з точки зору конструкції і світо будівних 
конструкцій не знайдено. «Найбільш важливою рисою нової моди є те, що вона не оголювала 
людське тіло і його окремі частини, як антична культура, не підкреслювала їх як натуралістично 
орієнтована готика в період свого найвищого розквіту, а змогла зрозуміти його як дещо пластичне 
ціле. При всій індивідуальності, котра присутня в цій моді, вона зуміла створити тип-ідеал одягу для 
жінки і чоловіка епохи ренесансу, котрий був зразком для всіх прошарків суспільства» [2]. Отже, це 
суто об’єктивістський підхід, де навіть саме визначення «нова мода» говорить про відносність цієї 
новизни. Всі ці ознаки були відомі вже в Єгипті, і вони не є новими. Адже, якщо поглянемо на те, як 
Фіранцуелла, – маньєристичний художник доби Відродження, – визначає ідеал краси, то він за своєю 
типологією опису є суто феноменологічним виявленням цілісності ідеального тіла як інструментарію, 
що дає можливість варіативного утворення, тобто перманентного трансформативного образу краси, 
що виникає на підставі проміжку між крайнощами, що визначаються як красиві, або некрасиві. 

Фіранцуелла наголошував: «Волосся жінки повинні бути ніжними, довгими і хвилястими. 
Кольором вони повинні сподоблятися золоту або меду, або гарячим промінням сонця. Обсяг тіла 
повинен бути великим, але при цьому благородних форм. Надмірно велике тіло не може подобатись 
так само, як невелике і худе. Білий колір шкіри не приваблює, бо це позначає, що воно занадто бліде. 
Тіло повинно бути червонуватим від кровообігу» [3; 112]. «Чорні очі подобаються багатьом, але 
краще всього ніжно темно-коричневий колір. Він надає погляду веселість і м’якість, в русі ж – 
чуттєву захопленість. Саме око повинно бути великим і овальним, воно не повинно сидіти глибоко в 
очній впадині, що надасть йому надмірно дикого виразу. Губи хай не будуть занадто тонкими, але і 
не товстими. Легке дихання нижньої губи в порівнянні з верхньою збільшує її привабливість. 
Найкрасивіша шия овальна, струнка, біла і без плям. Очі повинні бути широкими. Першою умовою 
красивих грудей є їх ширина. На грудях не повинно проступати жодної кістки. Красиві груди 
лишаються плавними, не помітними для ока. Найкрасивіші ноги – це довгі, стрункі, внизу тонкі з 
сильними сніжно-білими ікрами, котрі закінчуються маленькою вузькою ступнею» [3; 112]. 

Ідеал краси був ідеальним. Він відповідає всім ознакам неоплатонізму, але не завжди 
спонукав до того, що створене зображення або річ за цими рецептами призводили до ідеальної 
гармонії. Це лише варіативний ряд, що існував у вербальному дискурсі як мотив або норматив, але 
цей мотив не міг бути образним, він був, скоріше, імперативно позначеним як вербальний дискурс. 
Образом він ставав тоді, коли посередником виступав художник, що надавав йому того модельного 
виразу, який він ніс як свій особистий образ світу. Доба Відродження розгорнула проблему 
табуйованого простору середньовіччя таким чином, що нижній шар – білизна – завжди білого 
кольору, був субститутом тіла. Він виглядав як натуралістична деталь. Отже нижня білизна стає 
найбільш розкішною частиною одягу. Таким чином, матеріал білого кольору до сіх пір залишається 
одним із самих дорогих. До кінця ХV століття рукава, що шилися для дорогих суконь, 
прикріплювалися до плеча лише смугами із тканини або стрічками.  

Одяг, що виникав у добу Відродження, в певній мірі продовжує інтуїцію розрізного дискурсу 
і збільшує кількість розрізів на одязі до неконтрольованої мети. Ріжуть настільки енергійно, що 
виникає навіть термін – «посічена тканина». Штани брічос повністю вкриваються цією посіченою 
тканиною, але за розрізним шаром існують ватином форми, що створюють буфи, силует чоловічого 
костюму. Розрізання стало настільки привабливим, що фактично перетворює костюм у мереживо 
поверхонь, силуетів, тканин, що просвічують один через одний. Шар у розрізах бачимо разом із 
шнурівками і певною слоїстою деформацією шарів костюма; так відбувається гра цих безконечних 
варіювань поверхонь.  

Пластичний космологізм і маньєристичний образ людини характеризують всі ті реалії 
костюма, які бачимо в просторі реформації, просторі маньєризму іспанської моди. Вона досягає 
симбіотичних напрямів формотворення, де поруч із геометризмом костюма уживається надмірна 
пластика і статика деталей, водночас й експансивна драматургія розрізного дискурсу, де шари одягу 
підкреслюють хиткість і неврівноваженість геометрії, що живе в антропоморфному просторі 
костюма.  

Зрозуміло, що не можна порівнювати італійський ренесанс і Іспанію в плані того, що вони 
мали різні ідеали. І там, і там існував маньєристичний дискурс. І там, і там існувала самодостатня 
конструкція, яку можна зрозуміти як космологічний образ антропоморфного простору, адже цей 
антропоморфний простір мав свої межі маньєризму: в Іспанії ці межі визначаються геометрично-
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структурованим неоплатонізмом, а в Італії цей неоплатонізм – варіативний і має характер не 
геометричних структур, а пластичної моделі. Італійська ренесансна мода підкреслю пластичність 
тіла; іспанська її знищує і замінює штучними формами – набивні чоловічі куртки, корсети, металеві 
пластинки на ліфі жіночої сукні, повне розрізання поверхонь чоловічого і жіночого одягу, котре 
досягла мода ренесансу в іспанській моді Жінка майже губиться в укріпленнях, що звуться 
«вертугаден». Спідниця формувалася металічними вставками, на котрих тканина натягувалась, як на 
барабан, а жінка в них виглядала як неприступна фортеця.  

«ХVІІ століття, – пише Р.Захаржевська, – було зустрінуто вибухами мушкетів і аркебуз, 
дзвоном шабель і тупотом кінноти, стогоном селян над витоптаним полями, скрипом дипломатичних 
пір’їв, шумом дворових ансамблів і надмірно впертих монархів. Воно було освячене полум’ям 
звільнення війни в Нідерландах і буржуазних революцій в Англії, династичних релігійних війн всіх 
європейських країн» [1; 102]. Такий вступ у простір Нового часу – експресивне видовище. Він 
говорить про те, що здійснюється з цими революціями. Репрезентивізм, як і в Давньому Римі, стає 
принципом формування костюма, але костюм виглядав у більшій мірі архітектурою.  

Із початку століття була розповсюджена іспанська мода, і громіздкі нерухомі форми в 
жіночому костюмі зберігалися в масивних ліфах і корсетах, брижжах, з котрими в Голландії не 
розлучалися протягом 15 років. Господарювання чорного кольору і важких тканин, високі кружевні 
стоячі коміри, що існували одночасно з фрезою, підсилювали враження надмірності і імпозантності. 
«В придворному чоловічому костюмі також використовувався закон елегантності – поєднання 
чорного кольору з білим. Зберігалася іспанська форма пурпуена з пристібаними грудьми, рюшами на 
плечах, короткими плащами і широкими, спочатку шароподібними, жорсткими, а потім м’якими 
заходячими за коліна штанами. Обов’язково були білі манжети і кружевні воротники фрезою, 
стійкою або з гострими кутами. Панчохи та туфлі з каблуками довершували цей костюм» [1; 104]. 

Змінюється світ і людина з центру універсуму переміщується на перефірію. Це достатньо 
звична констатація в костюмі виглядає екстравагантно тому, що костюм осягає мікропросторові 
реалії, що визначаються в забарвленні костюма декором, який орнаментально демонструє маленьку 
людину. Навіть сам комір фрезою і фреза розбита в величезному просторі стиснутого циліндру, що 
несе в собі голову, начебто завершений космічний простір, теж нагадує, що поруч з образом, 
обличчя, очей – існують геометричні форми. Монаднісь є демонативною, соціалотомізм теж є 
демонативним, людина монархії, людина, що загубилась у далеких просторах не близького їй 
космосу – ця людина потребує лігетимації. І ця легітимація тут же відбувається, відбувається новий 
репрезантивізм, синдром після Відродження, синдром як структурування форми на основі 
монадності. Можна стверджувати, що образи, що виникають у той час, у певній мірі є постадеквація, 
тобто завершення антропоцентризму доби антроцентризму. Якщо говорити про антропоцентризм як 
суто модельні конфігуративні ознаки костюма, то він ніколи не завершується, але в світоглядному 
вимірі він завершується саме в Новому часові. Маргінальність і мікроатамарність 
соціалатомістичного індивіда спонукає до того, щоб одяг був маркером не лише межі між верхом і 
низом, а безмежжя меж, що утворюється в костюмі шляхом розрізного дискурсу в посіченій тканині, 
шляхом нашиття бантів на жіночу сукню, в інших деталях, еквівалентних маленькому просторі, що 
несе в собі антроповимірні ознаки.  

Для жіночого костюма ХVІІ ст., як пише Р.Захаржевска, характерна наявність декілька юбок, 
що відрізняються одна від іншої кольором. У 30-х роках увійшло в моду верхнє вбрання – роб із 
світлою нижньою юбкою, тканиною, за якою було видно одяг у розкритій від талії зоні.  

У Франції носили відверте декольте, прикриваючи його тонкою прозорою косинкою. ХVІІ ст. – 
час маскулінізації, але модою відали жінки, коханки Людовіка ХІV, короля Франції, що створювали 
моду. Така примхливість і непередбаченість модних інновацій в часи жорстокої регламентації 
свідчить про те, що мода стає непередбачуваною і варіативною, ніж у часи застиглого космологізму і 
антропоцентризму, що існували до кінця доби Відродження.  

Часи Мольєра характерні тим, що в моду входять достатньо вільні і разом структурно 
означені, конфігурації. Новий час губився в грі і інтраверсіях костюма, що був репрезентативний, але 
не в жорстких формах, що походять від платонових тіл, а в формах драпірувальних, які поверх 
накладного одягу несуть стратегію вільного комбінування драпірувальних формотворчих ігор. 
Особливим типом одягу був каптан, від французької «жюскорн» – сковзаючий одяг, що добре 
прилягав до корпусу, розширявся на стегнах, сантиметрів на десять нижче лінії талії; по боках 
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створювалися фалди. З 1680 року рукава постійно стали розширюватися до низу, закінчувалися 
великими відігнутими манжетами. Така велика і цільна форма одягу відразу придала чоловікам 
урочисто-імпозантного виду. Оскільки перука закривала плечі і вони відповідно було вузькими, 
коміри робився маленьким або їх зовсім не існувало. Але поле каптана зверху до низу розшивалося 
шнурами, петлицями, вишивками, галунами, аплікаціями і всіма доступними кравецькими 
способами. Каптан стає тією парадно-репрезентативною формою одягу, що швидко переходить із 
Західної Європи до Росії. Петро І жорстко втілював ці форми образу в просторі Російської імперії. 

У ХVІІІ ст. на моду впливають художники. Так, А.Ватто – вже в Франції, а також Фраганар 
створюють цікаві образи, що входять у простір костюма. Всім відомий «контуш Ватто», який він 
намалював вперше у картині, а потім цей образ швидко входить у простір одягу і моди століття. 
Адже це століття продовжувало традиції і тенденції ХVІІ. Можна сказати, що лише в ХІХ ст. 
відбуваються всі ті метаморфози і завершення стратегії класичного формоутворення костюма, які 
здійснюються саме як формотворення стилю модерн. Французька революція з її загостреними 
санкюлотами, якобінським презирством мало змінила моду і костюм. Він залишився як ознака стилю 
ампір, але верхівкою і завершеного космологічного формотворення одягу був стиль модерн.  

Новітній час починається зі стилю модерн, він є межею, яка є суть демаркація між класичним 
і пост класичним простором, простором культури і простором костюма. Але сама дефініція «Новітній 
час» свідчить про радикальні злами, трансформації і світоглядні катастрофи. Катастрофами вони 
стають тому, що космос згорає і затухає, за Гераклітом, і цей космос величезного модного простору 
зламується, а всі ці сфайроси, за визначенням Ю.Легенького, – деформуються, деструктуруються, а 
всі сфери і платонові тіла, що так легко накладались на тіло людини, існують лише в 
деструктурованому вигляді, від них залишається лише згадка. 

Одяг зберігає все ті ж настанови, що переходять із ХVІІ-ХVІІІ ст. Фактично і ХХ століття в 
одязі живе в енергійній фазі ХІХ ст., а всі зміни маскулінізації, що прийшла в одяг, є лише 
семантично маркуючим атрибутом. Адже формотворчий імпульс замикається попереднім циклом, 
тобто належить ХІХ ст. Це видно в однобортних і двобортних чоловічих костюмах; це можна 
прослідкувати в еволюції жіночого вбрання, що мало змінюється і все більш приймає на себе 
мускулінні настанови. 

Головні світоглядні імперативи, що трансформують образ універсуму в костюмі, моделюють 
мовою вестиментарного коду (коду одягу) той універсум, що стає екзистенційним, персонально-
означеним, розглядається як примат деталі над цілим. Натуралістична модель, що маркувала тіло, 
вже не є маркером тілесності, а маркером дисгармонії або нової гармонії, що існує під маскою 
негармонійного і деконструктивного цілого. 

Ми розуміємо простір костюма, як і простір моди, в персоналіях. Чарльз Ворт витворив 
кринолін, отже він є засновником високої моди. Откутюр (високе шитво) теж входить до світу моди 
як еталон, як ще одна межа високого еталонного репрезентативного образу, що відповідає елітарному 
суспільству. Можна сказати, що турнюри, криноліни створили той екстеріорний простір одягу в 
костюмі, що набув завершеного пластичного екстазу формотворення, самодостатньої формотворчої 
гармонії. Простір формотворення одягу згорнувся до монадних ознак мікрокосму, і тут же 
розгорнувся у величі Всесвіту, що приймає і не приймає людину, адже людина його моделює в 
костюмі як образному просторі реальності культури. Можна назвати цей простір тим, що виникає 
після Відродження, а можна сказати що цей простір виникає після Нового часу і належить 
Новітньому часу. Так чи інакше всі ці лінії – метаморфози і межі є умовними. Головне – визначити 
світоглядно-антропологічну межу формоутворень костюма. 
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Резюме 
Подано аналіз антропологічних вимірів костюма як складової матеріальної культури. Костюм 

визначається як тип персоніфікації особистості в специфічних формах формотворення одягу. 
Світоглядні адеквації костюма корелюють із розумінням костюма як мистецької практики культури. 

Ключові слова: культура, костюм, людина, образ, формотворення. 
 

Summary 
A man is in the spacious fashions of Revival and New time 
In the article the analysis of the anthropological measurings of suit is given as a component financial 

culture. A suit is determined as a type of personification of personality in the specific forms of shaping 
clothes. World view expansions of consciousness suit correlate with understanding suit as artistic practice of 
culture. 

Key words: culture, suit, man, appearance, shaping. 
 

Аннотация 
Анализируются антропологические измерения костюма как составляющей части 

материальной культуры. Костюм определяется как тип персонификации личности в специфических 
формах формотвотворчества одежды. Мировоззренческие адеквации костюма коррелируют с 
пониманием костюма как художественной практики культуры. 

Ключевые слова: культура, костюм, человек, образ, формотворчество. 
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УДК 027.1(477) 
І.В. Лісова 

 
ПРИВАТНА БІБЛІОТЕКА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ (ХІ-ХVIII СТ.) 

 
Приватні бібліотеки – значима складова української культури. З’явившись раніше, ніж 

публічні бібліотеки, вони стали основою їх формування. Вивчаючи приватні книжкові зібрання, 
можна отримати унікальні відомості про менталітет народу, відчути дух епохи, зрозуміти суспільні 
настрої певного історичного періоду. 

У сучасному суспільстві відбувається кардинальна зміна ціннісних потреб людини в 
спілкуванні з книгою. Тому книжкова культура в цілому і приватні бібліотеки зокрема, вимагають 
ґрунтовного вивчення. Приватні книжкові колекції – пам’ятки культури, що відображають 
особистість власників, їх знання, смаки, духовні і практичні потреби, характер роботи з книгою, 
шляхи її придбання та використання і, нарешті, потреби дарувати, заповідати або передавати.  

Актуальність теми дослідження зумовлена інтересом до історичного минулого української 
культури, увагою до проблем особистості, усвідомленням великої ролі читання в її становленні та 
розвитку, станом української книжкової культури. 

Для того, щоб висвітлити роль книги у суспільному житті, розкрити значення книгозбирання, 
необхідно знати як комплектувалися і використовувалися книгозбірні. Історія бібліотек приватних 
осіб, церковних установ пов’язана з історією українського книговидання і книгарства. Історичні 
джерела показують, що бажання мати книгу виникало у людини вже на перших етапах її існування. 
Традиція приватного книгозбирання походить із глибини віків, посідає важливе місце в системі 
цінностей елітного суспільства в його історичному розвитку, починаючи з часів Київської Русі. 

Друга половина ХІІ ст. – середина ХVІІІ ст. – період розквіту культури України. Серед всіх 
верств населення поширюється писемність, потужно розвивається видавнича справа, формуються 
бібліотеки, в тому числі й приватні.  

На початку XXI ст. оприлюднено розвідки українських науковців, присвячені історії 
приватних книгозбірень даного періоду. Передумови формування та історія приватних бібліотек 
другої пол. ХІІ – останньої чверті ХVІІІ ст. стали предметом вивчення М.Войнової та В.Сєдих. 
Значну цінність у вивченні історії становлення та діяльності перших бібліотек при монастирях і 
соборах Русі, їх ролі у збереженні духовного надбання українського народу становлять дослідження 
Т.Горбаченко, Я.Ісаєвича, Н.Солонської, Л.Яковець. Монастирські бібліотеки ХVІІІ ст. у контексті 
української культури розглядаються в наукових працях О.Дзюби, М.Яременко та ін. Історична доля й 
розвиток монастирських бібліотек на Волині висвітлена у працях С.Костюка, С.Синюка, 
І.Ціборовської-Римарович. 

Комплексне дослідження козацьких літописів 30-80-х рр. ХVІІІ ст., як історичного джерела та 
пам’яток інтелектуального життя Лівобережжя, зроблене І.Дзирою, системне вивчення історико-
джерелознавчого явища фамільних архівів, особливостей детермінування їхнього складу і змісту, 
визначення ступеню закономірності формування на основі аналізу архівної спадщини роду 
Скоропадських здійснене Г.Папакіним. 

У дослідженнях приватних бібліотек акцент зроблено на наданні книгознавчої 
характеристики зібранням. Науковці переважно розкривають склад фондів приватних бібліотек 
державних і громадських діячів, представників заможних родин тощо. Книгозбірні видатних 
постатей аналізують В.Білецький, С.Голубєв, І.Лосієвський, Ф.Луцька, Я.Пучкова, В.Ульяновський, 
В.Шевчук, Г.Шеман та ін. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць про стан приватних бібліотек України ХІ-
ХVІІІ ст., їхня роль залишається недостатньо дослідженою. Тому метою нашого дослідження є аналіз 
функціонування приватних бібліотек України вказаного періоду, розкриття їх ролі у збереженні 
українського культурного надбання. 

Монастирі в усі часи були причетні до творення культурного та інтелектуального духу 
історичних епох. Стародруки, що зберігаються у фондах сучасних бібліотек, є цінним джерелом для 
багатогалузевих наукових досліджень, у тому числі з історії культури. Монастирі мали істотний 
вплив як на громадське і соціально-політичне, так і національно-культурне життя в Україні, ведучи 
літописи і переписуючи книги. 
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У ХІ ст. монастирі відіграють важливу роль у розповсюдженні грамоти й освіти. Статут 
монастирів передбачав посаду книгозберігача і зобов’язував монахів читати книги. До татаро-
монгольської навали в Київській Русі існувало майже 70 монастирів із бібліотеками, фонди яких 
нараховували лише богослужбової літератури понад 90 тисяч назв. Збираючи і розповсюджуючи в 
першу чергу релігійну літературу, монастирські бібліотеки одночасно були і центрами світської 
літератури. В їх фондах зберігалися твори діячів церкви, псалтирі, служебники, молитовники, 
література з вітчизняної історії – староруські літописи, історичні пісні та сказання, повісті про 
великих князів, історію міст і монастирів. Книжкові фонди монастирських бібліотек поповнювалися 
за рахунок обміну книгами з бібліотеками інших монастирів, внесків князів, бояр, духовенства. Іноді 
книги для монастирських бібліотек переписувалися або привозилися з-за кордону. 

Найбільша з бібліотек Київської Русі (заснована 1037 р. Ярославом Мудрим) знаходилася у 
Софійському соборі. Князь створював бібліотеку протягом 17 років. Саме створював, а не збирав, 
оскільки кожну книгу доводилося перекладати з грецької, болгарської або інших мов, а потім 
переписувати і переплітати. В результаті вдалося виготовити майже тисячу книг. Кожна рукописна 
книга була справжнім витвором мистецтва. Спочатку бібліотека Софійського собору складалася 
виключно з церковної літератури, але з часом у ній з’являються книги з астрономії, географії, історії, 
філософії, юридичні трактати, публіцистика. Організація бібліотеки при Софійському соборі – велика 
культурно-історична подія, що свідчить про існування у той час великої кількості бібліотек на Русі. 

Монголо-татарська навала і князівські міжусобиці призвели до руйнації бібліотечних зібрань, 
унаслідок чого залишилися лічені екземпляри Софійської бібліотеки. Книги, що виходили з 
майстерень Софійського собору, стали основою інших бібліотек, зокрема бібліотеки Печерського 
монастиря, яка з кінця ХІ ст. стала найбільшим центром культурного життя Київської Русі. Від 
заснування Антонієм і Феодосієм монастир стає відомий як місце переписування і виготовлення 
богослужбових книг. Бібліотека Києво-Печерського монастиря здебільшого складалася з творів 
іноземних авторів, перекладених на давньоруську мову. Але з часом, дедалі більшої ваги набувають 
твори оригінальні. За часів архімандрита Є.Плетинецького (1599-1624 рр.) кількість книг постійно 
зростає. У ХVІІ ст. бібліотека мала спеціальне приміщення, в якому розташовувався книжковий 
фонд. Під час великої пожежі 1718 р. він майже увесь згорів. Для відновлення бібліотеки докладено 
багато зусиль та все ж велика кількість давніх документів була втрачена. 

Мав бібліотеку і Києво-Михайлівський монастир. Його рукописний каталог містить відомості 
про 70 стародруків. У фондах бібліотеки Михайлівського монастиря були такі церковнослов’янські 
стародруки: «Часословець», надрукований у Кракові Ш.Фіолем (1491 р.), «Служебник» – друкарня 
Мамоничів (1583 р.), «Євангеліє учительне» – Києво-Печерська Лавра (1637 р.). 

У Західній Україні зі створенням Галицько-Волинського князівства також починається 
активне поширення книжкової культури. При дворі князя Володимира Васильковича, що проявив 
себе як блискучий дипломат, виважений державний діяч, мислячий стратег і покровитель вітчизняної 
книжності, створено потужний осередок давньоукраїнської книжності. До його складу входили 
скрипторій і бібліотека. Проте, нині наукові праці містять лише побіжні згадки про бібліотеку 
Володимира Васильовича [11; 35]. Галицько-Волинський літопис подає опис книг, подарованих 
князем храмам та монастирям та надає інформацію про книги, що були у його бібліотеці. 

Визначну роль в історії української культури, зокрема писемної, відіграв Почаївський 
монастир, бібліотекою якого налагоджене переписування книг. Славився монастир і своїм 
друкарством. 

Існувала бібліотека і в Дерманському монастирі, заснованому у XV ст. князем Василем 
Федоровичем Красним (гарним). Його управителем протягом 1575-1576 рр. був І.Федоров. У 1602 р. 
князь засновує у Дерманському монастирі культурно-освітній центр. Монастир виріс у великий 
осередок української культури на Волині з бібліотекою рукописних і друкованих книг. Перлинами 
дерманського зібрання були стародавні слов’янські рукописи: «Поученія» та Євангеліє, рукопис 
московського походження «Бесіди Іоанна Златоуста на Євангеліє від Матфея» у перекладі Силуяна, 
подаровані монастирю князем К.Острозьким. Зберігалися тут і примірники книг, виданих у 
монастирі. У рукописному каталозі бібліотеки Дерманського монастиря 1791 р. наведені описи 381 
книги [20; 221]. В бібліотеці також зберігалися книги, що належали М.Смотрицькому, який у 1627 р. 
посів місце настоятеля Дерманського монастиря. 
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Після 200-літнього перебування під владою кочовиків Україна перейшла до складу Великого 
Князівства Литовського, а пізніше – Речі Посполитої. Разом із занепадом державності занепадає і 
культура книгозбирання. Книги створюються лише на замовлення князів або наближених до них осіб 
для приватних зібрань, з яких пізніше формуються нові бібліотеки. Власні книжкові зібрання мали не 
лише монастирі, але й окремі діячі давньої Русі. Серед них можна назвати багатьох високоосвічених 
людей, зокрема письменника-публіциста Іларіона, літописців Никона Великого, Нестора, Сильвестра 
та письменників Луку Жидяту, Кирила Туровського, Климента Смолятича, Даниїла Заточника та ін. 
Вони володіли іноземними мовами, збирали античну, візантійську та західноєвропейську історичну, 
богословську і художню літературу. 

Із часу виникнення писемності духовне життя суспільства постійно пов’язане з книгою. 
Поширення книгодрукування викликає захоплення книгозбиранням, стимулює розвиток приватних 
бібліотек. Найбільші, найзмістовніші книгозбірні мали вище духовенство та козацька старшина.  

Приватні бібліотеки українського духовенства стали предметом наукових досліджень 
В.Білецького, С.Голубєва, І.Лосієвського, Ф.Луцької й ін. Фонди представників духовної знаті 
здебільшого складаються з богословської літератури. Та, крім релігійних книг, у них представлена і 
світська література. Це – друковані і рукописні книги різними мовами. На Правобережній Україні у 
приватних бібліотеках було більше польських книг, ніж на Лівобережній. Мовою наукових трактатів 
залишалася латина або грецька. Саме таку книгозбірню мав видатний церковний і культурно-освітній 
діяч П.Могила – Архімандрит Києво-Печерської Лаври, митрополит Київський, ректор Київської 
колегії. Учений-психолог зібрав велику бібліотеку, про що відомо з переліку книг, придбаних у 
Варшаві і Кракові, а також із власноручних записів П.Могили про належність йому книг, які нині 
зберігаються у Національній бібліотеці України ім. В.Вернадського. П.Могилі у різні часи належало 
майже 3 тисячі книг. Крім богословської літератури, у бібліотеці широко представлені праці 
античних авторів – Горація, Овідія, Сенеки, Цицерона, Ювенала та ін.; твори гуманістів епохи 
Відродження: Р.Агріколи, Ж.Бодека, Н.Маккіавелі, Я.Понтана, Р.Турнера тощо. Наявність останніх 
засвідчувала, що в Україні державно-правові проблеми були актуальними.  

Серед світської літератури переважали праці гуманітарного змісту, але П.Могила цікавився 
також точними, природничими науками. Промовистим є факт наявності значої кількості палеотипів у 
книжковому зібранні, у т.ч. друкованих у слов’янських землях [10; 70]. Зміст книгозбірні П.Могили 
засвідчує його глибокий інтелект, широкий кругозір, що виходив за межі релігійно-церковних 
проблем та охоплював різноманітні сфери діяльності (науку, культуру, освіту). Такими ж змістовно 
насиченими були приватні книгозбірні Ф.Прокоповича, М.Смотрицького, С.Яворського. 

На Лівобережній Україні, крім духівництва, власні книгозбірні мали козацька старшина, 
заможні міщани, вищі державні й військові службовці. Звичайно, спосіб життя козацької старшини не 
налаштовував на книгозбирання. Та козацькі книгозбірні – факт незаперечний, підтверджений 
документами. Особливо виділяються праці, присвячені вивченню фондів бібліотек козацької 
старшини І.Дзири, П.Зленка, А.Лазаревського, Г.Папакіна, В.Соколова. 

Із розвитком друкарства в Україні книга стала одним із найважливіших засобів піднесення 
рівня освіти, науки, культури та зміни світогляду людей. Тематичний діапазон книгозбірень 
козацької еліти охоплював різні сфери духовного життя та соціальної практики. Це і релігійна 
література, і світська. У кожній бібліотеці була Біблія, іноді різними мовами, наукові книги з 
природничих, гуманітарних наук. Козацька старшина віддавала перевагу науковим працям із 
природознавства, зокрема з географії, медицини; картам і атласам. Користувалась популярністю й 
філософська, історична, художня та література з мовознавства. Окрім друкованих видань, вони 
збирали давні рукописи, хроніки, обмінювались книгами з іншими книголюбами. Великі за кількістю 
книгозбірні упорядковувались за галузевими відділами, що відображалось у рукописних каталогах. 

Власні книгозбірні мали гетьмани України І.Мазепа, К.Розумовський, П.Орлик; представники 
козацької старшини Я.Маркович, М.Ханенко, Іновицький та ін. 

Гетьман України І.Мазепа збирав свою бібліотеку, розташовану в Батурині, понад 30 років 
(знищена російськими військами під час взяття міста 1708 р.). До нашого часу збереглися тільки 
книги, подаровані гетьманом церквам, монастирям, окремим особам. Залишки бібліотеки дозволяють 
реконструювати її зміст. Тут була богослужбова, богословська, світська література, у т.ч. художня, 
довідкова. Як державний діяч і політик, дипломат тогочасної Європи, полководець і водночас поет, 
І.Мазепа вболівав за долю України. Різноманітна природна обдарованість поєднувалася в ньому з 
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високою освіченістю. Він учився в Києво-Могилянській академії і Падуанському університеті, 
відвідав кілька європейських країн, володів багатьма мовами. Історична ерудиція І.Мазепи викликала 
захоплення державних і військових діячів. Він був знавцем літератури, власником найкращої в 
Україні великої і цінної бібліотеки з інкунабулами, старовинними рукописами, раритетними 
виданнями різними мовами. Мазепа відзначився як великий книголюб та меценат тогочасних видань. 
Серед найвідоміших книг, подарованих ним церквам і монастирям – Пересопницьке Євангеліє 
(кафедральній церкві в Переяславі), Євангелія кінця XVII ст. (Верхратському монастиреві біля Рави-
Руської), два Євангелія (Лубенському монастирю). 

Ще одна відома бібліотека належала спадкоємцю І.Мазепи – гетьману П.Орлику. Він знав 
чимало мов, окрім української, російської та польської. Вивчав в академії класичну латину, 
французьку, італійську, новогрецьку, шведську, німецьку, болгарську, сербську, «геленську» мови. 
Книга була для нього не лише джерелом інформації та резервом мудрості, а й величним пам’ятником 
людського духу. П.Орлик майже не розлучався з Псалтирем, Еклезіастом, творами святого 
Августина. Однак теологія була не єдиною галуззю його пізнань та інтересів, про що свідчить зміст 
його бібліотеки. Перше книжкове зібрання П.Орлика, де були, очевидно, в основному кириличні 
друки і рукописи, загинуло після Полтавської битви. Про це він писав в одному зі своїх листів 1730 р. 
Нову бібліотеку гетьман почав збирати в еміграції і тому вона складалася з іноземних видань. 

Влітку 1925 р. історик-публіцист, дипломат І.Борщак віднайшов у дентевільському архіві 
каталог бібліотеки П.Орлика, укладений власником у 1738 р. Каталог спочатку мав сорок чотири 
аркуші, але до XX ст. збереглося лише дев’ять. За описом В.Ульяновського в каталозі книги були 
класифіковані за сімома розділами. Перший розділ – теологічний. Окрім вже згаданих видань, він 
містив коментарі до Фоми Аквінського, Августино Джузеппе (1643 р.), французький переклад 
Корану (1734 р.) тощо. 

Другий розділ бібліотеки Орлика – грецькі та римські класики – представлений творами 
Арістотеля (1654 р.), Вергілія (1676 р.), Геродота (1715 р.), Горація (1725 р.), Демосфена (1712 р.), 
Светонія (1715 р.), Сенеки (1672 р.), Страбока (1707 р.), Ціцерона (1471 р., 1644 р., 1689 р., 1709 р., 
1724 р.), ін. До розділу «Політичні письменники» були занесені «Універсальна історія» Боссуета 
(1681 р.), роботи Пуффендорфа (1715 р.). 

Із четвертого («Історія і філософія») та п’ятого («Світські автори») розділів картки не 
збереглися. Однак відомо, що П.Орлик мав твори одного з найкращих ораторів XVII ст. єпископа 
Флешіє – всі його промови над могилами видатних осіб (1672-1690 рр.). П.Орлика цікавили історія 
розділу церков, історичний перебіг взаємин між світською владою та церквою. 

Шостий розділ бібліотеки – книги про Україну і Польщу. Тут були спогади П.Шевальє про 
козаків (1668 р.), записки М.Кромера (1589 р.), хроніка Й.Длугоша (1712 р.), книги Ф.Фінкса 
(С.Минзіхта) (1666 р.), X.Гарткноха (1678 р.), історія Польщі Массцета (1733 р.) та ін. В останньому 
розділі містилися газети і часописи, картки на які в описі не збереглися. Як на емігранта, який щодня 
чекав зміни обставин життя, бібліотека П.Орлика була досить багатою і засвідчувала широкий 
діапазон інтересів, знань та вподобань власника. П.Орлик не минав жодної можливості оглянути 
чиюсь бібліотеку, що містила цінні видання. Із захопленням згадував у своєму щоденнику про 
«величну» бібліотеку гетьмана Мазепи та її «багатства, рівних яким не було в Україні». Подібних 
книгозбірень Пилип Орлик більше не бачив [15; 443].  

Представники козацької старшини теж мали великі бібліотеки, про що залишилися ґрунтовні 
відомості. Так, бібліотека бунчукового товариша Стародубського полку Степана Лашкевича за 
каталогом 1764 р. нараховувала 371 книгу (252 назви). Більшість була латинською і польською 
мовами. Широко представлена в ній література природничо-наукової тематики та видання з техніки. 
В подальшому бібліотека інтенсивно поповнювалася і вже на рубежі ХVIII-ХIХ ст. нараховувала 
майже 12 тис. одиниць [13; 34]. С.Лашкевич, як і інші представники реєстрового козацтва 
(генеральний підскарбій Я.Маркович, генеральний хорунжий М.Ханенко, лубенський полковник 
І.Кулябко, майбутній канцлер О.Безбородько та ін.), передплачував різні періодичні видання 
німецькою та французькою мовами.  

Деякі факти стосовно читацьких інтересів козацької знаті можна віднайти в щоденних 
записках Я.Марковича і М.Ханенка. Спочатку невеликі, бібліотеки з часом розросталися. Каталог 
бібліотеки Я.Марковича не зберігся, але в щоденнику зафіксовані відомості про стан його 
книгозбірні. Зацікавлений природничими науками, він намагається комплектувати свою бібліотеку 
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літературою з різних галузей знань, про що є відповідні записи в щоденнику. Я.Маркович регулярно 
занотовував, які книги придбав, їх кількість, скільки вони коштували, що прочитав, зміст творів тощо 
[10; 73]. Його книгозбірня поступово набувала універсального характеру. 

Канцелярист війська Запорозького С.Величко уславився написанням «літопису», відомого в 
історичній літературі як козацький літопис Величка, що не мав рівних у тогочасній українській 
історіографії. Для написання літопису потрібна була значна документографічна база, частина якої 
зібрана автором власноруч, про що він пише у тому ж літописі: «зберігаю колекцію документів, маю 
власну бібліотеку» [18]. С.Величко багато читав, розшукував козацькі літописи, збирав книги, у яких 
йдеться про минулі часи. Так формувалася його бібліотека. Звичайно, книгозбірня не збереглася. Її 
залишки – сім книг з автографом: «З книг Самоїла Величка, канцеляриста» – виявила в московських 
архівах В.Колосова. Про зміст бібліотеки можна отримати уявлення з даних, наведених у самому 
літописі. Це була книгозбірня історика, до якої входили друковані і рукописні книги різними мовами. 

Отже, здійснене нами дослідження дає можливість зробити такі висновки: 
1. Протягом сторіч бібліотеки монастирів та соборів були найбільшими книжковими 

зібраннями, що існували на території Русі-України. Монастирі та собори виступали етнокультурними 
центрами, що тривалий час забезпечували динамічний розвиток культури, зокрема, писемної. Факт 
накопичення книг у монастирських бібліотеках має велике значення: завдяки цьому дійшли до 
нашого часу неоціненні пам’ятки давньої руської писемної культури. 

2. Проаналізовані джерела свідчать про відносно високий рівень культури серед козацької 
старшини Лівобережної України. Однією з форм її вираження є приватне книгозбирання. Склад 
приватних бібліотек козацької знаті відображає риси історичної епохи, тематика їх книгозбірень 
різноманітна – від богословської літератури до наукової. 

3. Приватні бібліотеки, що формувалися в Україні, як і бібліотеки установ, сприяють 
створенню інтелектуального простору, що забезпечує подальше зростання попиту на книгу. Розвиток 
приватних бібліотек відображає інтеграцію культурної активності освічених людей у процеси 
загальноєвропейського характеру. 

4. Приватні бібліотеки, як складова культурної спадщини, є неоціненним джерелом 
дослідження культурних традицій, загального стану духовності українського суспільства в цілому та 
його національної еліти, тому потребують подальшого вивчення. 
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Резюме 

Охарактеризовано функціонування приватних бібліотек України у ХІ-ХVІІІ ст., розкрито їх 
роль у збереженні української культурної спадщини. 

Ключові слова: приватна бібліотека, приватні книжкові колекції, монастирські бібліотеки, 
книжкова культура. 

 
Summary 

A private library is in the Ukrainian culture (ХI-ХVIІІ of century) 
The article describes the functioning of the private libraries in the Ukraine in XI-XVIII cc. and 

shows their importance in the preservation of the Ukrainian cultural heritage. 
Key words: private libraries, private book collections, monastic libraries, book culture. 

 
Аннотация 

Рассматривается функционирования частных библиотек Украины в ХI-XVIII вв., раскрыта их 
роль в сохранении украинского культурного наследия. 

Ключевые слова: частная библиотека, частные книжные коллекции, монастырские 
библиотеки, книжная культура. 
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УДК 821.161 
Л.В. Таран 

 
ВИДАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ДОБУ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ В 

УКРАЇНІ (1918-20-ті РОКИ ХХ СТ.) 
 
Період 20-х років минулого сторіччя в Україні позначився пожвавленням видавничої 

діяльності і привернув увагу багатьох дослідників. Серед книгознавчих студій цього періоду 
вирізняються праці Ю.Меженка, Є.Грицака, А.Козаченка. У 50-80 роках ХХ ст. вийшли, позначені 
ідеологічним впливом, книгознавчі розвідки В.Білозуба, О.Молодчикова, Д.Гнатюка. Об’єктивна 
оцінка видавничому руху 20-х років дається також у ґрунтовних працях Т.Ківшар і М.Тимошика. 
Вказані книгознавчі розвідки аналізують загальні видавничі процеси і лише частково висвітлюють 
проблеми видання художньої літератури, яка в усі часи була пов’язана з розвитком літературного 
процесу і свідчила про певний рівень духовності суспільства, тому дослідження цієї теми видається 
актуальним.  

Мета статті полягає в аналізі особливостей видання художньої літератури в зазначений 
період, намаганні охарактеризувати мережу видавництв, що випускали художню літературу, описати 
їх репертуар. 

Значний поступ у виданні художньої літератури в першій третині ХХ ст. є наслідком активної 
видавничої практики у сфері художньої літератури протягом значного історичного періоду. Видання 
художньої книги в Україні сягає своїм корінням кінця ХVІ ст. і пов’язане з пожвавленням 
національно-культурного руху загалом і поширенням друкарства зокрема. Першим друкованим 
зразком художньої української літератури, як відомо, є поетичний твір «А. Аз єсмь всему миру 
свєт…», уміщений у Букварі І.Федорова, видрукуваному у Львові 1574 року і єдиний примірник 
якого зберігається в бібліотеці Гарвардського університету (США) [1; 286].  

У 1578 році книжку з доповненням передруковано в Острозі під заголовком «Начало ученія 
всєм тєм, хотящим розуміти писаніє». Автор цієї книжки, а також вірша, невідомий. Припускають, 
що ним міг бути хтось із тогочасних українських діячів, зокрема Г.Смотрицький – письменник-
полеміст, поет, педагог, учений, ректор Острозької школи. Йому належить поетичний твір «Зри сія 
знаменія княжате славнаго…», вміщений у Біблії, що вийшла друком у 1581 році в Острозі. З цією 
друкарнею пов’язане й перше в кирилистичному друкарстві окреме видання поетичного твору 
А.Римші «Хронологія», видрукуваного 1581 р. і єдиний примірник якого зберігається в Публічній 
бібліотеці ім. М.Салтикова-Щедріна в Санкт-Петербурзі. Твір містить 12 тринадцяти складових 
віршів про події церковного календаря, починаючи з вересня і має два друковані аркуші. На кінець 
ХVІ ст. припадають видання збірок, куди ввійшли поетичні твори Л.Зизанія, Х.Філалета, а також 
анонімних авторів. Так, 1551 року друкарня Львівського братства видрукувала збірник невідомого 
автора «Просфонима» з панегіричними творами, написаними на честь київського митрополита 
Михайла Рогози. Цим же роком датується і видання Граматики, куди ввійшли поетичні твори 
«Леополіс» та «Богу лающу зависть…». 

Виданням поетичних творів позначене й ХVІІ ст. Були надруковані поезії М.Смотрицького, 
К.Транквіліона-Ставровецького, Л.Барановича. Цікавим є видання К.Саковича «Вірші на жалосний 
погреб Петра Конашевича Сагайдачного», що містило не лише поетичний текст, а також опис герба 
Запорізького війська, передмову та звернення «До чительника» Вийшла ця книга в друкарні Києво-
Печерської Лаври. Чимало поезій вийшло з друкарень Чернігова, Новгород-Сіверського, Почаєва, 
Рахманова. Крім поетичних творів, у ХVІІ ст. видавалась найрізноманітніша белетристика. 1661 року 
у друкарні Києво-Печерської Лаври вийшло перше друковане видання Києво-Печерського патерика 
церковнослов’янською мовою, що містило в собі вступ, посвяту, гравюри-ілюстрації з віршованими 
підписами. Тут же, 1670 р. вийшло друком «Житіє князя Володимира» [1; 294]. 

ХVIІІ ст. в Україні позначене утисками з боку російського уряду та занепадом 
книгодрукування, і тільки в першій пол. ХІХ ст., коли відродився національний рух, з’являються 
нечисленні видання української художньої літератури. В Петербурзі видано «Енеїду» 
І.Котляревського, «Кобзар» Т.Шевченка; у Харкові – твори Г.Квітки-Основ’яненка, П.Гулака-
Артемовського. Наклади цих видань невеликі, видавались твори здебільшого на пожертви 
доброчинців. 
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Після років реакції, що спричинилися розгромом Кирило-Мефодіївського братства, видання 
української книжки пожвавилось лише на початку 60-х років і було пов’язане з діяльністю П.Куліша, 
О.Кониського та ін. Поновлення утисків царського уряду, поява Валуєвського циркуляра (1863 р.), а 
потім Емського указу (1876 р.), не залишили можливостей для розвитку книговидавничої справи. 
Тільки наприкінці ХІХ ст., коли гніт царської цензури став дещо меншим, почали з’являтися 
українські видавництва, засновані з ініціативи і на кошти української інтелігенції. У Києві наприкінці 
ХІХ – початку ХХ ст. засновано видавництва й видавничі спілки – «Вік», «Дзвін», «Час», «Криниця», 
що переважно видавали художню літературу. Особливістю того часу було те, що видавнича справа 
провадилась не лише в Києві, але й в інших містах. Художню літературу випускало видавництво 
Б.Грінченка в Чернігові, «Українське видавництво в Катеринославі», видавництва Одеси, Харкова 
тощо. Значний внесок у видання творів красного письменства зробили осередки Просвіти, яких після 
1905 року налічувалось майже 40 [2; 14]. 

Початок І Світової війни викликав нову хвилю реакції з боку уряду щодо будь-яких проявів 
українського культурницького руху. За незначними винятками така ситуація зберігалась аж до 
повалення царського режиму в Петрограді в лютому 1917 року. 

Із поваленням царського режиму пробудилися надії на демократичний розвиток народів 
імперії, побудову суспільства соціальної і національної справедливості. Починає відроджуватись 
політичне, економічне і культурне життя в Україні. Формування українського уряду, відновлення і 
заснування різних партій, поширення української мови в освіті, науці, інших сферах суспільного 
життя спричинили значне пожвавлення культурницьких процесів. «Особливо разючими були успіхи 
української преси та книгодрукування» [3; 75]. Підвалини до того були закладені ще в перший період 
діяльності Центральної Ради, яка, попри суперечності своєї політики, дбала про розвиток 
національної культури й робила для неї «…все можливе, за крайньої обмеженості матеріальних 
коштів і загрозливої ситуації фактичної громадянської війни» [3; 76]. 

Режим П.Скоропадського, що прийшов до влади навесні 1918 р., також був небайдужим до 
національної культури. Навіть за умов нестабільної політичної влади, війни та інтервенції культурне 
життя в Україні набуло значного піднесення. 

Доба національно-визвольного руху і революції дала потужний поштовх до пробудження 
творчого потенціалу народу. В Україні з’являються щоденні газети («Нова Рада» за ред. 
А.Ніковського, «Робітнича газета» за ред. В.Винниченка та ін.), відкрилися нові навчальні заклади 
(Педагогічна академія, Український народний університет у Києві, університет у Кам’янці-
Подільському), Національна бібліотека України, Українська державна академія мистецтв тощо. В 
різних містах України створено понад 80 українських гімназій, відкривались нові школи, а вже 
створені переходили на українську мову викладання. На тлі піднесення культурницького життя 
збільшилась потреба в українській книзі, особливо художній. У цих умовах лише протягом 1917 р. 
«виникло 78 видавництв, а в 1918 їх налічувалось вже 104» [3; 75]. Переважна їх більшість випускала 
художню книгу. Серед них – видавництво «Вік», організоване в Києві ще в 1895 році як видавничий 
гурток творчої молоді. Воно мало виразний ліберально-буржуазний напрям, до його створення 
причетні історики та письменники А.Кониський, В.Доманицький, О.Лотоцький, С.Єфремов, 
Ф.Матушевський. Існувало видавництво до 1918 р., головним напрямом роботи була пропаганда 
української класичної літератури. Книжки видавництва вирізнялись високою поліграфічною 
культурою, мистецьким оформленням і редагуванням. Талановиті ілюстрації Ф.Красицького, 
І.Бурячка прикрашали навіть невеликі за розміром книжки і тим приваблювали читача. Найбільш 
вдалі видання останнього періоду діяльності видавництва – «Оповідання» С.Васильченка й «Історія 
українського письменства» С.Єфремова.  

Досить плідно працювала й видавнича спілка «Дзвін», заснована 1907 р. В.Винниченком, 
Л.Юркевичем та Ю.Тищенком, що випускала твори українських письменників, а також кращі зразки 
зарубіжної літератури. Цікавим є видання збірки ліричної поезії Р.Тагора «Садівник» (1918 р.). 
Великий досвід у друкуванні творів красного письменства мало київське Видавниче товариство 
«Час», утворене відомими письменниками В.Королівом-Старим, П.Петрушевським та М.Синицьким 
у 1890 р. 

Відновило свою діяльність видавництво «Друкар», засноване 1917 р. у Петербурзі і того ж 
року перенесене до Києва з книгарнею і друкарнею [4; 599]. Переїхало до Києва з Москви й 
видавниче товариство «Вернигора», що провадило видання творів класичної літератури – української 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Випуск 17, 2011  
Збірник наукових праць: наукові записки Том 2 
Рівненського державного гуманітарного університету  

й перекладної. Слід відзначити роботу видавничого осередку «Ґрунт», що діяло в Києві в 1918 р. і 
спеціалізувалося на виданні художньої, переважно перекладної літератури. Тут виходили серії 
«Універсальна бібліотека», «Народна бібліотека», «Театральна бібліотека» тощо. Твори красного 
письменства видавало також кооперативне підприємство «Книгоспілка». 

В Україні були створені умови для розвитку приватного книговидання. «Численні приватні 
видавництва діставали від уряду безвідсоткову позику, що сприяло активізації їх діяльності» [2; 18]. 
Серед них особливо помітний доробок мало видавництво М.Грінченка. Тут вийшли друком твори 
Б.Грінченка «Серед темної ночі», «Під тихими вербами», «Книга віршованих казок». Серед доробку 
видавництва – книги М.Твена, Г.Андерсена, Г.Біччер-Стоу. Видання М.Грінченка були добре 
ілюстровані, виходили на гарному папері, відповідали основним вимогам друкарського мистецтва. 

Цікавою видається діяльність приватного видавництва Д.Кащенка в Катеринославі, що 
видавало белетристику. Тут же діяло приватне видавництво «Стежка додому», що випускало 
переважно художню літературу. Слід зазначити, що видавництва та видавничі осередки діяли не 
тільки в Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі, але і в невеликих містах та містечках – Вінниці, 
Катеринодарі, Черкасах, Лубнах, Полтаві, Кобеляках, Охтирці та ін. І хоча така видавнича діяльність 
часто підпадала під критику [5; 125], все ж свідчила про небувалий потяг української людності до 
книжки. 

Виданню української художньої книжки сприяли й осередки товариств «Просвіта», 
інтенсивний зріст яких спостерігається з березня 1917 р. Матеріальна база «Просвіт» була 
недостатньою для належного рівня видання, але брак книжок змусив взятись до видавничої справи. 
1917 р. виникає 17 видавництв, що мали назву «Просвіта». Пізніше виникають інші назви, але в них 
ясно бачимо просвітницький напрям: «Просвітницька книгозбірня» (Полтава), «Рідна стріха» 
(Могилів на Подолі), «Українська громада» (Васильків, Троїцьк), «Український Комітет» (Кролевець) 
та ін. [6; 4]. Тематичні плани вказаних видавництв були досить незначними, іноді видавалось 2-3 
книги, часто недосконало оформлені, на поганому папері. Тому вже в 1918 р. змогли налагодити 
свою роботу тільки 6 просвітянських видавництв – у Києві, Вінниці, Золотоноші, Полтаві, 
Кременчуці та Харкові. Слід відзначити Вінницю, група подвижників якої зуміла належно розвинути 
видавничу діяльність і згодом придбати друкарське обладнання.  

Незважаючи на велику кількість видавництв, утамувати голод на книжку все одно не 
вдавалось. «Старі запаси розходяться нечуваним темпом. Що не надрукуй, як не надрукуй – все 
розійдеться» – згадував Ю.Меженко [6; 6] про ті часи. Це в повній мірі стосувалось і видання 
художньої літератури. В ситуації, «Коли ні за які гроші не знайти Коцюбинського, Марка Вовчка, 
Котляревського, навіть «Кобзаря» [7; 4], відчувалась нагальна потреба у виданні української класики. 

У 1917 році вперше здійснено масовий випуск творів української художньої літератури. 
Вийшли «Кобзар» Шевченка, окремі видання його віршів, твори Лесі Українки «В катакомбах» і 
«Одержима», поема І.Франка «Панські жарти» і байки, твори Марка Вовчка, М.Коцюбинського, 
І.Нечуя-Левицького, О.Пчілки, С.Васильченка, Є.Гребінки, П.Гулака-Артемовського та ін. Але, як 
правило, це були окремі видання. Що ж до багатотомних видань, то їх не було – бракувало не тільки 
якісного паперу, але й відчувалась відсутність редакторів, упорядників, планового ведення 
видавничої справи.  

В умовах попиту на книжкову продукцію видавалось чимало технічно неякісних книжок або 
просто маловартісних за змістом. «Спільна риса випадковості, безплановості, недоцільності і повної 
анархії в книжній справі» [6; 4] була притаманна всьому книжковому ринку тієї пори. Якщо 
видавалась книга «трохи поважніша за змістом і розмірами», то вона, як правило, була «тільки 
перевиданням книжки передреволюційної» [6; 4]. Але навіть при перевиданні творів класичної 
літератури припускалось багато прикрих помилок. Так, «Українське видавництво» у Катеринославі 
1917 р. випустило збірку Т.Шевченка «Заборонені поезії». Це був передрук із друкованого у 
Петрограді 1908 р. «Кобзаря». До збірки ввійшли твори: «Сон», «Великий льох», «Кавказ» та ін. 
Звичайно, таке видання було необхідне через відсутність у продажу повного «Кобзаря», але низький 
рівень видавничої підготовки призвів до «просто скандальних коректурних недоглядів, не дали навіть 
оглаву, не сказали хоч би пару слів про поета. Тільки й того, що дешево» [8; 90]. Це стосується й 
видавництва «Сіяч», що випустило 1917 р. «Твори» П.Гулака-Артемовського, куди зібрано всю 
літературну спадщину автора. О.Олесь на сторінках «Книгаря» [9; 150] про це видання зазначив, що 
воно не мало «ані критичної розвідки, ані біографії поета. Книжку видано не досить чепурно». І все 
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ж, незважаючи на всі недоліки, видання української художньої книги набувало в цей час небаченого 
розвитку. Зростання частки художньої літератури відбувалось на тлі загального зростання книжкової 
продукції. З 1917 по 1918 рр. кількість виданої літератури українською мовою зросла з 814 до 1184 
назв [10; 5]. На 1918 р. загальний тираж становив 4 млн. 666 тис. примірників, із них творів красного 
письменства – 652 тис. [11; 22]. До того ж ці дані неповні, бо ґрунтуються на книгах, що були 
видрукувані переважно в Києві та в найбільших містах України. Не бралася до уваги продукція, 
видрукувана в різних куточках України різноманітними приватними, кооперативними 
видавництвами, окремими особами, гуртками, «Просвітою» тощо. 

Стрімкий зріст книжкової продукції 1918 р. не можна цілком пов’язати з діяльністю 
Гетьманського уряду. Переважно виходили книжки, сплановані до друку раніше, а під кінець 1918 р., 
«…книги не було – бо не було її підготовлено. Книжку й газету починає заступати сурогат і афіша, 
плакат, метелик» [6; 6]. 

Видання художньої книги в Україні в перші роки радянської влади пов’язане з діяльністю 
Всевидаву, згодом реорганізованого у Всеукраїнське державне видавництво (Всеукрдержвидав). І 
хоча в 1919 р. ще продовжували працювати окремі видавництва, що почали свою роботу в 1917-
1918 рр., з утворенням Всевидаву їх діяльність була фактично занепадом видавничої діяльності.  

В умовах Громадянської війни була знищена майже вся поліграфічна база, а 1920-1921 рр. 
позначені глибокою паперовою кризою. «Замість 60 тисяч пудів паперу на місяць, що є необхідне для 
мінімальних потреб населення республіки, Всевидав у 1920 р. мав на місяць по 3-5 тис. пудів і зараз 
дістає до 12 тис.» [10; 28]. До того ж в 1919-1920 рр. виходила переважно агітаційна література. І 
тільки на кінець 1920 р. правобережна філія ВДВ починає видавати «Універсальну бібліотеку», в якій 
вийшли й твори художньої літератури. Всього ж у 1920 році Всевидав випустив 15 назв творів 
красного письменства. Якщо додати сюди 5 назв поетичних видань, то це становить менше 3% від 
загальної кількості видань (676 прим.) [10; 31]. 

Навесні 1921 року Всеукраїнське державне видавництво випустило першу вартісну художню 
книгу – збірник Т.Шевченка. Незважаючи на певні вади – як технічні, так і художні – це значне 
видання. Виходили друком твори І.Франка, М.Котляревського, М.Коцюбинського, Лесі Українки, 
І.Нечуя-Левицького, С.Васильченка, Л.Глібова, С.Руданського. Розпочалося видання творів 
українських радянських письменників: П.Тичини, В.Блакитного, М.Рильського, О.Вишні, 
С.Скляренка. І.Кочерги тощо. Поряд з українськими класиками виходили твори російських 
літераторів – Л.Толстого, М.Гоголя, А.Чехова, Д.Маміна-Сибіряка, а також твори зарубіжних 
письменників – Г.Гейне, Г.Андерсена, А.Франса, Жорж Санд, А.Доде, Жуля Верна, О.Уайльда, 
Едгара По. Тоді ж виникає значна кількість державних та урядових видавництв, що існують не як 
самостійні видавничі апарати, а як спеціальні підрозділи різних урядових, адміністративних, 
наукових та ін. установ. Вони видають книжки, пов’язані переважно з діяльністю цих установ, і 
видання художньої літератури є поодинокими прикладами. Так, видавництво Культурно-освітнього 
відділу при губкомі м. Катеринослава видало оповідання В.Винниченка «Темна сила» (1919 р.). Це ж 
видавництво видало 2 збірки поезій В.Поліщука «Сказання давнєє про те, як Ольга Коростень 
спалила» та «Вибухи сили». Видавництво ЦК КСМУ (м. Харків) надрукувало збірку поезій В.Чумака 
«Червоний заспів» (1920 р.) та ін. 

Нова хвиля пожвавлення видавничої діяльності в Україні, і зокрема видання художньої 
літератури, пов’язана з впровадженням Нової економічної політики. В той час, здавалось би, повинно 
було з’явитися безліч приватних видавництв, що могли б скласти конкуренцію фактично 
монопольному ДВУ. Але зі старих видавництв, котрих у 1918 році налічувалось 104, з’явились тільки 
видавництва, що мали обмежені сфери діяльності, оскільки вони повинні були зареєструватися у 
Держвидаві, якому на початку його діяльності доручено реєструвати всі видавництва і надавати їм 
дозвіл на видання окремих книжок. І хоча офіційне законодавство радянської держави дозволяло 
приватну видавничу діяльність, «об’єктивні умови у вигляді фінансової політики цілковито не 
сприяли тому» [6; 21]. Але навіть за таких несприятливих умов спостерігалося зростання приватних 
видавництв. Якщо в 1921 р. їх було 5, то 1922 р. – 9, а в 1923 р. – 22 (18 – українських, 4 – російські) 
[6; 26]. Натомість зменшилася кількість кооперативних видавництв. На той період припадає 
діяльність такого видавництва, як «Цех каменярів» (Харків), в якому виходила переважно поетична 
книжка: В.Алешко «Поезії .Книжка перша» (1920 р.), М.Доленго «Блакитна жалоба» (1923 р.), «Моє 
письмо» (1923 р.). Діяли видавництва «Слово», «Спілка», «Гольфшторм», «Всеувито». 
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Початок 20-х років позначився вибухом поетичної творчості і приходом у поезію багатьох 
імен. Так, у видавництві «Слово» вийшли поетичні збірки М.Рильського «Синя далечінь» (1922 р.), 
П.Филиповича «Земля і вітер» (1922 р.) Це видавництво вирізнялося поміж інших тим, що при 
порівняно невеликому обсягу своєї продукції, виконувало значну культурницьку роботу. Позитивною 
особливістю його діяльності був підхід до книги як до продукту мистецтва, тому мало чи не кожне 
видання «Слова» завжди було технічно бездоганним і служило зразком високої художньої культури. 
Загалом же період 1922-1923 рр. дав мало справді вартісних у технічному й естетичному сенсі видань 
художньої літератури. Але вже в 1924 р. деякі спроби «Гарту», «Плугу», «ДВУ», «Червоного шляху» 
дали добрі результати в царині видання творів красного письменства. 

Це в великій мірі пов’язане з процесами, що дістали в Україні назву – українізація, і завдяки 
яким відбулися зрушення у сфері освіти, інформації, підготовки кадрів, інтенсивного розвитку 
української мови та літератури. «Це досягалося врахуванням національного фактора у кадровій і 
культурній політиці, а також реалізацією спеціальної програми сприяння політичному і культурному 
розвитку меншин» [12; 118]. 

Однією з важливих ділянок українізації була культурно-освітня. Оскільки масова освітня 
кампанія велася українською мовою, відчувалась велика потреба в українських книжках та 
періодичних виданнях. Наклад українських газет із 1924 по 1927 рр. збільшився вп’ятеро. Значно 
зросли кількість і наклад книжкової продукції українською мовою. Так, за кількістю назв – із 4508 у 
1924 р. до 5413 – у 1928 р. У 1924-1925 рр. видань українською мовою було 40%, а в 1927-1928 рр. – 
54%. 

Головним видавцем художньої книги стало ДВУ, але в умовах нової економічної політики 
воно поступалося своєю монополією. Виникає низка урядових і приватних видавництв. Багато з них 
«працювали не знаючи ринку, не пристосовуючись до нього, часто виступають на ньому як 
конкуренти, проводячи паралельну роботу» [10; 10]. 

У 1923-1924 рр. приватні видавництва видали 4% усієї книжкової продукції, а в 1926-1927 рр. – 
вже 10,1%. Серед приватних та кооперативних видавництв найбільший вплив мали «Космос», «Час», 
«Сяйво», «Рух». Останнє видало твори В.Винниченка – багатотомне видання, а також окремі 
оповідання, п’єси. Всього – 27 назв. У цьому ж видавництві вийшла перша книжка В.Гжицького 
«Трембітні тони» (1924 р.), твори Г.Хоткевича, Я.Мамонтова, А.Старицької-Черняхівської. В 1927 р. 
видавництво «Рух» випустило кілька томів творів О.Кобилянської і серед них – ювілейний 4-й том, 
присвячений 40-річчю літературної діяльності зі вступною статтею І.Лизанівського та автобіографією 
ювілянтки. Але згодом приватний сектор згортає свою діяльність, поступається окремими ділянками, 
що в них був майже монополістом. Так, дитяча література – пріоритет приватних видавництв, – 
згодом переходить до державних видавництв – ДВУ, «Книгоспілки». А вже 1927-1928 рр. частка 
літератури, що вийшла у приватних видавництвах, знизилась до 6,5%. Натомість створюються нові 
видавництва – «Червоний шлях». Це видавництво виникло шляхом злиття видавництв «Шлях 
освіти», «Гарт», «Плуг» і за обсягом видань майже зрівнялось із ДВУ. Головною його метою стало 
видання масової літератури. «Червоний шлях» друкував твори М.Хвильового – «В очереті», 
«Солонський яр» (1924 р.), «Злочин» (1924 р.), «Кіт у чоботях» (1924 р.), Б.Антонечка – Давидовича 
«Лицарі абсурду»(1924 р.), а також поезії М.Рильського, В.Сосюри, П.Тичини. З діяльністю цього 
видавництва пов’язане видання творів П.Панча – «Гнізда старі» (1925 р.), «Там, де верби над ставом» 
(1925 р.) та ін. Художню літературу друкували також видавництва «Український робітник», «Цех 
каменярів», «Плужанин», «Західна Україна» тощо. Але провідним залишилося ДВУ. Крім класики – 
української та зарубіжної, виходили також твори сучасників – О.Досвітнього, О.Копиленка, 
Г.Косинки, А.Любченка та ін. Особлива увага приділялась поезії. Серед видань – твори В.Поліщука, 
О.Журливої, Т.Осьмачки. 

Лише протягом 1925-1926 рр. видавництво випустило збірки М.Рильського «Під осінніми 
зорями»; В.Сосюри «Юнь», «Тарас Трясило», «Сьогодні», «Сніги»; П.Тичини «Сонячні кларнети», 
«Плуг» тощо. Неодноразово видавались твори М.Хвильового, В.Стефаника, І.Сенченка. Велику 
популярність мала драматургія – п’єси М.Куліша, Я.Мамонтова, Г.Хоткевича. Враховуючи читацькі 
потреби, в Державному видавництві створюється юнацький сектор, що друкує художні твори для 
дітей та юнацтва.  

Таким чином, видання художньої літератури в Україні в період 1917-920 рр. пов’язане з 
загальними історичними та культурними процесами, що відбувались у державі. Період вільного, хоча 
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й хаотичного, безпланового розвитку видавничої справи 1917-1918 років змінився на період занепаду 
впродовж років Громадянської війни. 

20-ті роки, особливо їх середина, позначені загальним піднесенням художньої літератури, 
розвитку її течій, напрямів, а звідси – розвиток видавничої справи у цій галузі. Але вже наприкінці 
20-х років загальні процеси формування тоталітарної держави накладають відбиток на всі ділянки 
життя суспільства, зокрема й видавничу справу. 
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Резюме 
Йдеться про видання художньої літератури в Україні (1918-20-ті роки ХХ ст.). Розглядається 

діяльність спеціальних та універсальних видавництв, аналізуються типи видань. 
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Summary 
Edition of fiction is in time of liberation competitions in Ukraine (1918-20th ХХ of century) 
This article contains information about publishing of fiction in Ukraine (1918-20-es of 20-th 
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З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЖУРНАЛІСТИКИ.  

ПРОТОЖУРНАЛІСТИКА АНТИЧНОСТІ 
 
Вітчизняні історики журналістики рідко звертають увагу на її найдавніші сторінки. Більшість 

робіт у цьому напрямі належить зарубіжним авторам: Г.Буасьє, чиї книги можна вважати 
класичними, а також сучасним – француженці К.Куле, росіянам М.Горбачову, Є.Прохорову, 
О.Корниловій, М.Козловій та ін. Між тим, європейська журналістика в якості своїх культурно-
цивілізаційних передумов має античні, давньогрецькі і давньоримські медійні паростки. Саме слово 
«журналістика» походить від лат. diurnalis – «щоденний», яке у Давньому Римі було утворено від 
словосполучення «Acta diurna» («Acta diurna populi Romani») – «Щоденні події» – першої 
європейської газети. Слово «газета» у даному випадку є явним перебільшенням: і матеріальний носій 
був не той, до якого ми звикли, і формат. «Acta diurna» (оригінал) були покритими білим гіпсом 
дошками, які щоденно вивішувалися для ознайомлення на римському Форумі. «Щоденні події» 
містили інформацію не тільки офіційного, але й світського характеру. Крім того, за наказом Цезаря 
було створено тижневик «Коментаріус рерум новарум» («Записки про нові події»), що мав наклад 
майже 10,5 тис. примірників – його переписували 300 рабів [1; 56]. 

«Acta diurna» передували «Acta Senatus» – протоколи засідань римського сенату, але останні 
були обмеженими у доступі. Як засвідчує Светоній, Гай Юлій Цезарь після вступу (59 р. до н.е.) на 
консульську посаду «першим наказав складати й обнародувати щоденні звіти про зібрання сенату і 
народу» [4; 20]. (Латинське «publicarentur» у даному випадку точніше перевести як 
«оприлюднювати». – О.М.).  

За форматом «Acta diurna» були скоріше дайджестом, що інформував про постанови, 
ухваленні сенатом або коміциями – законодавчими органами давнього Риму. Рукописні варіанти 
розсилалися по провінціях Римської імперії з метою ознайомлення влади на місцях із рішеннями 
центральної влади. Їх, як й інші документи того часу, розвозили tabellarii – листоноші, долаючи за 
добу відстань до 50 римських миль або 75 км.  

Крім протоколів засідань сенату, до загалу доводилися і протоколи народних зібрань – 
коміций. Оригінали ж цих документів зберігалися в архівах або бібліотеках. Спочатку поширення 
офіційної інформації у давньому Римі забезпечувалося написами – inscriptions, – що розміщувалися 
на стінах римського Форуму, на яких прикріплювалися спеціальні дошки. Так, стіна колишнього 
царського палацу – Alba Regia – призначалася для стислих записів про найбільш вагомі події. Про 
справи повідомлялося за допомогою album – вкритих білим гіпсом дощок. Аlbum, що на ній 
розміщувалися, відкривалися іменами консулів та суддів, під якими вже й записували офіційну 
інформацію. Наприкінці року ці дошки переносилися до сховища на римському Форумі – tabularia, де 
й зберігалися.  

Наступник Гая Юлія Цезаря Октавіан Август відмінив звичай публічно повідомляти римлян 
про політичні події в сенаті та й сама роль сенату стала зменшуватися. Між іншим, про намагання 
обмежити доступ до інформації ще у доімперську епоху свідчить Цицерон: «Чи є той або інший день 
судовим, колись знали тільки небагато людей… Ті люди, у яких отримували подібні роз’яснення, 
були дуже могутніми», утім, згодом «знайшовся якийсь писець, Гней Флавій, котрий зробив фасті 
(судові дні. – О.М.) доступними для народу, щоб народ міг ознайомитися із особливостями кожного 
дня, і поцупив премудрість законознавців з їхніх власних книжкових скринь» [5; 339]. Але наступні 
імператори відродили практику, уведену Цезарем. Утім, «Acta diurna populi Romani» не завжди 
відігравали тільки позитивну роль, розповсюджуючи інформацію. Збільшення блоку світських новин 
вартувало життя деяким їх героям. Так, історик Тацит повідомляє, що інформація про витівку 
сенатора Тразеї, який відмовився вітати імператора Нерона зі смертю його матері, що потрапила до 
«Щоденних подій», стало причиною його загибелі. Посилаючись саме на газету, недоброзичливці 
сенатора підбурили імператора проти нього, і той добився згоди римського сенату на страту Тразеї. 
Між тим, не тільки у Римі стіни будинків заміняли сучасні дошки оголошень, а також античну 
протогазету. Проведені у Помпеях та Геркуланумі розкопки показали, що і в цих містах потреба в 
обміні інформацією задовольнялася також настінними написами. Серед них зустрічається і політична 
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агітація: голосувати за того чи іншого на посаду едила; і оголошення, наприклад, про проведення 
гладіаторських боїв, і послання особистого характеру. Отже, інформацією ділилися і писали, хто на 
що був гаразд. У Помпеях збереглися і криптограми – потаємні написи – ранніх християн. 

Збирання і розповсюдження інформації було викликане різними причинами: воєнними, 
політичними, комерційними і просто особистими. Не завжди ця професія користувалася повагою. Збором 
інформації спочатку займалися люди у своїх власних інтересах, їх не наймали, але годувалися вони саме 
за рахунок чуток, які потім використовували у комерційних цілях. Сикофанти давньогрецьких полісів 
уважно прислуховувались до всього, що можна було почути в громадських місцях, особливо на агорі, на 
якій вирувало торговельне, політичне – узагалі публічне життя афінян і коринфян, фіванців і мілетців. 
Почувши щось корисне для себе, вони могли використати отриману інформацію або порушивши судову 
справу, або спробувавши шантажувати людину, якій, можливо, було дешевше відкупитися. Інформація у 
даному випадку існувала в усній формі, у такій же спосіб і розповсюджувалася. 

У Давньому Римі за послугами зі збору інформації зверталися політичні діячі та поважні 
особи з метою бути в курсі того, що відбувається у політичному, соціальному і культурному житті 
міста і країни. Люди, що за плату збирали різноманітну інформацію і повідомляли про все, що 
відбувалося, свого замовника, називалися operarii – «ремісники», «трудящі». Цицерон називав їх 
compilations – компіляторами. Багато хто з них був греками, що шукали заробітку. Разом із тим, таких 
operarii’в не допускали до світських новин, оскільки соціальний статус їх був низьким. Але там, де 
йшлося про різноманітні міські чутки: скандали, театральні вистави, бої гладіаторів і просто плітки, 
послуги operarii’в були незамінними. 

Іншу групу античних «репортерів» складали друзі і клієнти. Будучи римськими громадянами, 
у тому числі й високого рангу, – тут все залежало від кола, в якому обертався замовник інформації, – 
вони мали доступ до новин, що циркулювали в кулуарах влади. 

Перебуваючи на посаді намісника у Сицилії Цицерон користувався подібними послугами аби 
бути в курсі столичного життя. У Римі І ст. до н.е. збір інформації за плату вже став професією, хоча 
цим могли займатися і раби, і вільновідпущеники, і клієнти. Про значення отримання різноманітних 
чуток свідчить той факт, що на них посилається Цицерон у промові проти Катиліни. Вчасно 
озвучена, вона допомогла попередити захоплення Риму повстанцями – прибічниками Катиліни, а 
самому Цицеронові зберегти життя.  

Для боротьби із Антонієм цей спосіб вже не допомагав, і Цицерон звертається до форми 
памфлету – публіцистичного жанру. Памфлет, як форма писемної публіцистики, орієнтований на 
ідеологічне й агітаційне завдання. Ця форма передбачала і використання різних, передусім, 
негативних щодо особи, проти якої був спрямований памфлет, чуток. Вона використовувалась і з 
метою очорнити людину. Переслідувань за розповсюдження недостовірної інформації на той час не 
існувало, або слід було б вважати, що вся інформація була відповідною дійсності.  

Межують з інвективою памфлети Катулла на адресу Юлія Цезаря та його прибічника 
Мамурра, в яких автор розглядає «у дивній дружбі два підлих негідника…». Памфлет містить прямі 
обвинувачення у розпусті, які поет дозволяє собі, спираючись на численні чутки, що ходили серед 
римлян.  

Наближеними до памфлетів були й сатири Ювенала. Його мова відрізнялась в’їдливістю, а 
сатири – сарказмом, критичним ставленням до римських реалій: соціальних, культурних, політичних 
і, навіть, комунальних. 

Важливим напрямом збирання інформації були чутки про родовід людини, її моральні якості, 
наприклад, про любовні походеньки, особливо з нетрадиційною забарвленістю, про статки та 
джерела їх походження тощо. Зазвичай таку інформацію людина приховувала, тож і здобути її багато 
чого було варте. Про використання подібної інформації свідчать промови грецьких і римських 
ораторів: Лісія, Демосфена, Есхіна, Цицерона, Саллюстія. У цьому плані їм було що сказати про 
Аристогітона (Лісій), Катиліну, Верреса, Антонія та інших політичних діячів (Цицерон), і одне про 
одного (крім Лісія, який сам не судився і політичною діяльністю не займався). 

У Давній Греції існувала богиня – покровителька інформації – Чутка або Fеmе (Fаmа), в якої 
було сто вух та сто очей. За Вергілієм, Fаmа вдень зверху спостерігала за усім, що коїлося у місті, а 
вночі розносила як вірні, так і брехливі чуткі про те, що побачила.  

Ще одним шляхом передання і поширення інформації були приватні листи, що сприяли 
формуванню своєрідного античного літературного жанру – epistola (epistula – лист, письмо). Листувалися 
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не тільки римляни: Цицерон і Гай Юлій Цезар, Саллюстій Крісп, але й набагато від них раніше: 
Демосфен, Епікур і, навіть, Діоген Синопський. Тому, хоч слово «епістолярний» має латинське коріння, 
феномен листування був поширений ще в середовищі греків класичної доби. У листах повідомлялися не 
тільки відомості з особистого життя кореспондента, але різноманітні чутки, що або привернули увагу 
автора листа, або повідомлялися на прохання адресата. Можливо тому листи давніх греків, що дійшли до 
нас, і в основному належали філософам, риторам і поетам, тобто інтелігенції того часу, більше 
відображають особистісні риси авторів, що зосереджені на собі. Утім, не завжди. Наприклад, листи 
Демосфена, призначені для публічного ознайомлення, починаються зверненням до ради та народу, і 
йдеться в них про політичні проблеми. А ось листи Діогена явно приватного характеру. 

На противагу їм листи римських кореспондентів, того ж Цицерона, містять значно більш 
різноманітну інформацію, від комерційної до політичної. Це дозволяє краще зрозуміти і особистість 
їх автора, і дізнатися про політичні й господарські реалії, в яких він жив.  

Епістоли – «послання» – стають і художнім жанром римської літератури. Кілька таких епістол 
залишив по собі Горацій. 

Епістолярний жанр можна розглядати як зразок античної документальної прози та 
інформаційного жанру протожурналістики. Яскравим прикладом вже за часів Римської імперії 
слугують листи Плінія Молодшого. Листи ретельно відредаговані, що також є ознакою 
журналістського процесу, очевидно, що автор передбачав їх публічне читання.  

«Батьком» репортажу (знов із префіксом «прото»-) можна вважати Ксенофонта. Яскраво це 
виявляється у «Захисті Сократа на суді». Йому ж можна віддати першість і у становленні жанру 
документальної біографії: «Кіропедія» – біографія перського царя Кіра. У цьому Ксенофонта буде 
наслідувати Плутарх у своїх «Порівняльних життєописах». Утім, перевага репортажів першого – у 
безпосередній і наочній участі самого автора у подіях, які він описує – Ксенофонт брав участь у 
поході загону греків у складі військ Кіра. Його ж «Анабасіс» є водночас прикладом жанру нарису. А 
документальність – важливою ознакою журналістики. 

Й після появи Acta diurna, які, між іншим, після смерті Юлія Цезаря певний час закривалися, 
потреба у збиранні, переданні та поширенні інформації у давньому Римі не зникла й не зменшилася. 
З приводу римських «збирачів» новин Марк Валерій Марціал навіть написав епіграму: 

  Ловко всегда, Филомуз, приглашенья добьешься к обеду 
  Тем, что за истину ты всякий свой вздор выдаешь. 
  Знаешь ты все, что Пакор замышляет в дворце Арсакидов, 
  Сколько на Рейне стоит, сколько в Сарматии войск, 
  Ты распечатаешь нам приказ предводителя даков, 
  Предугадаешь, кого лавры победные ждут.  
  В темной Сиене дожди перечислишь с фаросского неба.  
  Знаешь и сколько судов вышло с ливийских брегов, 
  Знаешь, для чьей головы зеленеют оливы Иула 
  И увенчает кого дубом небесный отец. 
  Брось ты уловки свои; у меня ты обедаешь нынче, 
  Но при условии, что б ты мне не болтал новостей [2; 258]. 
Філомуз, про якого йдеться в епіграмі, схоже, є так званим клієнтом – вільним, але зазвичай, 

незаможним мешканцем Риму, яким опікувався багатий патрон. В обов’язок клієнта входило з’являтися 
вранці до свого патрона з привітаннями, супроводжувати його на форум, і, у тому числі, розважати 
усілякими новинами, які він тільки зміг дізнатися. Звісно, що не завжди ці новини відповідали дійсності, 
але клієнти виконували водночас й інформативну, й розважальну функцію, тому достовірність інформації 
була бажаною, проте не обов’язковою. Саме над цим характером новин іронізує Марціал, який і сам, 
переїхавши з Іспанії до Риму, тривалий час перебував на становищі клієнта різних патронів і виконував 
схожі функції. За це, зазвичай, патрон дарував своїм клієнтам, яких у нього могло бути декілька, 
невеличкі суми грошей, продуктові «набори», одяг, а також міг запросити на обід, під час якого клієнт 
ділився останніми новинами. «Новизна» – це вже риса журналістики.  

Між тим і сама римська поезія часом виконувала подібні функції, щоправда, скоріше так звані 
її низькі жанри, до яких належала й епіграма. Її не поважали, але читали.  

Марціал із приводу своїх епіграм писав, «…скаже життя: «Це моє!» Вже не спіткаєш 
кентаврів отут, ні горгон або гарпій: тхне бо людиною скрізь кожна сторінка у нас» [3; 453]. І 
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зазначав з приводу того, що хвалять поетів класичного штибу: «хвалять їх, я визнаю, нумо й читають 
мене» (пер. О.М.) [2; 126]. 

Схожу роль – літератури, в якій «тхне людиною кожна сторінка», – у Греції відігравала 
комедія, теж «низький» жанр. Відвідувати вистави якої тому й заборонялося жінкам та дітям, аби 
вони не почули зі сцени і не побачили на ній щось не пристойне. Давньоаттична комедія своїми 
витоками сягає діонісійських свят, які допускали вельми розкуту поведінку. Власне, саме комедії 
відображали реалії соціального життя і виводили на сцену реальних або легко упізнаваних 
персонажів. Такими були комедії Аристофана. Дотримувалася схожих принципів і римська комедія, 
зокрема, Теренція. Хоча для останнього характерними є стандартизовані персонажі та сюжетні ходи. 
Твори цих жанрів та авторів, які у них працювали, складають літературні витоки журналістської 
діяльності. 

Публіцистична складова античної протожурналістики формувалася у вигляді памфлетів, які 
часто складалися з лайок, образливих натяків, а то й прямих закидів такого ж характеру. А під час 
римської античності оформлюється і самостійний жанр інвективи. Остання може розглядатися і як 
зародок «жовтої преси», адже перевірити на відповідність дійсності усіляких «смажених фактів» не 
виявляється можливим, а за характером вони часто є дуже образливими. Водночас, памфлет містить 
потужний політичний заряд. Він і розрахований на злободенність політичних подій та політичної 
боротьби. Інвектива – теж політично забарвлений жанр, недаремно деякі з них вважаються 
фіктивними: будучи побудованими згідно законів риторичного жанру – як промова, – вони інколи 
залишалися не озвученими, поширюючись у списках.  

Простота і доступність (зрозумілість) лексичного і синтаксичного ладу цих жанрів – це теж 
риса журналістики, яка прослідковується за античних часів. Це особливо помітно на лексико-
синтаксичній побудові цицеронової інвективи проти Саллюстія у порівнянні з його ж промовами-
ораторіями. Лайки ж надають емоційності і промові, якби вона звучала, і збуджують інтерес при 
знайомстві з письмовим (графічним) текстом. Отже, антична протожурналістика збирала свої 
складові з різних інформаційно-літературних джерел.  

Основні – літературні і публіцистичні – означали поєднання інформативності із специфічною 
мовою: доступною, зрозумілою, загальноприйнятою, і усною, і письмовою. Остання породжує 
принцип редагування, який поширюється і на документальну прозу, що на початку постає у формі 
епістолярного жанру. Репортажна проза формується в контексті філософської літератури, а жанр 
документальної біографії – в історичній. Такий жанр як памфлет виникає на вістрі політичної 
боротьби, поєднавши здобутки політичної риторики, інвективи й епіграми.  

Виникає і протоформа «жовтої» журналістики, яка, щоправда, існує переважно в усній формі, 
але згодом «смажені новини» потрапляють і у своєрідний розділ світської хроніки «Acta diurna populi 
Romani» – першої європейської протогазети, від складової назви якої і походить слово 
«журналістика». 
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УДК 379.8(4/9) 
І.В. Петрова 

 
РОЗВИТОК ДОЗВІЛЛЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА У ХІХ СТ. 

 
Людству за всю історію свого розвитку так і не вдалося сформулювати однозначного 

тлумачення поняття «дозвілля», яке б влаштовувало (за обсягом, змістом, структурою, 
функціональним навантаженням) якщо не всіх, то хоча б більшість науковців і практиків. Очевидно, 
ще довго у межах різних наук (або у різних ситуаціях буденного життя) фахівці та споживачі 
дозвіллєвих послуг будуть спиратись на різні концепції дозвілля, що, відповідно, відображатиметься 
в абсолютно різних наукових дефініціях. 

Питання «що таке дозвілля?» викликає у більшості людей здивування. Видається, що всі 
розуміють його значення, називаючи ним неробство, самореалізацію, байдикування, вільний вибір, 
свободу, гру, розваги, звільнений від обов’язкових справ час, індивідуальні заняття та інше. Існує 
величезна кількість різноманітних його визначень, і саме тому їх багато, що серед них мало цілком 
задовільних. Ці визначення, хоч самі по собі і бувають вірні, однак переважно або часткові і через те 
однобічні, або надто загальні і тому неповні. 

Численні спроби розкрити сутність дозвілля засвідчують разючі розбіжності, хоча розмаїті 
відповіді на питання про дозвілля не тільки не виключають одна одну, а почасти й повторюються. 
Причин такого стану багато, пояснення одне: дозвілля – явище надзвичайно складне. Хоча іноді воно 
так часто вживається, що у більшості людей складається враження, ніби всі розуміють, при тому 
приблизно однаково, про що йдеться і що являє собою дозвілля. А властива суть дозвілля, як 
соціально-культурного явища в усьому розмаїтті його конкретних виявів, залишається осторонь. 
Саме ця «ілюзія знання» вимагає поглибленого аналізу сприйняття дозвілля у ХІХ ст., столітті, що 
характеризується ґрунтовними, науковими, логічними спробами вивчення дозвілля як соціально-
культурного явища. 

Дозвілля досліджується у таких, міждисциплінарно пов’язаних із культурологією дисциплінах, 
як філософія (Арендт Г., Асмус В., Бакштейн І., Булгаков С., Віндельбанд В., Васильєва Т., Вебер М., 
Лосєв А., Поппер К., Рассел Б., Фролов Е., Фромм Е.,), психологія (Аргайл М., Драйвер Б., Зубець О., 
Ісо-Ахола С., Кейлойс Р., Маслоу А., Неулінгер Дж., Роджерс К., Сельє Г., Фопель К.), соціологія 
(Акімова Л., Артьомов В., Гордон Л., Грушин Б., Дюркгейм Е., Мосальов Б., Каплан М., Патрушев В., 
Піча В., Пруденський Г., Ручка А., Семашко О., Скокова Л., Струмілін С., Суїменко Е., Цимбалюк Н., 
Ядов В. та інші), педагогіка (Азарова А., Вахтеров В., Гессен С., Дьюї Д., Зеленко А., Лоренц У., 
Мединський Є., Петровський М., Сірополко С., Сухомлинський В., Шацький С., Чередніченко І., інші), 
рекреалогія (Бардов В., Міллер Н., Робінсон Д., Сергета І., Шиверс Дж., Орлов А.), архітектура 
(Єханіна Є., Кравченко А., Лежава І., Теркунова Т., Устінов М., Щеглов А.), економіка (Абанкіна Т., 
Бакєєв О., Євсєєв А., Коуен Т., Пруденський Г., Ривкіна Р., Угрюмов Є., Устінов М.), історія 
(Андрєєв Ю., Гуревич А., Даркевич В., Лібера А., Ле Гофф). Щоправда, у працях названих дослідників 
не висвітлено розвитку дозвілля, його суспільного та культурного значення у ХІХ ст. 

Тому метою нашого дослідження є аналіз дозвілля як соціально-культурного явища у 
ХІХ ст.; виявлення тенденцій його розвитку у цей період. 

XIX ст. – час оптимізму, віри в культуру та її життєдайні для людства сили, століття науково-
технічного перевороту і бурхливих соціальних потрясінь, значимих гуманістичних і естетичних 
завоювань та утопічних сподівань. Культура XIX ст. ґрунтується на ідеях гуманізму, сцієнтизму та 
євроцентризму, сформованих Просвітництвом. Сприйняття дозвілля у той період обумовлене 
процесами індустріалізації, що охоплює країни Західної Європи, США, Канаду від кінця ХVІІІ 
(Французька революція 1789-1793 рр.) – до початку ХХ ст. (початок Першої світової війни 1914 р.); 
науково-технічного розвитку та професійної диференціації; урбанізації й соціального розшарування; 
виокремленням у самостійну соціальну групу пролетаріату. 

Цей період характеризується апогеєм «етики праці», що знайшло відображення у гаслах 
трудової дисципліни, моралістичних компаніях проти алкоголізму, штрафних санкціях тощо. 
Капіталізм не лише возвеличує працю як спосіб існування homo faber’а, але й розповсюджує логіку 
vita activa на інші сфери людської життєдіяльності, підкорюючи «прекрасне й некорисне» 
«корисному й необхідному» [7; 170]. І якщо в попередні століття праця і все, що з нею пов’язується 
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(техніка, економіка, виробництво) слугують лише засобом досягнення мети, а метою є саме життя і 
спасіння душі людини, то в капіталістичну епоху економічна діяльність, професійний успіх та 
матеріальна користь набувають самостійної цінності, стаючи самоціллю. «Соціальна етика» 
концентрується у «накопиченні дедалі більших грошей при повній відмові від усілякої насолоди, що 
її може принести багатство, від усіх евдемоністичних чи гедоністичних моментів… Нажива тут до 
такої міри мислиться як самоціль, що стає чимось трансцендентним і навіть ірраціональним у 
ставленні до «щастя» або «користі» окремої людини. Накопичення стає уже не засобом для 
задоволення людських життєвих потреб, а, навпаки, усе людське життя спрямовується до нього як до 
найвищої мети» [2; 50]. У капіталістичному суспільстві «жива людина з її щастям та горем, її 
потребами та вимогами, витіснена за коло інтересів, її місце займають дві абстракції: накопичення та 
справа. Людина, відповідно, перестає бути тим, чим вона є до кінця ранньокапіталістичної епохи – 
мірою усіх речей» [6; 131]. Віднині життєве становище особи, її сьогодення та майбуття визначає не 
особа, а її трудова діяльність (досить часто обрана не за власним бажанням, а через певні обставини), 
професійна компетентність та відданість справі. Професійне «програмування», націленість 
працівника на досягнення максимального результату у відповідній професійній сфері, визначає 
певний алгоритм поведінки, який виключає можливість універсальної, не детермінованої зовнішніми 
факторами, самореалізації індивіда: «Розвитку однієї-єдиної діяльності жертвуються усі інші фізичні 
та духовні здібності… Кожен окремий член суспільства залишається рабом своїх засобів 
виробництва, отримуючи право власноруч вибирати засіб власного закріпачення» [11]. 

Раціональність життєвої поведінки на основі ідеї професійного покликання, що походить із 
духу християнської аскези, намагається дослідити і М.Вебер (1864-1920 рр.). Ідея аскетичного життя 
спрямована проти «безпосередньої насолоди життям і всіма його радощами» [2; 169]. Моральному 
осудові піддається заспокоєність і задоволення досягнутим; насолода багатством, бездіяльність та 
тілесна втіха; марна трата часу та споглядання, що послаблюють прагнення до «святого життя» [2; 
162]. «Не заради тілесних втіх і грішних насолод, але для Бога мусите ви трудитись і багатіти. 
Багатство заслуговує осуду лише постільки, поскільки воно криє в собі спокусу піддатись лінощам і 
грішним мирським насолодам, а прагнення до багатства – лише постільки, поскільки воно викликане 
сподіваннями на майбутнє безтурботне і веселе життя» [2; 166]. «Долю» дозвілля необхідно 
формувати з урахуванням формальних обов’язків, стандартизації та дотримання встановленого 
порядку. Принципи раціоналізму, на яких базується праця, переносяться й на дозвілля, що має 
слугувати конкретній меті: «відпочинкові, необхідному для відновлення фізичної працездатності». 
Неприпустимими та ворожими раціональній аскезі є розваги заради чистої насолоди, спортивного 
азарту, задоволення або суперництва [2; 170]. Винятком може бути хіба що безкорисна насолода 
мистецькими цінностями або спортом. «Адже людина – це лише розпорядник благ, які довірені йому 
ласкою Божою…» [2; 172]. І здобути надію на спасіння можна лише невтомною працею у межах 
своєї професії. «Пуританин прагнув бути людиною професії, ми мусимо бути такими. Бо в міру того, 
як аскеза переносилась із чернечої келії у професійне життя і оволодівала цариною мирської моралі, 
вона починала відігравати певну роль у формуванні того грандіозного космосу сучасного 
господарського устрою, який був пов’язаний з технічними й економічними передумовами машинного 
виробництва і який в наш час примусовим чином формує життєвий стиль кожної людини, – причому 
не лише тих людей, які безпосередньо пов’язані з ним своєю виробничою діяльністю, а й узагалі всіх, 
хто з моменту народження ввергнутий у цей механізм. І цей примус існуватиме, мабуть, до того часу, 
доки не вигорить останній центнер пального» [2; 181]. 

З осмисленням важливого значення часу як міри праці змінилося уявлення про дозвілля – це, 
насамперед, вільний (від роботи!) час. Час вже не сприймається як щось священне й подароване 
Богом; він використовується як мірило тривалості праці, фіксації трудової діяльності і 
обумовлюється вимогами технологічної регламентації, для якої застосовуються спочатку економічні 
(звільнення, штрафи, догани), а пізніше – законодавчі механізми. Самоцінність дозвілля 
розглядається лише у межах залишкового часу, яким людина володіє поза роботою та виконанням 
сімейних і побутових обов’язків. 

Так, Е.Дюркгейм (1858-1917 рр.), переконаний у тому, що вільний час відновлює енергію, 
витрачену людиною у процесі трудової діяльності. Тому взаємозв’язок між роботою та вільним часом 
не може бути випадковим, а є, навпаки, взаємообумовленим та функціонально взаємозалежним. 
Значимість праці у суспільстві неможливо зберегти без вільного часу. Виступаючи одночасно і проти 
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ідеї «суспільства вільного часу» як такої, що збільшує привабливість ледарства й неробства і тому є 
небезпечною для суспільства, і проти соціальної політики, спрямованої на подовження тривалості 
робочого часу, Дюркгейм Е. вважав, що збереження морального підґрунтя суспільства полягає не у 
іграх, розвагах чи груповому дозвіллі, а у колективних формах проведення вільного часу. Додамо 
лише, що ці колективні форми дозвілля мають на меті компенсаторну та розважальну функції. Можна 
не погоджуватись із обґрунтованою Е.Дюркгеймом думкою, однак не можна не зауважити 
конструктивної позиції автора, що походить із діалектики взаємозв’язку та взаємозалежності дозвілля 
і праці [5; 471-482]. 

Першою науковою працею, безпосередньо й повністю присвяченою дозвіллю, є робота 
американського вченого Т.Веблена (1857-1928 рр.) «Теорія дозвіллєвого класу». Обґрунтовуючи 
категорію дозвілля як «символ соціальної диференціації», «соціального престижу та суспільного 
визнання», Веблен Т. обстоює думку про залежність дозвілля людини від її соціального становища. 
Кожній соціальній групі притаманне досить чітко окреслене коло дозвіллєвих занять, що уособлює 
неусвідомлений потяг людини до «суперництва в престижності». Негативи суспільства споживання 
Веблен Т. вбачає у «демонстративності», підтримці зовнішніх атрибутів успіху та становища людини 
в соціальній ієрархії. Веблен Т. доводить до висновку, що масове виробництво товарів, що не є 
першою необхідністю, зумовить придбання індивідом тієї продукції, що не пов’язується з життєвими 
потребами, однак впливає на формування думки про становище конкретної людини в суспільстві. 
Вебленом Т. запропоновано й обґрунтовано поняття «демонстративного дозвілля», яке й виявляє 
соціальне становище та суспільне визнання особи. До дозвіллєвих занять, що не применшують 
гідності «високопосадовців», належать, на думку економіста, управління, релігійна діяльність, війна 
та спорт [3]. Теза Веблена Т. про взаємозв’язок дозвілля, класових символів та суспільства 
споживання не привертає значної уваги науковців до кінця ХХ ст. 

Економічні процеси епохи капіталізму, покращення життєвого рівня населення, сприяють 
трансформації елітарних дозвіллєвих форм у масові. З другої половини ХІХ ст. взаємовідношення 
між працею та дозвіллям змінюються на користь останнього. Жадоба розваг, притаманна у попередні 
століття лише аристократичним колам, поступово стає доступною і «людині маси» [10; 447]. Не 
випадковою є думка Спенсера Г. про те, що мистецтву дозвілля необхідно вчитись, усвідомити 
суперечливість соціально-політичних процесів та розробити впорядковану систему поглядів, що 
змогли б вказати людству шляхи до щастя [8; 44]. Критикуючи утилітарне ставлення до особистості, 
Спенсер Г. сподівається, що контраст між промисловим типом суспільного ладу та суспільством 
майбутнього полягатиме у переконанні, що метою праці є життя, а не навпаки. Науковець 
класифікував головні види діяльності, що окреслюють коло людського життя, на діяльність, 
спрямовану на самозбереження; діяльність, спрямовану на забезпечення необхідних життєвих 
потреб; діяльність, що має на меті виховання та освіту нащадків; діяльність, спрямовану на 
підтримання відповідних соціальних та політичних відношень; діяльність, спрямовану на заповнення 
дозвілля, метою якого є формування естетичної культури людини [8; 10]. Різноманітні форми занять 
вільного часу людини – музика, поезія, живопис, література, насолода природою – вказують на те, що 
суспільство існувало задовго до їх виникнення. І значний їх розвиток неможливий без попереднього 
тривалого існування соціального союзу, ідеї, почуття та симпатії якого виявляються у дозвіллєвих 
заняттях [8; 11]. Однак використовувати своє дозвілля на заняття музикою, скульптурою, поезією, 
живописом, людина спроможна лише за наявності певних умов: «Коли удосконаляться способи 
виробництва і коли праця буде максимально економічною у часі. Коли виховання й освіта будуть 
розроблені в таку систему, що слугуватимуть підготовкою… до найістотніших галузей людської 
діяльності. Коли збільшиться …вільний час» [8; 36-37]. І лише тоді архітектуру, живопис, музику і 
поезію можна буде назвати «квітами цивілізованого життя» [8; 36]. 

Характерною рисою культури ХІХ ст. є відкритий зв’язок творчості видатних митців із суспільно-
політичним та соціальним життям. Так, сформована система поглядів на дозвілля та його значимість у 
житті людини ХІХ ст. відображена у роботах імпресіоністів, які були не лише проникливими 
спостерігачами, але й активними учасниками нових розваг. Зокрема, парки, сквери та сади зображено на 
картинах Ренуара П.-О. («Гойдалка», 1876 р.); Сіслея А. («Прогулянка під каштанами», 1878 р.), Моне К. 
(«Парижани у парку Монсо», 1878 р.), Мане Е. («Сніданок на траві» (етюд), 1865 р.), Чейза У.М. («Парк у 
Брукліні», 1887 р.), Менделя А. («У Люксембурзькому саду»), танцювальні та концертні зали – на 
полотнах Ренуара П.-О. («Бал в Мулен де ла Галлет», 1876 р., «Танок у Буживалі», 1883 р.), ресторанчики, 
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бістро, кабаре та кафе – у Мане Е. («У кав’ярні», 1869 р., «Джордж Мур (У кафе)», 1879 р.), Меткалфа У. 
(«У кав’ярні», 1888 р.), театри, цирки та іподроми змальовують Дега Е. («Місс Лала у цирку Фернандо», 
1819 р.), Ренуар П.-О. («Цирк Фернандо», 1879 р.), Сьора Ж. («Цирк», 1891 р., «Парад», 1887-1889 рр.). 

Розвиток громадського та індивідуального транспорту сприяє розвитку туризму та 
інноваційних видів дозвілля. Регулярними та популярними стають заміські прогулянки (Чейз У.М. 
«Години дозвілля», 1894 р., Сьора Ж. «Недільна прогулянка на острові Гранд-Жатт», 1884-1886 рр.), 
відпочинок на узбережжі (Ренуар П.-О. «Пляж у Порнік», 1892 р., Буден Е. «На пляжі у Трувілі», 
1860-1870 рр., Моне К. «Пляж у Трувілі», 1870 р.) та відпочинок на природі (Ренуар П.-О. «Пікнік», 
бл. 1893 р.). 

Зростає популярність таких видів спорту, як крокет (Мане Е. «Партія у крокет», 1873 р. та 
Уінслоу Хомер «Гра у крокет», 1866 р.), плавання, катання на човнах (Ренуар П.-О. «Веслярі в 
Шату», 1879 р., «Повернення з прогулянки човном», 1862 р.), Моне К. «Катання на човні по річці 
Епт», 1890 р., Йон Д. «Ла Гренуйєр», 1873 р.), а взимку – на ковзанах (Мане Е. «Ковзанка», 1877 р., 
Ренуар П.-О. «Катающиеся на коньках в Булонском лесу», 1868 р.), кінні перегони (Хассам Ч. 
«Скачки Гран-Прі у Парижі», 1887 р.; Дега Е. «Фальстарт», 1869-1872 рр.; Мане Е. «Скачки у 
Лоншані», 1864 р., Мане Е. «Скачки», 1865-1878 рр., Дега Е. «Скачки за містом», 1869 р.). 
Улюбленою розвагою дітей, а згодом і дорослих наприкінці 80-х років ХІХ ст. стають велосипеди. 

Якщо спортивні види дозвілля рекламуються як «корисні для здоров’я та моралі» [9; 86], то 
купальні отримують двозначні оцінки сучасників, про що свідчать попереджувальні об’яви1 та 
передбачлива діяльність господарів подібних закладів2. Про популярність подібних закладів пишуть і 
письменники, яскраво змальовуючи їхні негативи [4]. У подібних розважальних закладах панує 
атмосфера награних веселощів та радості (Сьора Ж. «Канкан», 1889-1890 рр.). 

Комерціалізація сфери дозвілля розмиває соціальні кордони та відмінності, збираючи у 
розважальних закладах і представників вищих верств населення і робітників. Прикладом є кабаре, 
яких наприкінці ХІХ ст. лише у Парижі нараховується майже 200 (від невеличких кафешантанів та 
кабаре до розкішних «Ельдорадо», «Амбассадор» та «Алькасар»). А організація у них 
театралізованих вистав, гімнастичних шоу, музичних концертів, пантоміми привертають увагу і 
простолюду, і буржуазії (Дега Е. «Кафе-концерт «Амбассадор», 1876-1877 рр.). Про відомий ресторан 
«Фурнез» Ренуар згадує: «У ньому панувала атмосфера вічного свята. У ті часи люди вміли 
розважатись від душі. Епоха машин та механізмів не висушила життя людей. У них залишився час 
для дозвілля, і це було чудово» [9; 90], унаочнюючи своє світовідчуття у картинах «Сніданок 
веслярів» (1880-1881 рр.) та «Обід в ресторані Фурнеза» («Обід веслярів») 1875 р. 

Особливістю ХІХ ст. стає новий образ жінки, що характеризується зростанням її суспільного 
статусу та кризою сімейних цінностей. Поява жінки в суспільстві актуалізує проблему її дозвілля та 
культурної діяльності. Ця трансформація культурних цінностей, що породжує привабливу й доволі 
«небезпечну» для жінок атмосферу свободи, що панує у розважальних закладах, відображається у 
картинах імпресіоністів (Кассатт М. «Театр «Франсез», 1877-1878 рр., Дега Е. «Жінка на терасі у 
кафе», 1877 р., Мане Е. «Слива», 1878 р., Рафаелі Ж.-Фр. «Молода жінка в кафе»). Занепокоєність 
чоловіків отриманою внаслідок соціальної революції жінками свободою та двозначність сприйняття 
потреб жінки яскраво передається у творах Бальзака О. («Гобсек»), Золя Е. («Дамське щастя»), 
Мопассана Г. («Подруга Поля»). Дозвілля стає сферою, у якій емансипація жінки набирає 
завершального етапу. Однак покращання якості життя, насичення його земними благами, приховує в 
собі небезпечну суперечність, викликаючи недовіру до культури дозвілля. Нездатність людини 
протистояти «викликам» життя й у творах художників (Форен Ж.Л. «Танцівниці за кулісами Опера», 
бл. 1900 р., Мане Е. «Бар «Фолі Бержер», 1892 р., Тулуз-Лотрек А. «В «Мулен Руж», 1892 р., Дега Е. 
«Абсент», 1875-1876 рр., Рафаель Ж.-Ф. «Любителі абсенту», 1881 р.). Ван Гог, по завершенні 
картини «Нічне кафе» констатував: «У «Нічному кафе» я намагався зобразити місце, де людина 
руйнує саму себе, втрачає глузд або стає злочинцем. Я хотів висловити згубну пристрасть, що рухає 
людьми, за допомогою червоного та зеленого кольорів» [1]. 

Здійснене нами дослідження дозволяє дійти таких висновків. 
1. Економічні процеси, притаманні капіталізму, зумовили трансформування праці як засобу 

самореалізації у мету людського життя. Тому багатство вже не засуджується, а виправдовується як 
результат виконаного професійного обов’язку. Значимість дозвілля в суспільстві зменшується і навіть 
сприймається як гріх, ототожнюючись із лінощами та бездіяльністю; доцільними та виправданими 
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визнаються лише ті форми дозвілля, що необхідні для збереження фізичної працездатності. 
Економічний раціоналізм породжує культ ділової людини, метою якої стає накопичення та багатство. 

2. Водночас, урбанізація, технічний та промисловий розвиток, створюють передумови для 
кількісних та якісних змін дозвілля. Так, міське дозвілля виконує особливі функції, нівелюючи 
відмінності між переселенцями, інтегруючи «своїх та чужих», узгоджуючи та консолідуючі 
різнобарвний, штучний склад міського населення. Водночас, масове дозвілля поступово нівелює його 
індивідуальні та традиційні форми, уніфікуючи смаки, знищуючи відмінності між різними верствами 
населення. Кіно, преса та фотографія, цирки, кабаре та ресторани, магазини, отелі та парки, театри та 
курорти виключають камерність форм щоденного життя. Жага розваг, характерна у попередні 
століття лише для привілейованих верств населення, породжує нові форми дозвілля та соціальні 
інститути, і стає масовою. 

3. У другій половині ХІХ ст. відбувається поступова демократизація дозвілля, утверджується 
право на дозвілля не лише «обраних», але й інших верств населення, зокрема – жінки. 
«Привілейовані» форми дозвілля виходять за межі закритої групи: популярними стають спортивні 
заняття та спортивні клуби, публічними – бібліотеки та музеї, народні школи та просвітні гуртки, 
театри та парки відпочинку, галереї та виставкові павільйони; загальнодоступними – видовищно-
розважальні заклади. 

4. Дозвілля характеризується диференціацією та індивідуалізацією, які не спроможна знищити 
масовизація культури – у ХІХ ст. виникають групові форми дозвілля (позастанові клуби та освітні 
товариства, мистецькі гуртки та політичні організації, любительські театри та салони). Своєрідні 
відособлення всередині міського населення представляють кафе, кабаре, бари та ресторани. В основі 
такого відмежування – дозвіллєві, не розповсюджені в суспільстві, захоплення. 

5. Небачений розвиток промисловості та техніки засобів масової комунікації, виникнення 
кінематографу, популяризація спорту шляхом запровадження міжнародних ліг та олімпійських 
змагань спільно з процесами демократизації, актуалізують у кінці ХІХ ст. питання інституціоналізації 
видовищних форм культури, поглиблюючи суперечність між масовим та груповим дозвіллям. 

6. Після введення обов’язкової освіти (Німеччина, Англія, Франція) на активного учасника 
дозвіллєвого процесу перетворюється церква: виборовши у школи вільний день, церква організовує 
ігри, спортивні змагання, театральні вистави, музичні заняття, відкриває недільні та вечірні просвітні 
курси. При навчальних закладах набуває розвитку позашкільна (релігійна, скаутська, табірна) 
діяльність. 

 
Примітки 

1 «Купання дозволено лише у купальних костюмах, що прикривають тіло від грудей до колін. 
Роздягатись дозволяється лише в кабінках для перевдягання… Непристойні вигуки та жести суворо 
заборонені» [9; 89]. 

2 «Кмітливий господар кабачка та купальні «Гренуєр» намагався, щоб у відвідувачів було вдосталь їжі, 
напоїв, купальних костюмів, кабінок для перевдягання, човнів, орендованих будиночків» [9; 89]. 
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Резюме 

Йдеться про передумови виникнення та етапи розвитку дозвілля XX ст., аналізується процес 
становлення та розвитку дозвілля в контексті культури.  

Ключові слова: дозвілля, культурно-дозвіллєва діяльність, структура дозвілля. 
 

Summary 
Development of leisure as the sociocultural phenomenon in ХІХ of century 
In the article the question is about pre-conditions of origin and basic stages of development of leisure 

XІX centuries; the process of becoming and development of pedagogics of leisure in the context of 
«cultural» is analyzed. 

Key words: leisure, cultural-leisure activity, structure of leisure. 
 

Аннотация 
Рассматриваются предпосылки возникновения и этапы развития досуга ХХ ст., анализируется 

процесс становления и развития досуга в контексте культуры. 
Ключевые слова: досуг, культурно-досуговая деятельность, структура досуга. 
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УКРАЇНСЬКІ ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ ХІХ СТОЛІТТЯ У КОНТЕКСТІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ 
 
Необхідною умовою повноцінного розвою культури незалежної України є збереження і 

використання потужного культуротворчого потенціалу. В цьому контексті зосередження уваги на тих 
періодах історії української культури, коли відбувалася перебудова мислення, формувалися нові 
моделі світосприйняття набуває показового характеру. Особливе місце в історії української культури 
належить ХІХ століттю, як часу національної самоідентифікації на політичному і культурному 
рівнях. 

Розчленованість між двома імперіями та ідеологізованість культурного розвитку значно 
ускладнили культурні процеси в Україні, надали їм суперечливості забарвлення. «Зросійщеність» 
українського дворянства к. XVIII – поч. XIX ст. майже унеможливлювала широкий розвиток 
національного руху. В цій ситуації свідоме прагнення привернути увагу публіки до української 
самобутньої традиції сприймалося як революційний «прорив» до національної свідомості. 
Враховуючи, що національне пробудження в Україні йшло «згори – вниз і вшир», його лідери 
апріорно були приречені на героїчну самотність [1; 64]. 

Марґінальність положення художньої інтелігенції потребувала створення механізмів творчої 
підтримки заради здійснення поставлених концептуальних завдань, забезпечення високого 
професіоналізму та необхідного рівня взаєморозуміння. Цим завданням повною мірою відповідали 
неформальні творчі угруповання, поява яких знаменувала поступове формування нової, 
«особистісно-креаційної», за визначенням М.Кагана, моделі мислення [3]. 

Мистецький колорит ХІХ ст. неоднорідний, але при всій складності й розмаїтті творчих та 
ідейних пошуків досить відчутним є протистояння двох потоків: офіційного академічного та 
опозиційного. Саме становлення останнього супроводжувалося активізацією нового 
інституціонального феномену – неформального творчого угруповання. Для української культури 
творчі об’єднання стають тим середовищем, де народжується, гартується і поширюється відчуття 
національної самоцінності, отже і окреслюється нова, національно свідома інтелектуальна модель. 
Означені міркування доводять, що вивчення діяльності творчих угруповань є актуальним, позаяк 
здатне вирішити цілу низку завдань у розумінні сутності культуротворчих процесів в Україні в 
процесі становлення національної ідеї. 

Історія громадських організацій в Російській імперії починається з 31 жовтня 1765 р., коли 
Катерина ІІ затвердила статут Вільного економічного товариства, в якому зазначалися ознаки нового 
типу інституції   принципи самоврядування і добровільності, що дозволяли поєднати в одному колі 
однодумців за професійною, соціальною або груповою ознакою. Друга пол. ХVІІІ – поч. ХІХ ст. – 
час, коли на території Російської імперії створюються понад 100 громадських організацій, більшість 
яких   наукові товариства. В 1820 році розпочинає свою діяльність Товариство заохочення і 
популяризації художніх знань; ця дата стає відправною точкою для відліку історії діяльності творчих 
угруповань на території Російської імперії. Наступні сто років (1820-1932 рр), зважаючи на «питому 
вагу» діяльності громадських організацій естетичного спрямування, називають «золотим віком» 
художніх об’єднань [2]. 

Важливість діяльності цих угруповань для становлення національної ідеї неодноразово 
підкреслювалася дослідниками історії української культури, зокрема Д.Чижевським, 
І.Крип’якевичем, М.Поповичем. У монографії В.Сарбея культурно-національне відродження 
розглядається як національний рух у формі різного роду угруповань – гуртків, таємних організацій, 
політичних і громадських товариств [7]. Водночас, увага дослідників традиційно зосереджувалася на 
висвітленні діяльності літературних об’єднань, тоді як діяльність музичних та художніх товариств 
окреслюється ескізно, з акцентом на регіональних особливостях (розвідки Л.Кияновської, 
М.Черепаніна). Зняття ідеологічних заборон, відкриття вільного доступу до архівів та активізація 
культурологічної парадигми на початку ХХІ ст. створили умови для аналізу культурного процесу. 
Наслідком стає поява системних досліджень, предметом яких виступає діяльність неформальних 
творчих об’єднань України. Діахронний ракурс порівняльного аналізу діяльності художніх та 
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літературних об’єднань України в історико-культурологічному дискурсі представлений в 
монографічному дослідженні Г.Романенко та В.Шейка [6]. Метою даного дослідження є аналіз 
діяльності українських творчих об’єднань ХІХ ст. як сутнісної складової формування нової 
культурної парадигми. 

Заявлений ракурс дозволяє виділити три періоди в процесі еволюції соціокультурного явища. 
Перший триває з 1820 до 40-х років ХІХ ст. і позначений впливом романтичної філософії та 
становленням ідей народності, що супроводжується зародженням національного руху у формі 
гуртків. ІІ етап (50-80 рр. ХІХ ст.) характеризується активізацією народницького руху та його 
диференціацією за регіональною ознакою, створенням розгалуженої системи громадських об’єднань 
просвітницького типу. Важливою характеристикою ІІІ етапу (90-ті роки ХІХ – поч. ХХ ст.) стає 
політизація культурного розвитку в межах проведення культурницьких акцій широкого спрямування 
та тенденція до свідомої європеїзації художньої культури. З метою виявлення особливостей кореляції 
діяльності творчих угруповань зі становленням національної ідеї, розглянемо більш докладно 
культуротворчий зміст перших двох періодів, оскільки цей час позначений кількісними 
накопиченнями в культурній сфері, що створює передумови для інноваційних проявів на межі ХІХ-
ХХ ст. 

Аналіз української художньої культури І пол. ХІХ ст. дозволяє констатувати асинхронність 
розвитку різних форм культуротворчості. Так, українське мистецьке життя цього часу було 
позбавлено будь-яких інституціональних засад: малярські цехи вже припинили своє існування, 
монастирські малярні занепали, професійні художники-українці, отримавши освіту в Академіях 
мистецтв Росії чи Західної Європи, працювали за межами України. В мистецькій царині протягом 
першої пол. ХІХ ст. зберігалася тенденція до централізації художніх сил на базі Петербурзької 
академії мистецтв і ствердження засад академізму [6; 44]. 

Музична культура України позначена як регіональними ознаками, так і загальноукраїнськими 
тенденціями. Так, хронологічно перші музичні товариства Західніої України («Музичне товариство 
Св. Цецилії» 1826 р., «Товариство сприяння музиці» 1838 р.) мали суто елітарний характер та 
слугували цілям австро-угорської культурної експансії. В цій ситуації елементом збереження і 
розвитку національних традицій на загальноукраїнському рівні залишалося функціонування 
аматорських та церковних хорових колективів й побутове музикування. 

Найбільш яскраво інституціональні зміни позначилися на розвитку літературного процесу І 
пол. ХІХ ст. Аналізуючи діяльність творчих гуртків першої половини ХІХ ст., необхідно зазначити їх 
просвітницький характер та захоплення романтичними ідеями, що дозволило М.Зерову визначити 
цей етап розвитку української культури як «будительський». Не випадково, що університетське 
середовище стало ґрунтом для появи перших творчих угруповань («харківська школа» 1820-1830-х 
р.р., при Харківському університеті та «Руська трійця» (1832-1837 р.р.) у Львові). Провідною для 
представників означених гуртів є народницька ідея, репрезентована творчістю всіх її представників 
від І.Срезневського, Л.Боровиковського і М.Костомарова (м. Харків) до М.Шашкевича, 
Я.Головацького та І.Вагилевича (м. Львів). Коло романтиків поєднувало науку з творчістю, дбайливе 
збирання історичних та фольклорно-етнографічних джерел (6 випусків збірки «Запорожская 
старина») надихало на літературну працю, розвиток літературних жанрів (балада і байка в творчості 
П.Гулака-Артемовського, Л.Боровиковського, Є.Гребінки). Значним внеском «Харківської школи 
романтиків» стала видавнича діяльність. Вихід «Українського альманаху» (1831 р.), а згодом і 
«Ранкової зорі» (1833 р.) та «Молодика» (1843-1844 рр.) – вдала спроба просвітницької діяльності на 
основі ознайомлення читачів із творами найвидатніших представників української, російської та 
європейської літератур. Зважаючи на менш сприятливі умови розвитку, представникам «Руської 
трійці» вдалося здійснити видання альманаху «Русалка Дністрова» лише 1937 році за межами 
України (м. Будапешт). Водночас, міфологізація минулої героїчної історії народу і віра в майбутні 
зміни стали настільки яскравим проявом національної ідеї, що і альманах, і видавці зазнали 
переслідувань з боку місцевої церковної і світської влади. Зважаючи на регіональні відмінності, для 
львів’ян важливим стає акцент на місіонерській ролі товариства, що вимагало і певної ритуальності у 
функціонуванні творчої спільноти (ритуал посвяти супроводжувався зміною імені кожного з 
учасників). 

Першу спробу синтезу національно-орієнтованої творчості та соціально активної 
культурницької діяльності з певною політичною ідеологією являє собою Кирило-Мефодіївське 
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товариство (Київ, 1846-1847 рр.) – спілка українофілів, що дотримувалися християнсько-
демократичних поглядів. Її ядро склали М.Костомаров, П.Куліш та Т.Шевченко. Товариство 
належало до перехідного типу, оскільки в його межах співіснували дві моделі соціальної поведінки 
творчої особистості: активна, революційно-перетворююча (Т.Шевченко) та смиренна, морально-
перетворююча (М.Костомаров, П.Куліш) [6; 47]. Означені протиріччя ослаблювали вплив цієї 
організації. Між тим, Кирило-Мефодіївське товариство вже мало всі ознаки громадського 
угруповання: статут, програмний текст, таємне членство. Незважаючи на незначну кількість 
учасників і нетривалий час існування, товариством була сформована концепція культурно-
історичного розвитку українства («Книга буття українського народу»), що викликало занепокоєння 
царського уряду і привело до репресивних заходів.  

Аналіз культурної ситуації І пол. ХІХ ст. засвідчує, що музична культура і образотворче 
мистецтво розвиваються інерційно, тоді як у літературній творчості відчутні вже паростки нового 
типу творчої співпраці у вигляді неформальних угруповань. Оцінюючи діяльність літературних 
спілок першої пол. ХІХ ст., можна констатувати, що наявність естетичної платформи (романтизм), 
найменування, репрезентація ідей у вигляді творчого здобутку знаменують процес формування нової 
суспільної сили – інтелігенції і нової інституції – неформального творчого об’єднання. В цьому 
контексті переслідування з боку влади стають наочним підтвердженням значущості діяльності 
неформальних творчих угруповань як важливого чинника національного культурного розвитку. 

Характерна ознака другого періоду – лібералізація суспільно-політичного життя   спричинила 
активізацію громадського руху. Саме тому і форми творчої співпраці цього часу мають яскраво 
виражене культурно-просвітницьке спрямування, а принципом творчої взаємодії виступає 
ідеологічна єдність. Прикладом означеної тенденції стає створення в 1858 році в Петербурзі 
«Громади», культурно-освітянської організації на чолі з колишніми лідерами Кирило-Мефодіївського 
товариства. Мета діяльності Громади   популяризація національної ідеї через культурницькі проекти. 
Трибуною для проголошення народницьких ідей стає журнал «Основа». На думку Д.Антоновича, 
«найлегше було б охарактеризувати ці сходини як клуб», неформальне зібрання українців, що 
опинилися на чужині. Згодом діяльність громадівців стала прикладом для наслідування; вже 1861 р. 
з’явилися Громади в Києві, а згодом у Харкові, Полтаві, Чернігові та Одесі.  

Після нетривалого припинення діяльності, обумовленого Валуєвським циркуляром, Київська 
громада 70-х рр. трансформується на таємну організацію з жорсткою регламентацією членства. 
Період розквіту діяльності Київської громади пов’язаний з активізацією молодіжного руху («Молода 
громада»), представники якого проводять активну просвітницьку роботу. Наявність інтелектуального 
ядра («Стара Громада») і комунікативної моделі, що забезпечувала координацію з периферією (філії, 
молодіжні гуртки видання газети «Київський телеграф») обумовили впливовість Громади як 
культурного осередку. 1873 р. силами громадівців поставлена опера М.Лисенка «Різдвяна ніч»; 
згодом театральницькі експерименти аматорів-громадівців знайдуть своє втілення у вигляді 
створення професійних театральних колективів (м. Єлисаветград, 1882 р.). 

Важливим культуроутворюючим чинником ІІ пол. ХІХ ст. стає тенденція до міфологізація 
постаті Т.Шевченка як письменника «загальнонародного», і навіть, за оцінкою М.Костомарова, як 
«цілий народ, який говорить устами свого поета». Так, піком діяльності Старої Київської Громади 
стає реалізація літературного проекту – празьке видання «Кобзаря» Т.Шевченка (1876 р.). 
Вшанування пам’яті Великого Кобзаря стає метою створеного з ініціативи громадівців Літературного 
товариства ім. Т.Шевченка (Львів, 1873 р.), що згодом перетворилося на потужний науковий 
осередок загальноукраїнського значення.  

Зважаючи на регіональні особливості, народницький рух у Галичині був представлений двома 
течіями москвофільською та українофільською. Перша течія репрезентована діяльністю громадських 
об’єднань «Галицько-руська матиця» (1848 р.) та «Руська бесіда» (1861 р.), другий пов’язаний зі 
створенням і діяльністю «Просвіти» (1868 р.). Діяльність товариства клубного типу «Руська Бесіда» 
поширювалася на великі галицькі міста: Перемишль, Станіслав, Тернопіль. Створення 1864 р. 
зусиллями О.Бачинського однойменного театру вплинуло активізацію культурного життя регіону. 

Діяльність товариства «Просвіта» на чолі з А.Вахнянином стає важливим чинником 
структурування українського національного руху в Східної Галичині. Однією з форм просвітницької 
діяльності, спрямованої на піднесення національної гідності, вважався хоровий спів, що «дозволяє 
долучитися...«Піснею до серця, а серцем до Бога і Батьківщини» [8; 14]. Аналіз статутних документів 
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«Просвіти» свідчить про поступову еволюцію музичної діяльності гуртків від збирання та виконання 
фольклорних творів до організації музично-декламаторських вечорів, що є ознакою підвищення 
майстерності та появи професійних кадрів, здатних до втілення більш масштабних заходів. 

Поруч із товариствами культурницького типу функціонували і суто професійні: «Галицьке 
музичне товариство», «Лютня», «Ехо», що призвело до значного підвищення ролі музиканта на 
Галичині як аніматора суспільно-духовного життя. Саме тому діяльність музичних й культурно-
просвітницьких товариств Галичини стає «кульмінацією аматорства» [4; 116]. 

Важливим чинником функціонування музичного життя в Підросійській Україні стає 
діяльність Київського відділення Імператорського Російського Музичного Товариства (IPMT), 
створеного 1863 р., під егідою якого не тільки активізується концертна діяльність, але й 
започатковується національна музична освіта. Відділення ІРМТ було відкрито не лише у Києві, але й 
Харкові, Одесі, Полтаві, Миколаєві, Катеринославі та Херсоні. Освітянська діяльність ІРМТ 
здійснюється в межах музичних класів, пізніше   музичних училищ, реорганізованих згодом у 
консерваторії (Київська і Одеська 1913 р.). Поява ІРМТ сприяла, з одного боку, поширенню 
європейських традицій, з іншого, виявила і протиріччя в лавах музичної інтелігенції. Сутність 
протистояння окреслена ставленням до національної орієнтації музичної творчості, репрезентованої 
діяльністю М.Лисенка. Саме тому поруч із відділеннями ІРМТ за сприяння М.Лисенка створюються 
альтернативні, національно забарвлені інституції з ознаками неформальності: Філармонічне 
товариство «Баян» та Київський Український клуб.  

Розвиток образотворчого мистецтва позначений якісними зрушеннями. «Бунт чотирнадцяти» 
1863 р., що призвів до утворення Петербурзької артелі, а згодом і 1870 р. Товариства пересувних 
художніх виставок (ТПХВ), наочно окресливши ідеологічне протистояння між академізмом та 
реалізмом. За оцінками дослідників ТПХВ – добре здисциплінована організація, пов’язана з 
народницькими ідеями, що проповідувала принципи позитивістсько-раціоналістичної естетики [6; 
48]. Наслідком діяльності ТПХВ стали розвиток художньої освіти і створення художніх об’єднань за 
моделлю (Товариство південноросійських художників – Одеса, 1890 р). Лави товариства 
поповнилися вихідцями з України: М.Кузнєцов, К.Костанді, О.Мурашко, Г.Дворніков, П.Нілус,   саме 
тому тривалий час воно функціонувало як спільне об’єднання російських та українських майстрів. 
Художньо-просвітницька місія передвижників органічно поєднувалася зі створенням нових осередків 
образотворчого мистецтва у великих містах, де доти не було значних художніх виставок [5; 6]. 
Центрами художньої освіти стають Одеса, Харків, Київ. Означена організація довела свою 
життєздатність як вагомим творчим доробком, так і тривалістю існування (майже півстоліття). 
Опозиційність діяльності ТПХВ на початку діяльності завдяки ідеологічній підтримці з боку критиків 
(В.Стасов і М.Мурашко) та матеріальній підтримці в особі меценатів (П.Третьяков, Олександр ІІІ, 
родина Терещенків) набула визнання мистецтва нового типу, що сприяло поширенню його впливу на 
всій території Російської імперії і перетворення на офіційну інституцію. 

Отже, культурно-просвітницькі організації на теренах України стають тим осередком, 
навколо якого відбувається гуртування культуротворчих сил, модератором національно-культурного 
процесу ІІ пол. ХІХ ст. Протягом ХІХ ст., попри розмаїття зовнішніх проявів, творчі угруповання на 
національному ґрунті виконували одну роль – культурно-просвітницьку, що сприяло формуванню 
нового соціального шару суспільства – національної інтелігенції. Головна мета творчих спілок – 
створення культурної еліти на основі професіоналізації діяльності, з одного боку, і формування 
нового типу реципієнта, з іншого, зробили реальним українське культурне відродження. В цілому 20-
80-ті роки ХІХ ст. для України – час політичного, духовного і художнього становлення, позначений 
активною реінтерпретацією культурних сенсів, що створює передумови для інноваційних змін на 
межі ХІХ-ХХ ст. 
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Резюме 

На основі аналізу діяльності творчих об’єднань ХІХ ст. обґрунтовується думка щодо 
провідної ролі творчої інтелігенції в процесі формування нової культурної парадигми, спрямованої на 
усвідомлення самоцінності української культури як складової європейського культурного простору. 
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Summary 
The Ukrainian creative associations of ХІХ of century are in the context of transformation of 

cultural paradigm 
The author in the article substantiates the thesis on the role of intelligentsia to form a new cultural 

paradigm on the basis of analysis of Ukrainian arts organizations and leagues’ activities. 
Key words: creative circle, Ukrainian culture, paradigm. 

 
Аннотация 

На основе анализа деятельности художественных объединений ХІХ ст. обосновывается идея о 
ведущей роли художественной интеллигенции в процессе формирования новой культурной 
парадигмы. 

Ключевые слова: художественные объединения, украинская культура, парадигма. 
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ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ САВИЧА СКОВОРОДИ ЯК КУЛЬТУРНА ІННОВАЦІЯ 

 
У різні епохи філософи звертались до проблеми людини, осмислювали її в дусі конкретно-

історичних вимог, інтересів і потреб, відповідно до цього творили ідеал людини, який ніколи і ніде не 
міг бути осягнений та здійснений у всій адекватності й повноті. Людина завжди прагнула глибше й 
повніше осягнути сутність явищ, закони світовлаштування та себе саму. Григорій Сковорода є 
зразком ціх стремлінь. У центрі його філософської системи – людина, її реальні потреби й прагнення. 
Своє завдання філософ бачив в озброєнні людини засобами досягнення щасливого життя.  

Дослідниками осмислені та глибоко розкриті філософські погляди Г.Сковороди (Д.Багалій, 
Ф.Зеленогорський, І.Іваньо, Л.Ушкалов, Д.Чижевський, В.Шаян, В.Шинкарук); зроблено грунтовний 
аналіз проблем, пов’язаних із духовністю у творчості мислителя, (М.Братасюк, І.Захара, Т.Силаєва, 
М.Скринник); проаналізовано специфіку людської діяльності, основи творчої, «сродної» праці у 
філософії мислителя (Г.Волинка, Г.Каплан, М.Сич, Ю.Федів). Проте, реалії сьогоднішнього 
суспільного життя та розвитку сучасної філософської думки потребують детальнішого розгляду й 
осмислення глибинних традицій української духовної культури, визначальні характеристики яких 
були закладені і сформовані у вченні Г.Сковороди. Саме тому метою статті є аналіз творчості 
Г.Сковороди як культурної іновації. 

Г.Сковорода відомий в українській культурі не лише як поет, музикант, філософ, але й як 
особа, що дала українській культурі новий виток розвитку.  

Проаналізуємо історико-культурні обставини, що послужили відправною точкою творчості 
Григорія Савича. Середина XVІІІ ст. на українських землях проходить під гаслом освіти. Дійсно, 
критерієм рівня духовної культури народу завжди був стан освіти і науки в суспільстві. В середині 
XVІІІ ст. на території семи полків Гетманщини діяло 866 шкіл. На період Гетманщини припадає 
перша спроба в Україні ввести обов’язкову освіту. Вчення в Україні стає почесним і обов’язковим. 
Зростає кількість освічених людей. У таких умовах прагнення до освіти і освіченості було природним 
і однозначно заохочувалося державою. Саме на цей період припадає учнівство Г.Сковороди. 

Інтенсивно розвиваються наука, особливо математика, хімія, медицина. Утім, культурний 
процес в українських землях наприкінці XVІІ-XVІІІ ст. ускладнювався мовною політикою 
російського і польського урядів. Українську мову виводять із уживання спочатку в Польщі, а потім, у 
1720 р., заборонили книгодрукування українською мовою в Києво-Могилянській академії, і з другої 
половини XVІІІ ст. на Лівобережжі і Слобожанщині всі освітні заклади під тиском влади поступово 
перейшли на російську мову. Такий підхід не міг вплинути на творчість правдолюба Г. Сковороди. 
Тоді ж відбуваються зміни і в інституті сім’ї. Якщо до середини XVІІІ ст. вона зберігає свою 
подвійність: патріархальність – розділ сім’ї – чоловік і одночасно з цим великий вплив жінки 
(очевидно, метафора «чоловік – голова, дружина – шия», про цю ситуацію), той розвиток товарно-
грошових відносин у XVІІІ ст. зумовив посилення процесу підробітку в інших місцевостях. Жінок і 
дітей стали залучати до виробництва. Зросла економічна незалежність дітей від батьків. Все це 
прискорило розпад традиційної великої сім’ї. Саме в той час остаточно затверджуються кріпацькі 
стосунки в Росії і Україні. Катерина ІІ ліквідує Запорізьку Січ і узаконює на Лівобережжі і 
Слобожанщині кріпацтво. Втрачає волю трудове козацтво, що внаслідок царизму потрапляє до 
кріпацтва. Щоб зміцнити владу поміщиків, царизм зрівняв у правах українську козацьку старшину з 
російськими поміщиками-кріпосниками. Посилилась визвольна боротьба закріпаченого селянства. 
Колишня козацька верхівка піклувалася про зміцнення свого соціального статусу в самодержавній 
ієрархії царизму. 

Ще однією особливістю розвитку культури українських земель XVІІ-XVІІІ ст. було 
використання в архітектурі і мистецтві стилю бароко, який тільки почав входити до української 
поезії. Він значною мірою відповідав ментальності українців, оскільки органічно об’єднував відчуття 
святковості, динамічності, яскравої багатобарвності світу з ліричною, поетичною, філософською 
сентиментальністю. І додатково українці, як і всі народи, що в тій або іншій мірі мали контакти зі 
Сходом, у сфері мистецтва тяжіли до блиску, емоційності, декоративності, а саме ці елементи являли 
основу барочного стилю.  
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Таким чином, прагнення України до освіти, відкриття шкіл, розквіт науки, тяжіння до 
пишноти, з одного боку, і утиски на власних землях у мовній політиці, розпад патріархальної сім’ї, 
зміна ролі жінки, з іншого боку, з’явилися тими умовами, в яких розвивалась творчість Григорія 
Савича Сковороди. 

У роботі В.Ерна «Життя і особа Григорія Савича Сковороди» є згадка про поетичну 
діяльність поета. Згідно з історією, Григорію Савичу запропонували написати підручник поетики, що 
він і зробив. Проте, цей підручник був підданий критиці духівництом. З приводу причин такого 
неприйняття Церквою підручника існує декілька думок: по-перше, у ньому поет брав під сумнів 
Біблійні вірші. По-друге, заслуговує на увагу цікава гіпотеза В.Шевчука про створений 
Г.Сковородою курс вивчення поезії. Оскільки текст поетики до нас не дійшов, В.Шевчук висловлює 
думку, згідно з якою причиною критики був не стільки зміст підручника, скільки його новаторська 
форма. Автор вважає, що ним була збірка «Сад божественних пісень», яка є ніби своєрідним 
«зведенням усіх основних поетичних розмірів українського бароко» [6].  

Про педагогічну творчість філософа йдеться в роботі В.Ерна: «Запрошений до поміщика 
Тамари виховувати сина його Василя, Сковорода швидко здобув любов свого вихованця. Його 
педагогічні прийоми на рідкість оригінальні і свіжі...» [7; 133].  

Думка сучасників допомагає скласти уявлення про Григорія Савича Сковороду, як особу 
творчу, з високо розвиненою креативністю. Що ж лягло в основу творчості поета, музиканта, 
філософа, педагога; чиї погляди вплинули на погляди вченого? 

По-перше, філософські погляди стародавніх греків. В описуваний період українські філософи, 
в основному дотримувались ідеалістичних поглядів Платона. Вивчення старогрецької філософії 
вплинуло і на становлення Г.Сковороди. З пристрастю шукача істини Сковорода заглиблюється у 
вивчення античної філософії. Для хлопця істина відкрилася через Епікурове вчення про вічність 
матерії. Відважність богоборця імпонувала і незалежності характеру Сковороди. Проте, задумавши 
відродити національну самосвідомість, Сковорода обирає своїм керівником Сократа. Сам філософ 
указує на одне з джерел своєї творчості – філософію Сократа – філософію моральності і моралі. 

Ще одним джерелом творчості Сковороди стала Книга Книг. Згідно з описами, Григорій 
Савич знав Біблію з раннього дитинства, але відзначає її особливу роль у своєму житті тільки з 30 
років. Біблія викликає у нього подвійне ставлення: поклоніння і непримиренне бажання заперечувати 
її і трактувати по-своєму. Біблія – свята книга, але до духівництва у філософа достатньо питань. 
Найбільш яскраве ставлення до духівництва відображено в творі «Сон». Знову повертається філософ 
до проблеми двох світів – двох світоглядів: все відбувається за принципом подібності (схожості) – це 
перша частина сну і це природно. А ось друга частина сну: Храм прекрасний, але всередині нього 
сморід. Може, це про світ, даний Біблією, і мир усередині людини? Може, перша і друга частина сну 
не випадкові? Адже, якщо перша частина сну – це реальне життя, тоді в другій частині сну явна 
невідповідність зовнішнього світу внутрішньому, звідси сморід, гидливість і страх. Григорієм 
Савичем піднята важлива етична проблема про узгодження зовнішнього і внутрішнього насамперед у 
тих, хто несе волю Божию. 

У роботі А.Ніжинець «На зламі двох світів» указується на новаторський підхід до змісту 
підручника поетики («Міркування про поезію і керівництво до мистецтва оної») [4]. У чому ж 
полягав цей креативний, новаторський підхід, адже сам підручник не зберігся? Повернемося до 
культурно-історичної обстановки в період життя і творчості Г.Сковороди. Пригадаємо масове 
зубожіння українців, з одного боку, і прагнення до науки, освіти, з іншого. Тоді стає зрозумілою 
орієнтація українського народу на інші, розвиненіші культури, бажання збагатити, прикрасити, 
створити власну культуру. І як найкраще відповідає цим настроям стиль бароко.  

Проаналізуємо відмінності креативного підходу в творчості Г.Сковороди від наявних у 
літературній творчості підходів до віршування і моралі того часу. Звернемося до двох підручників, 
що викликали найбільші нарікання і неприйняття з боку Церкви. 

Що стосується підручника з поетики, то дослідники зазначають запропоновану Григорієм 
Савичем нову форму (креативність за формою): це була, як відомо, збірка практичних вправ у стилі 
бароко (у той час «узаконеним» стало силабічне віршування). Крім того, враховуючи, що збірка «Сад 
божественних пісень» є новим тлумаченням Біблії в тому варіанті, що близький до філософії 
Сковороди, можемо констатувати креативність за змістом і результатом. 
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Ще одним важливим доказом креативності Сковороди за формою і змістом є його підручник 
етики («Початкові двері до християнської ґречності»), який також не прийнятий православною 
церквою. Власне підручник етики був своєрідним. Так, уже в першому розділі «Про Бога» філософ 
указує на те, що весь світ складається з двох натур: одна – видима, друга – невидима. Людина не 
пасивна і не просто є посудиною, в якій плещеться Слово Божиє. Людина має і власний розум. У 
людині можуть існувати два світи одночасно. Хто знає, може великий філософ володів даром 
передбачення і зі свого часу побачив реальний і віртуальний світи. До речі, складається враження, що 
Книга Книг з’явилася для Сковороди вихідною точкою його творчості. Адже якби не було Біблії, то її 
варто було б придумати, оскільки саме їй опонував філософ. Таке ставлення якщо і не було 
новаторським, то, принаймні, воно примушувало замислитися про природу людини і світу в цілому. І 
було бунтарським у ставленні до Церкви. Г.Сковорода виходив із передумови, згідно з якою людина 
не може виробити об’єктивного погляду на світ, якщо вона не визначить своє місце в природі і 
суспільстві. Філософ бачив у пізнанні самої людини ключ до пізнання природи і суспільного 
розвитку. Людину він розглядав не просто як частину природи, а як особливий маленький світ – 
мікросвіт, що за складністю своєї організації перевершує всі явища природи і складається з тих же 
двох натур (зовнішньої і внутрішньої), що і макрокосм. Ідея перетворення людини із зовнішньої у 
внутрішню, духовну, що є в основі вчення Сковороди, спрямована на внутрішнє життя людини. 
Шлях до внутрішнього духовного розвитку лежить через етичне вдосконалення людини, цінність 
якої визначається її якостями, такими як розум, знання, працьовитість, віра, милосердя, 
справедливість і виявляється в її справах.  

Крім того, в самому факті тлумачення Біблії вже новаторство. Пізніше філософи 
говоритимуть про те, що Біблія має декілька варіантів тлумачення: перший варіант – сенс, який вклав 
у написання Бог, але цей сенс залишається не завжди розкритим для читача; другий варіант – 
розуміння сенсу Біблії самим читачем; третій варіант – тлумачення Біблії філософами. При цьому 
постійним залишається тільки перший варіант, а решта мають стільки тлумачень, скільки і 
прочитань. Ще однією абсолютно новою за формою, змістом і результатом стала збірка «Байки 
Харківські». Григорій Савич виступає як новатор, вводячи концепцію «спорідненої» праці. Принцип 
«спорідненості» в концепції Сковороди є принципом відповідності вищому, розумнішому і 
справедливішому початку, що визначає сенс людського існування. Філософ високо цінує прагнення 
людини до «спорідненої праці». Тільки така праця, на його думку, сприяє досягненню єдності 
приватних інтересів окремої людини з інтересами суспільства. Відповідним чином «не споріднена 
праця» є джерелом несправедливості і пригноблення сильними слабих. 

Сам факт створення першої в Україні збірки байок, затвердження самостійності цього жанру є 
знаменним явищем. Цей факт відображав нові тенденції в розвитку естетичної свідомості, потреби в 
розвитку літературних жанрів як способу подальшого естетичного освоєння дійсності. Таким чином, 
збірка байок відображає креативність автора і за формою, і за змістом, і за результатом. Загалом, 
філософія людини в творчості Г.Сковороди позначена такими категоріями: 

– переживання людиною свого «буття в світі». Власне, це лейтмотив всієї філософії 
Сковороди – існування двох світів. Суть полягала в розумінні того, що є найбільш важливим для 
людини: зовнішній світ зі своїми спокусами або внутрішній зі своїми дійсними глибинами, видима 
або невидима натура. Безумовно, Сковорода віддає перевагу невидимій природі, внутрішньому світу 
людини, хоча зазначає, що шлях осягнення і розуміння внутрішнього світу, невидимої природи – 
надзвичайно важкий, оскільки пов’язаний з важкою духовно-практичною діяльністю, постійними 
муками творчості. Сковорода закликає не боятися труднощів і наполегливо шукати істину, яка часто 
захована під зовнішньою оболонкою. Проте, було б помилкою вважати, що український філософ 
нехтує видимою натурою, зовнішнім світом. Він переконаний, що і зовнішнє може бути важливим 
для людини, і його так само слід шукати і бачити. Видима натура є також творіння Бога і має свою 
цінність. 

– Добро і зло. Вічний пошук. Важливим для Сковороди був такий стан, як відчай, гріх, страх і 
самотність. Високодуховна людина не може впадати у відчай, адже вона має віру і діє. Гріх, 
пов’язаний із страхом, має для духовної людини конструктивне значення. Його подолання зміцнює 
людину в духовності, надає силу і впевненість у власному житті. Самотність також є небажаним, але 
властивим людській істоті станом, проте подолання самотності є природна і необхідна умова життя 
людини. Цей процес складний, адже не завжди людина знаходить собі вірних і надійних друзів. У 
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жодній суспільній формації немає людей, які були б всі одночасно задоволені життям і не відчували б 
себе самотніми. Український філософ добре розумів, що подолання самоти – необхідна складова 
життя людини.  

Бог. Бога Григорій Савич трактує як Усесвітній Розум. Проблема полягає в тому, що людина, 
на думку Сковороди, не лише не здатна осягти цей Розум, а й не намагається це зробити. Власне, 
причиною цього є спотворення самої людської природи: безглуздість, неосвіченість, звитість, 
жадібність, заздрість. Сковорода переконаний, що людину і все людське в світі може врятувати віра в 
Бога. Цю віру він розуміє як довіру Всесвітньому Розуму, що знаходить своє відображення в діях 
конкретних розумних людей, які не лише шукають у собі «дійсну» природу людини, а й 
упорядковують своє життя згідно з приписами цього Розуму. Для Сковороди Бог існує як 
безпосередня даність, яка не потребує логічних доказів. Основними поняттями в творчості Г.Сковороди 
є любов і свобода. Саме вони допомагають долати і відчай, і страх, і самотність. Мислитель піднесено 
говорить про любов, вважаючи її за панацею від бід, нещастя і напасті. Любов пов’язана з глибоким 
переживанням людиною свого буття в світі, але вершиною любові є християнська любов до ближнього. 
Християнський принцип – люби ближнього свого як самого себе – набуває у Сковороди світського 
звучання. Любов співвідноситься з дружбою між людьми.  

Сковорода не розрізняє волі для чогось і волі від чогось. Воля – одна і переважна. Людина має 
бути вільною від світу зла, а зробити їй це надзвичайно важко. Вона має бути вільною для себе самої, 
для своєї найбільшої мети – людського щастя. Звичайно, мислитель більше акцентує увагу на 
внутрішньому світі людини, на внутрішній волі, оскільки переконаний, що для того, щоб зробити світ 
щасливим, людина повинна стати щасливою сама. А для цього вона (людина) повинна любити і бути 
вільною. 

Таким чином, творча діяльність Г.Сковороди призвела до впровадження нового напряму в 
літературі і мистецтві (стиль бароко), критичного аналізу Біблії і створення її нового тлумачення, 
народження баєчної культури і як наслідок, створення нової, особистісно-орієнтованої філософії. 

Все сказане дає можливість перевести творчість Сковороди в розряд культурної інновації того 
часу (рис. 1). 

Джерела своєї творчості філософ, поет, драматург черпав із античної філософії, європейської 
культури і Біблії. Творче осмислення Біблії, інтеріоризація філософської системи Сократа, Платона 
дозволили Сковороді написати твори, що є новими формою і за методом. А створення підручників 
поетики та етики показало креативність за результатом. За часів Григорія Савича його творчість була 
інноваційною. І, очевидно, один із найважливіших моментів творчості Сковороди, про який у 
літературних джерелах говориться значно менше, ніж про інші його досягнення, але на наш погляд, є 
найбільш сильним у всіх відношеннях – вірність українській мові навіть тоді, коли мовна політика 
України була спрямована проти використання української. 
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Рис. 1. Творчість Г.С. Сковороди як культурна інновація 
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Резюме 
Систематизуються передумови і джерела творчості Г.С. Сковороди, розглядається 

особистісна креативність письменника як умова його творчості. Творчість філософа аналізується як 
культурна інновація. 

Ключові слова: культурна інновація, креативність, творчість, філософія, культура. 
 

Summary 
Creativity of C.Skoworoda as a cultural of innovation 
The author organizes the background and sources of creativity, GS Pans, considering the author’s 

personal creativity as a condition of his work. Creation of the philosopher as a cultural analysis of 
innovation. 

Key words: cultural innovation, creativity, art, philosophy, culture. 
 

Аннотация 
Систематизируются предпосылки и источники творчества Г.С. Сковороды, рассматривается 

личная креативность писателя как условие его творчества. Творчество философа анализируется как 
культурная инновация. 

Ключевые слова: культурная инновация, креативность, творчество, философия, культура. 
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УДК 130.2:39:31:316.347:(477) 
Ю.Ю. Сугробова 

 
АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНФЛІКТ ТРАДИЦІЙ І НОВАЦІЙ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ 

ПРОСТОРІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОСТІ 
 
У багатонаціональній культурі сучасної України, яка переживає один із складних і 

суперечливих етапів своєї багатовікової історії, очевидні два взаємодоповнюючих шари: традиційних 
та інноваційних утворень у всій багатоликості їх смислових та образних елементів. Через це у 
культурологів, філософів, політиків, мистецтвознавців з’являється все більше питань: відроджувати 
та розвивати архаїчні або пізніші форми культури? Все це обумовлює необхідність уточнення 
структури й функцій, взаємовідносин традицій і новацій, пошук шляхів розв’язання конфлікту між 
базовими традиційними аксіологічними константами та новаційними цінностями в сучасному 
поліетнічному соціокультурному просторі України. 

Аналіз проблем різних форм спілкування у багатонаціональному суспільстві, його фундуючих 
елементів – традицій та новацій, що знаходяться під впливом глобалізації на сучасному етапі 
знаходять плідне місце в проектах із вивчення соціокультурних трансформацій світу таких 
українських учених, як: І.Курас, К.Бондаренко, О.Неменський, Я.Грицак, А.Никифоров, Є.Морозов 
та ін. Розробка проблем етнонаціональних ідеологій, питань формування гармонійних відносин 
традицій та новацій в сучасній Україні міститься у публікаціях вітчизняних дослідників, політиків: 
В.Степаненко, В.Кременя, Д.Табачника, В.Ткаченко, М.Вівчарика, С.Падалки, Ю.Римаренко, 
А.Пономарьова, О.Рафальського, М.Шульги й ін. У сучасних умовах української наукової думки 
існує низка вітчизняних культурологів, філософів, мистецтвознавців: В.Рожок, Т.Гуменюк, В.Бітаєв, 
Л.Левчук, С.Уланова, В.Шульга, А.Шумілін, В.Ніколко, В.Федь, І.Андрющенко та ін., які 
досліджують культуротворчість як світоглядну основу людини, як об’єктивну необхідність у 
вирішенні соціокультурних проблем сучасного поліетнічного простору України. У контекст вивчення 
традицій та новацій художньої творчості, як головного чинника об’єднання молоді в 
багатонаціональній державі, необхідно включити праці відомих мистецтвознавців: С.Тишка, 
В.Посвалюка, О.Берегової, М.Черкашиної-Губаренко, О.Зінкевич, В.Москаленко та ін. Висновки, 
зроблені в працях українських учених, дозволяють трактувати відродження традиційних та розвиток 
новаційних форм культуротворчості як умову позитивного міжетнічного спілкування в суспільстві. 
Не зважаючи на помітний інтерес багатьох учених до загальної проблеми творчості, місця традицій 
та новацій у житті людини, питання, пов’язані з осмисленням аксіологічного конфлікту українського 
соціуму в глобалізаційних умовах, пошук шляхів виходу з нього в умовах поліетнічного простору 
України, не отримали належного висвітлення в сучасній науковій літературі, що потребує 
подальшого поглибленого вивчення цієї проблеми. 

Динаміка культурного розвитку передбачає взаємодію процесів наслідування й оновлення, 
тобто традицій і новацій в структурі культури. Будь-яке явище має міру збереження власних 
властивостей – міру ідентичності, в межах якої воно залишається самим собою. В сфері соціуму й 
культури цей феномен формується через традиції.  

Традиція – передача предмета або явища при його тимчасовому переході в інший стан. Однак, 
традиція передає естафету існування. І можливо, що її більш точним теоретичним перекладом було б 
не «передача» і «спадок», а спадкоємність. Спадкоємність передбачає, що передача «дійшла» 
(перейнята, успадкована), що естафета прийнята, і явище продовжує існувати в нових умовах. 
Виходячи з вищесказаного й не беручи до уваги звичайно природну традицію, спробуємо 
охарактеризувати її в соціокультурній сфері: традиція – це досвід, що накопичується й передається 
через стереотипи уявлень і діяльність людини. Таким чином, визначаючи традицію як cферу 
збереження характеристик предмета або явища, що змінюються, можемо спеціалізувати традицію в 
ролі імунної системи суспільства, коду культури, який зберігає все позитивне, накопичене 
попередніми поколіннями. 

Первинну традицію називають аутентичною, нерефлексивною. Вона транслюється як 
практично, через відтворення певних форм дій (ритуал), так і усно (через фольклор і міфологію). 
Традиція може бути соціалізована в діяльності як «споживачів», так і «творців» культури. В 
останньому випадку народжуються такі її специфічні види, як авторська традиція, а також 
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виробляються традиції роботи з письмово-знаково оформленими фрагментами соціокультурного 
досвіду. Саме в цих випадках можна говорити про неаутентичні, «вторинні», рефлексивні традиції. 
Сукупність «первинних» і «вторинних» традицій конституює поняття «традиція» в широкому сенсі 
слова [6; 447]. Відтак, традиція – пам’ять культури, але культура кожної нової епохи «пам’ятає» 
минуле не в незмінному, а в перетворенному, пристосованному до сучасності вигляді. Одним словом, 
традиція – актуалізована культура минулого.  

Традиції включають об’єкти соціокультурної спадщини (матеріальні й духовні цінності); 
процеси соціокультурного наслідування; засоби цього наслідування. В якості традицій виступають 
певні культурні зразки, інститути, норми, цінності, ідеї, звичаї, обряди, стилі. Традиції присутні в 
усіх соціальних і культурних системах і певною мірою є необхідною умовою їх існування. 
Розглянемо функції традицій згідно з тематикою нашого дослідження, тобто в культурі поліетнічного 
суспільства:  

– забезпечує цілісність та етнічну певність культур (традиція проявляє її самобутність);  
– забезпечує трансляцію соціально-культурного досвіду, тобто підтримує спадковість у 

культурі й виконує регулятивну функцію суспільства; 
– викликає необхідність діалогу або полілогу культур (етнічна традиція як «обличчя» однієї 

культури тягне за собою різні реакції з боку інших етносів: захоплення, схвалення, несприйняття, 
заперечення, потім різні форми міжкультурної комунікації та взаємоспівпраці).  

Зупинимося докладніше на регулятивній функції, яку традиція реалізує через:  
а) створення критеріїв, що допомагають процесу соціалізації; 
б) визначення основних форм і засобів сумісної життєдіяльності людей; 
в) забезпечення соціокультурної інтеграції людей в багатонаціональному просторі. 
Тому під соціокультурною регуляцією треба розуміти «...процес встановлення й підтримання 

впорядкованності у взаємодії людей для задоволення їх індивідуальних та особливо групових 
інтересів і потреб, зняття протиріч і напруг…» [4; 154]. Соціокультурну регуляцію розглядають на 
двох рівнях: соціальному й культурному (розподіл умовний, тому що соціальна й культурна 
регуляція відбувається в безперервній єдності). І все ж соціальна й культурна регуляція має ряд 
вагомих відмінностей, на які необхідно звернути увагу. Соціальна регуляція використовує 
інституціональні механізми (політика, ідеологія, право й т. д.) і спрямована, в основному, на 
вирішення загальногромадських задач. Тому доречно говорити про вплив національних традицій (у 
випадку молодої національної держави, якою є й Україна, правильніше говорити не про національні 
традиції, а все-таки про національні новації, тільки час визначить – чи перейдуть вони в ранг 
традицій цієї нації чи ні). Культурна регуляція реалізується на конвенційному рівні (цінності, мораль) 
і за це відповідають етнічні традиції. Співвідношення інституціональних і конвенційних механізмів 
регулювання напряму залежить від рівня соціокультурного розвитку суспільства. Чим більше 
суспільство традиційне, тим сильніше діють конвенційні механізми, і навпаки – чим вище ступінь 
розвитку демократичних сил суспільства, тим активніше домінують інституційні механізми 
соціокультурної регуляції. 

Традиції об’єднують свої моноетнічні товариства в єдине ціле, здійснюючи соціокультурну 
інтеграцію його суб’єктів. У поліетнічному ж соціумі це відбувається лише тоді, коли крізь призму 
кожної етнічної культури її представники сприймають і створюють простір національної культури, 
будуючи на цій підставі стратегію своєї поведінки, як у повсякденному, так і в суспільному житті. 
Тільки з цього момента можна стверджувати, що етнічні спільноти стають органічною цілісністю – 
єдиним багатонаціональним суспільством. 

У сучасній культурології відзначені творчі й консервативні сутності традицій, що розмежовує їх 
на стійкі й нестійкі форми. Життєздатність традиції полягає не в її консервації, а в подальшому 
розвитку наступними поколіннями. Кожне покоління з необхідністю засвоює ряд традицій, разом з 
якими транслюється багатовіковий досвід і знання людства, однак, кожне наступне покоління 
осмислює й приймає традицію не механічно, а творчо, здійснюючи вибір найбільш значущого й 
прийнятного для свого суспільства. Культивування сліпого поклоніння традиції може породити застій 
культури. Наприклад, деякі традиційні азиатські, східно-мусульманські суспільства характеризуються 
закритістю, законсервованістю, де час наче зупинив свій хід, а суспільство – розвиток. І як не дивно, 
але III тис. підтверджує цю данність багатьма фактами, наприклад, вбивства власних дочок, які не 
згодні з батьківським вибором обранця. Навпаки, нав’язування традиційності директивним шляхом 
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призводить до несприйняття її в суспільстві. Так, джаз, рок-культури, початково офіційно 
представлялися як «виклик» існуючій традиції, але в подальшому заробили свої величезні симпатії й 
відкинули існуючі заборони та устої. Однак, з іншого боку, зневажливе ставлення до традицій створює 
умови для порушення спадковості, втрати цінних досягнень людства. Втрата релігійних традицій 
нашого народу важко відгукнулася позбавленням духовних цінностей та глибокою моральною кризою.  

Здатність культури до відтворення непорушних духовних цінностей і моральних імперативів 
у контексті нових умов життя – запорука життєвої динаміки культури народу, що протистоїть її 
розпаду, декадансу, занепаду. Традиція, по суті, рівна культурі, виконуючи роль її серцевини, де 
знаходяться визнані протягом тривалого часу принципи світоставлення, побудовані по крупицях, 
складені й перевірені століттями та які виступають ідейним алгоритмом культури. Понятійний аспект 
традиції, її інформаційне наповнення найбільш досліджені. Не менш важливою й, мабуть, самою 
етнічно забарвленою стороною традиції є її образне втілення. Один із найяскравіших образів традиції – 
ностальгія – звернення не в майбутнє, а в минуле, спроба перетворити історичний час у міфологічний 
простір, позитивну етнічну ідентичність, що, по суті, в умовах нестабільного суспільства дорівнюється 
відчуттю психологічної безпеки. Разом зі штучно створеною психологічною атмосферою 
ностальгованності про чудове минуле, людина набуває так званий «синдром нав’язанної етнічності», 
що характеризується глибокою політизованністю й зв’язком із почуттям Батьківщини та 
громадянської належності. Всі ці моменти були б досить доречні, якщо не брати до уваги 
поліетнічність України як фактора перманентної напруженності.  

Пошуки образів традиції в теперішній час спрямовуються і в інше русло. Бажання все 
підфарбувати й підновити (але не створити нове) іманентно притаманне багатьом культурам 
нечисленних народів. Все вищесказане дозволяє визначити образ традиції як культурний проект, 
який з різною долею успішності реалізується на конкретному етнічному підґрунті, в конкретному 
соціумі й на певному відрізку часу. Поділяємо думку Андрющенко І., що в будь-якій етнічній 
культурі традиція репрезентується сьогодні ще й як «бренд» [2; 4-12]. Це абсолютно новий образ 
традиції, в якій домінують соціальні й комерційні цінності. Саме цей образ традиції найбільш 
затребуваний в сучасному суспільстві. В якості приклада можна навести культурно-етнографічний 
туризм, де, на перший погляд, утилітарні цілі визначають сприйняття традиції як засобу отримання 
лише матеріальних вигід. Однак, такий вид туризму приносить не тільки відчутну матеріальну вигоду 
організаторам, але й вагому духовну користь споживачам. 

Уже декілька десятиліть такий вид туризму є одним із перспективних напрямів розвитку 
економіки багатьох країн. В Україні ж, як перспективному туристичному регіоні, програми з 
розвитку етнокультурного туризму тільки починають розвиватися.  

Цікавий досвід Криму. Розроблені маршрути етнографічного туризму з відвідуванням маєтків – 
садиб, невеликих музеїв, частуванням національними стравами кримсько-татарського народу в м. 
Старий Крим, кримських німців у с. Кольчугіно. В 2011 р. запропоновано проект постійнодіючої 
виставки-ярмарки «Кримський сувенір» у м. Сімферополі, який стане в 2011-2013 рр. кроком на шляху 
створення бренда міста як етнотуристичного центра Криму.  

Із метою відродження й розвитку етнокультурних традицій народів, що проживають на 
території Криму й формування сучасної рекреаційно-туристичної інфраструктури, в столиці 
пропонується проект зі створення культурно-етнографічного комплексу. Культурно-етнографічний 
комплекс вповні зможе відповідати зразу двом напрямам у розвитку туризму: етнічному й зеленому, 
розширюючи можливості міста Сімферополя як туристичного центра. Об’єктами комплексу будуть 
виступати, т.зв. «етнографічні поселення» народів Криму, що складаються з невеликих будинків-
музеїв, ресторанів їх національної кухні, майстерень-магазинів, стилізованих майданчиків для 
відпочинку, а також готелю з рестораном європейської кухні, банкетною залою, автостоянками, 
садом з рідкісними або декоративними рослинами. Архітектурні особливості будинків, інтер’єр 
будуть відображати побут народу, який вони представляють, що дозволе туристам поринути в 
традиційні умови життя певних культур. Будинки, що представляють окремі етнічні групи, можуть 
мати другий поверх, де будуть розташовані номери для проживання туристів в етноінтер’єрі, також 
оформлені з елементами традиційного стилю. 

Етнографічний туризм, що сполучає багаті культурні традиції народів Криму й високий 
європейський сервіс у послугах харчування та готельного обслуговування, буде затребуванний як 
населенням України, так і іноземними туристами, яких приваблюють унікальні природно-кліматичні 
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умови півострова. Але, на жаль, із можливих 15 маршрутів етнотуризму підготовлені й функціонують 
тільки вищеназвані два, проекти постійнодіючої виставки-ярмарки «Кримський сувенір» і культурно-
етнографічного комплексу ретельно розроблені, але ще й досі тільки на папері й не втілені в життя. 
Подібні ситуації спостерігаються й в інших регіонах нашої країни: нема єдиного системного науково-
теоретичного й практичного підходів до данної проблеми, як, власне нема і серйозного матеріального 
забезпечення цих програм. І тому, величезний культурно-етнографічний і пов’язаний з ним 
рекреаційний потенціал півострова, і в цілому України, що має великі можливості по відродженню та 
розвитку традицій, на жаль, в більшій мірі, знаходяться поки на рівні ідей і пропозицій.  

Культура без традиції існувати не може. По-перше тому, що саме традиція передає з 
покоління в покоління програми соціокультурної діяльності, а по-друге, традиція формує менталітет, 
вдачі, звичаї, художні переваги народів, створюючи тим самим і їх національні культури. Отже 
традиції, формуюючи стійку сторону культури, забезпечують накопичення, збереження, трансляцію й 
спадкоємність соціального досвіду. 

Справжній сенс будь-якого поняття розгортається у зіставленні з його протилежністю. 
Опозицією традиції є новація. Ці поняття заперечують одне одного, але одне без одного не існують і 
окремо одне від одного не пояснювальні, хоча вважати їх симетричними було б спрощенням. 
«Новація (зміна, оновлення) – в широкому смислі особлива культурна цінність (матеріальна чи 
нематеріальна), яка в данний час і в данному місці сприймається людьми як нова…» [3; 7]. Поза цим 
процесом культура не може розвиватися й удосконалюватися. Все на світі колись виникло, було 
новим, а вже потім старіло та йшло в минуле. Все, що стало традицією, колись було новацією, але 
потім, переставши розвиватися, трансформувалося у відповідності з переміною обставин. Тому 
традиції – це «ті, що випали в осад» результати перемін, спресовані часом продукти розвитку. В 
культурології під новаціями розуміються механізми формування нових культурних моделів різного 
рівня, які створюють передумови для соціокультурних змін. Новації за умови тривалого існування 
можуть стати традиціями. В процесі творчого розвитку традиція розсіває новації, диференціюючи їх 
на прийнятні й не прийнятні. І тому новації необхідно розглядати в контексті з проблемами традицій.  

Новації поділяються на слабкі – модифікуючі та сильні – базисні. Під слабкою або 
модифікуючою розуміється новація, що створюється в рамках нормативних вимог традиції й не несе 
в собі загрозу існування їй і в цілому культурі, виконуючи при цьому креативну функцію. Сильна або 
базисна новація є новацією радикальною, революційною, що кидає виклик існуючій традиції – 
несумісній з нею [10; 342]. 

Динаміка культури сприяє виникненню різних типів новацій. В сучасній культурології 
прийнято виділяти ендогенні, екзогенні новації та інновації. Ендогенні новації виникають всередині 
самої культури, в процесі її розвитку, і витікають із її внутрішніх потреб, які не можуть бути 
задоволені традицією, тобто це «мутація» традиції. Поява екзогенних новацій обумовлена головним 
чином зовнішніми факторами, тобто вони запозичуються з інших культур в процесі культурної 
взаємодії. Втілення екзогенних новацій в культуру відбувається складніше, тому що будь-яка 
культура прагне захистити свою самобутність. Термін «інновація» часто синонімізується з терміном 
«новація». Вважаємо, що це достатньо помилково. Виходячи з етимології терміна, новація – поняття 
родове, тоді як інновація – виступає його видовою зміною. І якщо новація – відкриття, винахід, щось 
нове, що має можливість практичного застосування, то інновація, якоюсь мірою втілена й прийнята в 
суспільстві, створює передумови для соціокультурних змін. 

Однак є й схожі моменти для новацій та інновацій – це креативність і творчість. Креативність 
розглядається як характерна риса творчої особистості, яка проявляється в здібності створити щось 
нове. Без такої риси, як креативність, особистість не зможе вирішити жодну проблему, кризисну 
ситуацію, створити щось нове. Так, в енциклопедичному словнику «Культурологія» творчість 
визначається як «діяльність, що народжує щось якісно нове, яке ніколи раніше не існувало та яке 
відрізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю» [8; 476]. 

В.Ніколко позиціонує творчість як новаційний процес, урівнюючи ці поняття [5]. Але інші 
дослідникі вважають, що творчість і новації – поняття близькі, але не ідентичні. Нам імпонує думка 
А.Шуміліна, який в монографії «Проблеми теорії творчості» відзначає, що суспільна значущість 
продуктів творчості, їх прогресивність не обов’язкова ознака творчості [9]. Тоді як для новації та 
інновації суспільна значущість – це одна з обов’язкових ознак. Таким чином, виявляється практична 
спрямованість новації та практична реалізація інновації, що відрізняє їх від відомих понять 
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«творчість» і «креативність». Враховуючи, що новацію та інновацію можна розглядати як умову 
адаптації індивіда, групи до змін соціокультурного середовища та як можливість для них брати 
участь і виживати в глобальних змінах сучасного світу, дозволимо собі об’єднати ці два поняття, 
однак підтверджуючи вище зазначені їх відмінності. Зробивши необхідні пояснення, повертаємося до 
питання взаємостосунків традицій і новацій – інновацій. 

Спробуємо систематизувати взаємостосунки традицій і новацій. Сучасні дослідники 
виділяють три варіанти їх взаємодії: конфлікт, симбіоз, синтез [1], [7]. В умовах глобалізаційних 
процесів XXI ст. взаємодіяння традицій і новацій розглядаються дослідниками як стан конфлікту, що 
носить, перш за все, аксиологічний характер. Цей процес супроводжується радикальною 
переоцінкою, поваленням цінностей, що вшановуються на користь нових, як правило, прямо 
протилежних: колективізм – індивідуалізм; працьовитість – гедонізм; патріотизм – «пофігізм» та ін. 
Формування нових ціннісних комплексів є результатом таких соціальних процесів: зміни в релігійних 
парадигмах, системні економічні потрясіння, зміни політичних систем, глобальні 
зовнішньоекономічні й зовнішньополітичні впливи країн – гегемонів, конфесійні зіткнення, 
озброєнні конфлікти, моральна деградація… Кожен із цих процесів справляє свій специфічний вплив 
як самостійно, так і взаємодіючи з усіма. 

У сучасному суспільстві, що глобалізується, однією з базових цінностей є постійні новації, і, в 
зв’язку з цим, соціокультурні процеси перебувають у безперервному процесі змін. Старше покоління 
втрачає авторитет, сучасні молоді мобільні люди стають більш затребуваними в багатьох сферах життя 
суспільства. Але виховані на новаційних ідеях (для нашого суспільства): демократії, свободи, 
плюралізму думок, патологічного заперечення духовного досвіду й традицій трансформувало 
вищеперераховані цінності в антицінності: зухвалість, невпинну зарозумілість, неосвіченість та 
жорстокість. Оскільки цінності старшого й молодого покоління вступають у протиріччя – виникає 
конфлікт поколінь. Такий конфлікт є в будь-якому суспільстві й на різних етапах його розвитку. Але, 
зважаючи на особливості історичного розвитку і яскравої поліетнічності української культури, її 
ціннісний конфлікт на сучасному етапі набуває особливої гостроти. На наш погляд, головним 
предметом конфлікту є протиріччя, зіткнення базових традиційних культурних цінностей й сучасних 
новаційних ценностей, які стрімко втілюються в локальні культури. Як бути, може варто прийняти 
«правду» якоїсь однієї сторони, відмовившись від претензій другої й конфлікт закінчений? Але народ 
наш плачевний досвід уже має, відмовившись від традицій та віддавши пальму першості новаціям. Тоді 
може варто повернутися до традицій? Але й цей досвід консервації устоїв теж присутній в культурній 
пам’яті нації. Віддавши перевагу традиціям, припинемо не тільки бажані, а й уже набрані швидкості 
модернізації суспільства в своєму розвитку, бо саме новації стають одним з основних атрибутів 
сучасної культури, забезпечуючи необхідні темпи розвитку цивілізації, лежать в основі постійного 
безупинного її становлення та вдосконалення. Тому новації мають для сучасної культури й цивілізації 
культове значення, отримують статус абсолютних цінностей. Традиції й новації, як дві взаємопов’язані 
сторони розвитку культури, характеризують наявність в ній як стійких, так і суперечливих моментів. І 
універсальною характеристикою будь-якої культури повинна стати єдність традицій і новацій, що 
можливо через переборення протиріч та конфліктів. При цьому традиційні соціокультурні цінності, 
заснованні на пріоритеті родини, релігії, етнічних традицій необхідно не консервувати, а реставрувати, 
оскільки вони є суттю кожної спільноти, стрижнем його неповторної культури. Новації ж нагадують 
яскраві, великі й малі кола піраміди, що нанизуються на цей традиційний стрижень, або в ньому – у 
ставленні до пустоти новації немає сенсу. Вони виражають глобалізаційні інтереси технократичного 
суспільства, а втілюються в життя новації через національно-оформлені шляхи й засоби.  

Що ж початково? Традиція чи новація? Думки вчених розходяться. В дуалістичній парі традиції 
й новації багато дослідників фундуючою вважають традицію, що вносить у розвиток культури порядок 
та організує її. Але, наданий вище аналіз дає право припустити, якщо нове завжди передує старому, то 
субстанцією культури, її фундаментом треба вважати не традицію, а новацію. Новації первинні, вони є 
причинами виникнення культурних феноменів, традиції вторинні, вони – наслідок їх перебування у 
часі. В сучасних умовах глобалістсько-соціокультурного простору новації є тією рушійною силою, яка 
веде суспільство вперед. Традиції ж живлять цей процес руху своєю суттю, стаючи паливом для нього. 
Вони діалектично взаємообумовлені й плідно не працюють один без другого.  

Сучасна ситуація української культури в умовах поліетнічного простору загострила проблему 
взаємодії традицій і новацій. Вона в своїх суперечливих процесах виражається то тенденцією 
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уніфікації, тобто зменшення культурного різноманіття, так тенденцією диверсифікації, тобто 
відстоювання свого культурного своєріддя, власних традицій. Виходячи з того, що будь-яке явище 
суперечливе й пройняте боротьбою стійких і змінних тенденцій, розвиток нашого суспільства в 
цілому є результат цієї боротьби. І якщо життя організму є суперечлива єдність генотипу й фенотипу, 
то життя суспільства є суперечлива, але діалогічна єдність традицій і новаторства. Старе й нове в 
соціокультурній динаміці сучасної поліетнічної України необхідно оформити в корелятивну 
залежність: інновації культуротворчості за відродженням і розвитком етнонаціональних традицій. 
Дані процеси зможуть створити органічну соціокультурну єдність: кожне виконує свої найважливіші 
функції, забезпечуючи як збереження, стійкість, передачу культурної спадщини із покоління до 
покоління, так і збагачення, розвиток самостійних культурних систем, взаємодію з іншими 
культурами в сучасному поліетнічному українському суспільстві. 
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Резюме 

Розглянуто особливості традицій і новацій в сучасному поліетнічному суспільстві України, їх 
взаємостосунки як стан аксіологічного конфлікту, вихід з якого можливий тільки в діалогічній 
єдності й в процесі культуротворчості. 

Ключові слова: традиція, новація, ціннісний конфлікт, діалогічність, культуротворчість. 
 

Summary 
A conflict of axiology of traditions and innovations is in sociocultural space of Ukraine in the 

modern terms 
Specific of traditions and novations in modern polyethnic society of Ukraine, their interrelations 

being a value conflict resting in genuine dialogue that gives way to cultural creativity is analyzed in this 
article. 

Key words: tradition, novation, value conflict, cultural creativity. 
 

Аннотация 
Рассмотрены особенности традиций и новаций в современном полиэтническом обществе 

Украины, их взаимоотношения как состояние аксиологического конфликта, выход из которого 
возможен в диалогическом единстве и в процессе культуротворчества. 

Ключевые слова: традиция, новация, ценностный конфликт, диалогичность, 
культуротворчество. 
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УДК 075.3 
А.А. Гоцалюк 

 
ТРАДИЦІЯ ТА ІННОВАЦІЯ В КУЛЬТУРІ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ 

 
Основним змістом культурного відродження стала самовіддана праця багатьох дослідників, 

ентузіастів, практиків із реконструкції здеформованої культури, залучення до нового життя великих 
культурних набутків, які призабулися або були невідомими. 

Зростання інтересу до національної культури є невід’ємною складовою процесів духовного 
відродження нашого народу. Традиційна сфера життєдіяльності суспільства є потужним засобом 
акумуляції соціокультурного досвіду й реалізації спадкоємного зв’язку поколінь, формування 
духовності українців. Традиції втілюють притаманний українській ментальності гармонійний зв’язок 
людини і природи, який плідно впливає на функціонування етичного й естетичного компонентів 
суспільної свідомості. 

Традиції включають звичаї, ритуали, обряди та інші стереотипізовані форми діяльності, 
постаючи фактором внутрішньої консолідації великих людських спільнот, таких як етноси, нації. Ось 
чому для нового, пострадянського мислення актуальним є аналіз сутнісного значення традицій в 
культурі, їх місця в життєдіяльності сучасного українського соціуму.  

Виявленню соціальної природи і сутності традицій, їх ролі і місця в суспільному житті, їх 
співвідношення і механізму спадкоємності як необхідної умови соціального поступу присвячені праці 
С.Ейзенштадта, В.Плахова, І.Суханова, О.Улєдова та ін. вчених.  

У ході дискусії, що розгорнулася у вітчизняній науці у 80-і рр. ХХ ст., більшість дослідників 
були переконані, що традиції є необхідними, стійкими елементами культури, вони – не лише елемент 
минулого, а й існують на всіх стадіях розвитку культури. У зв’язку з цим все більше актуалізується 
позиція протиставлення й взаємовиключності традицій і новацій (А.Шушарін, О.Шушаріна, 
Д.Балашов), переглянута дослідниками в 90 роки (С.Арутюнов, Е.Маркарян, А.Першиц). Ними 
традиції розглядаються як такі, що задають інноваціям їх загальну спрямованість, а інновації – як 
такі, що трансформуються у традиції, що у сукупності служать адаптації традиції до постійно 
мінливого середовища. В останню чверть минулого століття особливо актуальною була проблема 
історичної трансформації компонентів обрядової культури. Праці Суханова І., Гаврилюка Н., Зоца В., 
Курочкіна О. присвячено діалектиці старого й нового, традиційного і новаторського, національного 
та інтернаціонального в обрядовій творчості. Дослідники Семенова М., Соколова В., Бердута М., 
Солошенко О. й ін. зосередили увагу на вивченні сучасного стану звичаєвості й обрядовості 
слов’янських народів, населення різних регіонів України.  

Сучасні дослідники розглядають зазначену проблему у контексті співвідношення традицій і 
новацій у соціокультурному неотрадиціоналізмі як сучасній формі зняття протиріч етнокультурних 
традицій і соціокультурних новацій. 

У дисертації О.Ніколаєвої крізь призму культурної наповненості реконструйованих 
традиційних форм досліджується явище вторинної семантизації історичних артефактів у сучасній 
побутовій культурі. У культурологічному аспекті проаналізовано проблему конфліктності 
інтерпретацій історико-культурних традицій, з’ясовано специфіку механізмів постмодерністської 
трансформації традиційних образів і символів традиційної культури російського народу [7]. В.Грябан 
у дисертаційній роботі «Релікти культу вогню у світогляді, звичаях і традиціях українців Буковини 
ХIX-ХХ ст.» досліджує ритуальну роль вогню в світогляді та традиціях українців Буковини ХІХ-
ХХ ст. [5]. 

Предметом С.Мадюкової обрано соціокультурний неотрадиціоналізм у сучасних локальних 
співтовариствах, який є показником зрілості використання феномену традиції з метою обґрунтування 
соціальним суб’єктом образу майбутнього через усвідомлену фундаментальну ретроспекцію, 
засвоєння історичного досвіду й прилучення до функціонування певної системи традицій [6]. Загалом 
у дослідницькій літературі зазначений аспект дослідження та супутні йому проблеми так чи інакше 
пов’язані з тематикою традицій та традиціоналізму, однак проблема взаємодії традиції та інновації 
ще не достатньо розроблена стосовно співвідношення традицій і новацій в культурі, їхньої ролі в 
розвитку суспільства. Тому у даному контексті зазначена проблема й стала предметом дослідження 
даної статті. 
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Традиція (походить від лат. tradition – передавання) у сучасній культурології кваліфікується 
як сукупність елементів соціальної та культурної спадщини, які передаються від покоління до 
покоління й зберігаються у певних спільностях та соціальних галузях протягом тривалого часу. 
Термін «традиція» вживається в широкому та вузькому значеннях: в широкому – це універсальна 
форма фіксації, закріплення та вибіркового збереження тих або інших елементів соціокультурного 
досвіду, а також універсальний механізм його передання, що забезпечує стійку історико-генетичну 
спадкоємність у соціокультурних процесах [1; 724]. 

У вузькому значенні, термін застосовується для опису і пояснення структур поведінки і 
характеру вірувань протягом кількох поколінь або протягом тривалого часу в межах одного 
суспільства чи регіонів, яким властиві спільні культурні надбання. В такому контексті поняття 
«традиція» часто ототожнюється з термінами «обряд», «ритуал», «звичай», «звички». Вона є 
максимально синкретизованою формою регулювання діяльності. Незважаючи на активне поширення 
терміна «традиція», він не є однозначним. У різних дослідженнях (а часом у працях одного й того ж 
вченого) термін «традиція» вміщує безліч аспектів соціальної структури та поведінки індивідів. Цим 
терміном означають, зокрема, як способи легітимізації культурної реальності, так і принципи устрою 
великих соціальних та політичних систем [12; 237]. 

Антропологія використовує термін «традиція» лише у вузькому змісті, близькому до поняття 
ритуал. Для сучасних соціологів типовим є таке поняття традиції: «Під традицією... будемо розуміти, 
пише відомий польський соціолог П.Штомпка, – сукупність тих об’єктів і ідей, джерела яких 
кореняться у минулому, але які можна виявити в сьогоденні… традиція рівносильна спадщині – тому, 
що реально збереглося від минулого... Будь-яка традиція, незалежно від її змісту може стримувати 
творчість або новації, пропонуючи готові рецепти вирішення сучасних проблем» [11; 90, 96]. 

Важливе місце в українській та зарубіжній культурі належить проблемі співвідношення 
«традиційного» та «нетрадиційного» («креативного») життя культури, зокрема, в духовному вимірі. 
Термін «традиційний» використовують для позначення суспільних систем, зміни в яких відбуваються 
відносно повільно, а також суспільств, яким притаманна тенденція до легитимізації певного типу 
діяльності з посиланням на її побутування в минулому. Нетрадиційний тип культури був 
підготовлений добою Відродження, але послідовно і повно розкрився у ХVII-ХХ ст. У суспільстві, 
що трансформується, набуває специфічних ознак взаємодія традицій та інновацій, форма та зміст 
інновації і традиціоналізму в ментальних структурах суспільства. Причому, інноваційні процеси не 
означають відмову від традицій і в деяких випадках спираються на них і продовжують їх [8; 154]. 
Будь-який «традиціоналістський» напрям, природно, повинен себе зарекомендувати «антисучасним», 
хоча йому тією чи іншою мірою притаманні сучасні ідеї, які відповідають певному етапові розвитку 
суспільства [4; 228]. 

Національну культуру не можна обмежувати лише традиційними вимірами, оскільки 
відбувається постійна взаємодія нового й старого, інновацій і традицій, а поряд із національно-
специфічними особливостями діють та розвиваються загальнолюдські, що стають надбанням усіх 
народів. Різні типи суспільства різняться набором, характером і змістом традицій, темпами їх 
відновлення, каналами поширення, механізмом передачі, способами фіксації їх стабільних і 
варіативних складових. У зарубіжній науці, на відміну від вітчизняної, де проблема змінності 
традиції не викликала сумніву, до 60-х рр. ХХ ст. домінував погляд на традицію як на щось застигле, 
незмінне, минуле. Традиційними суспільствами вважали всі докапіталістичні суспільні структури. 
Модернізацію уявляли як перетворення традиційного суспільства у «західне». Вона пов’язана з 
інтенсивним переносом цінностей (моделей дискурсу). Архаїчні й традиційні культури володіють 
особливо яскравим ігровим потенціалом. У мистецтвознавстві давно помічено, що звернені в 
майбутнє художні новації XX ст. нерідко вертаються в минуле. 

Традиція й інновація, традиція і сучасність є взаємозалежними і взаємозумовленими. Для 
російського культуролога С.Арутюнова, зокрема, мінливість традиції – щось таке, що потребує 
доказів і він прибігає до цих доказів, використовуючи досить складний науковий апарат. Російський 
учений пише про це, начебто говорить про річ тривіальну, будь-кому очевидну. «Будь-яка традиція – 
це колишня інновація, і будь-яка інновація – у потенції майбутня традиція. Насправді, жодна 
традиційна риса не властива будь-якому суспільству споконвіку вона має свій початок, звідкись 
з’явилася, отже, колись була інновацією. І те, що бачимо як інновацію, або не приживеться в 
культурі, відімре й забудеться, або приживеться, згодом перестане виглядати як інновація, а 
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виходить, стане традицією» [2; 160]. Вчений підкреслює, що модернізація – процес суперечливий і не 
зводиться тільки до засвоєння досягнень сучасного Заходу. Дослідник переконаний, що специфіка 
традицій пов’язана не з їх протистоянням сучасності, а з особливостями тієї чи іншої цивілізаційної 
системи. Кожна країна для консолідації населення завжди актуалізує внутрішній традиціоналізм, 
принцип якого заснований на самообмежуванні й соціальності, комунальності. Тобто, людина свої 
особисті цілі й потреби повинна обмежувати вольовим чином і підкоряти інтересам цілого. 

Класичний традиціоналізм зародився наприкінці XVІІІ ст. і був спрямований проти 
лібералізації старих традицій. Його засновники і представники Ж. де Местр, Л.Бональд, Р. де 
Шатобріан, Ф. де Оліве, Д.Кортес та ін. суттєво вплинули на становлення європейської культури. 
Традиціоналізм XІX століття є самостійним ідеологічним утворенням, маючи власну концепцію 
суспільства, держави, людину й моралі [9; 44]. 

ХХ ст. правомірно характеризувати як своєрідну реакцію на футуризм, але з орієнтацією на 
класичну гармонію й відверту традиціоналізацію образів. Риса традиціоналістів XX століття, що 
відрізняє їх від традиціоналістів попереднього сторіччя, – безкомпромісність стосовно сучасного 
світу аж до повного розриву з пануючої ідеологічною тенденцією [3]. 

Цивілізація, заснована на цінностях надспоживання й комфорту, саме цей принцип ламає, але, 
оскільки вона не вічна, вона колись повинна буде прийти до принципу самозбереження, і вона теж 
свої внутрішні традиціоналістсткі ресурси повинна буде використовувати. 

Індивідуальні цінності кожної окремої людини організовані в ієрархічну систему, 
підпорядковану певній домінуючій цінності. На рівні ціннісних орієнтацій взаємодії осіб 
відповідальною є об’єктивна система культурних цінностей суспільства. Від того, якими є цінності і 
норми, яка традиція їх живить, наскільки остання відкрита інноваційним процесам та сучасним 
тенденціям розвитку науково-технічного прогресу, яким є потенціал певного культурного коду, 
залежать і перспективи розвитку суспільства, його місце у світовому співтоваристві. Нове є такою 
цінністю культури, яка в певний історичний період дає перевагу минулому перед теперішнім. Проте 
онтологічний статус цієї цінності полягає в тому, що вона є іншою, такою, що конституює теперішнє 
під впливом духовних, уявних феноменів. Змінюється сама онтологічна міра інновацій і традиції. 
Щодо інноваційних перетворень традицій в суспільстві, слід додати, що успадкування традицій в 
українському суспільстві все більше пов’язується з політичними процесами, з необхідністю їх 
оновлення. Суспільний рух інституалізується у формі політичних партій і об’єднань, які все більше 
трансформуються в інноваційну силу, здатну демократизувати життєдіяльність соціуму. Таким 
чином, традиційна культура дає людині і вміння орієнтуватися у складних проблемах сучасності, У 
зв’язку з цим все більшої актуальності набуває ефективне використання інноваційного 
культуротворчого потенціалу молоді у прискоренні державотворчих процесів, зміцненні засад 
власної державності.  

Динаміку традицій можна простежити в межах конкретних суспільно-історичних обставин. Із 
зміною соціальних умов неодмінно піддається трансформаційним змінам і традиція, це дає право 
говорити про соціальну мобільність традиції, її здатність бути практичним регулятором суспільного 
життя за будь-яких історичних обставин. Із зміною соціальних умов (з другої пол. ХІХ ст.) 
змінюються і традиційні патріархальні форми життєдіяльності, і механізми успадкування традицій. 

ХХ ст. увійшло до світової історії людства як століття потрясінь: революції, війни, тоталітарні 
режими. Це була, на думку Й.Хейзинги, переломна епоха, коли традиції вступають у діалог із новими 
тенденціями в розвитку культури. Досвід ХХ ст. впевнив Й.Хейзингу в тому, що сучасність деградує, 
а її культура руйнується. В такому контексті середньовіччя розуміється ним як алегорія всієї історії в 
її «нормальному» розвитку та занепаді, а також як виявлення архетипових праоснов сучасної 
культури [10]. 

Проголошення незалежності України викликало піднесення національного духу, нові 
сподівання. Було досягнуто значних успіхів у поширенні української мови як державної, ухвалено 
Закон про мови та інші важливі акти. У сучасних умовах непоодинокими є випадки спотворення й 
переривання культурних традицій. У кожному разі відтворення традиції здійснюється вже у вигляді 
неотрадиції із залученням елементів інновації. За характеристикою Ш.Ейзенштадта, що багато праць 
присвятив вивченню механізмів формування й зміни традиції, тотальний традиціоналізм спирається 
на традицію як «невід’ємний елемент будь-якої соціальної культури, соціальної організації в цілому 
(так зване традиційне або сучасне суспільство) й кожного її компоненту окремо. Традиції, наприклад, 
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зберігають своє значення навіть у таких найраціоналізованіших і динамічних галузях людської 
діяльності, як наука й технологія)» [13; 124].  

Отже, в українському суспільстві, з його тяжінням до традиціоналізму, інтегруюча роль 
традиції є значною. Проблеми становлення і розвитку традиції, особливостей її функціонування в 
соціумі завжди привертали увагу науковців. Вони є постійно актуальними для кожного суспільства, а 
отже, і для науки.  

Різноманітні тлумачення поняття традиції та новації свідчать про неоднозначність їх змісту 
для дослідників. Через традицію здійснюється звернення до минулого. Традиція у сучасному світі 
постає своєрідним виходом з кризи життя – шляхом творення нових форм для стародавніх канонів. 
Різниця між традиційним і інноваційним в суспільстві полягає більшою мірою у формах культурних 
елементів, що утворюють систему, а не у її глибинних основах, пов'язаних із традицією.Соціальна 
стабільність досягається розширенням меж культури, основою якої є традиція. Вона транслює 
позитивні загальнолюдські цінності й цінні для успішного розвитку суспільства стереотипи. 

Таким чином, у сучасних умовах є актуальною потреба створення культурного підґрунтя та 
міцного ціннісного фундаменту для подальшого розвитку традицій і духовної еволюції суспільства.  
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Резюме 

Розглядається інтегруюча роль традицій та інновацій в культурі, специфічні ознаки взаємодії 
традиції та інновації в суспільстві. 
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Summary 

Tradition and innovation in the culture: The features of the interaction 
The integrating role of the traditions and innovations in the culture, the specific signs of the 

interaction of the tradition and innovation in the society is considered in the article.  
Key words: tradition, innovation, culture, interaction, integration, updating, experience, society, 

traditional character, neotradition. 
 

Аннотация 
Рассматривается интегрирующая роль традиций и инноваций в культуре, специфические 

признаки взаимодействия традиции и инновации в обществе. 
Ключевые слова: традиция, инновация, культура, взаимодействие, интеграция, обновление, 

опыт, общество, традиционность, неотрадиция. 
 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Випуск 17, 2011  
Збірник наукових праць: наукові записки Том 2 
Рівненського державного гуманітарного університету  

УДК 035.2.7 
Н.І. Кошель 

 
КАЛЕНДАРНІ ОБРЯДИ ЯК ДЖЕРЕЛО ТРАДИЦІЙНИХ ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ 

МАСОВИХ СВЯТ УКРАЇНЦІВ 
 
Зародження і розвиток традиційних масових свят українців нерозривно пов’язані з 

обрядовістю календарного циклу.  
До найважливіших праць про святково-обрядовий календар ХІХ – початку ХХ ст. належать 

«Дни и месяцы украинского селянина» М.Максимовича, «Народный дневник» П.Чубинського, 
«Объяснение малоруських и сродных народних песен» О.Потебні, «Колядки і щедрівки» В.Гнатюка, 
«Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого вечора» К.Сосенка. Окремі 
аспекти календарної обрядовості досліджували в радянську добу О.Дей, Б.Попов, О.Курочкін, а в 
діаспорі – С.Килимник, О.Воропай, й російські етнографи й фольклористи В.Пропп, В.Соколова, 
Л.Виноградова.  

У пострадянський час святково-обрядовий цикл українців став предметом системного аналізу 
в етнологічних і мистецтвознавчих працях А.Пономарьова, Г.Скрипник, О.Курочкіна, 
В.Скуратівського, Т.Липової, С.Деркач.  

Обряди належать до системи соціокультурних явищ, народжених релігійними уявленнями й 
аграрним устроєм господарювання, що у минулому регламентували усі сфери життєдіяльності 
українського селянства. Зародження і розвиток традиційних масових свят українців пов’язані з 
обрядовістю календарного циклу. Кінець ХХ ст. актуалізував проблему історичної трансформації 
компонентів їх обрядової культури.  

Існування усталеного землеробського календаря у полян вже у ІV ст. засвідчила розшифровка 
ідеограм на глиняному глечику, знайденому В.Хвойкою у с. Ромашки поблизу Києва. Головними 
віхами цього календаря були аграрні свята, узгоджені з ритмами природи й відповідними циклами 
сільськогосподарських робіт. На підставі розшифровки символічних знаків із ромашківського 
глечика Б.Рибаков у праці «Календарь IV века из земли полян», зробив висновок, що головні свята 
були пов’язані з трьома сонячними фазами: зимовим і літнім сонцестоянням, а також із весняним 
рівноденням [9; 70-73]. Найбільше свят припадало на літній період, – свято Ярила, що відзначали 4 
червня, свята Купала – 24 червня та свято на честь Перуна – 20 липня. 

Цикл землеробських свят українців пов’язаний із солярним циклом – зимовим (23 грудня) і 
літнім (23 червня) сонцестоянням, відповідно найкоротшим і найдовшим днями та зміною пір року. В 
українському фольклорі виокремлюються три календарні цикли: зимовий, весняний і літньо-осінній. 
Як відзначає А.Пономарьов у праці «Обрядова культура», святковий календарний цикл становить 
головну частину традиційно-побутової культури, оскільки визначає розпорядок життя людини 
протягом року. Внутрішній зміст циклу зумовлювався двома чинниками: стадіальністю процесу 
життєдіяльності людини та сезонністю природи. Стадіальність життєдіяльності поділялася, у свою 
чергу, на три моменти: весільний сезон, коли дозволялося укладати шлюби, період заготівлі припасів 
на зиму і час культу предків. Ці три моменти концентрували в собі триєдність найважливіших 
складових життя людини: фізичне існування, продовження роду та духовне відтворення. Кожен цикл 
приурочувався до природних явищ і відповідних їм видів сільськогосподарських робіт. Річний цикл 
мав замкнений характер, а повторюваність щоразу одних і тих же обрядовій становить основу 
механізму творення святково-обрядових традицій. 

Землеробські календарні свята українців невіддільні від обрядів та спеціальних місць їх 
проведення. «Ще недавно серед учених дискутувалося питання про наявність у племен України в І 
тисячолітті н.е. культових споруд, – відзначають Д.Козак і Я.Боровський у своїй статті [6]. 
Домінувала думка, що слов’яни-язичники… здійснювали свої обряди під відкритим небом, «под 
вином, под рощеним или у воды»… Зараз досліджено значну кількість потужних слов’янських 
племінників святилищ ІХ-ХІІІ ст. із досить розвинутою і усталеною архітектурою та культовими 
атрибутами… Це дозволяє говорити про глибокі традиції у спорудженні спеціальних місць молінь та 
жертвоприношень у слов’ян» [4; 85]. Одне з таких святилищ виявлене Д.Козаком у с. Загаї на Волині. 
Чимало язичницьких капищ знаходилося у Києві та поблизу столиці Давньої Русі: святилище Рода на 
горі Пластунка, ім’я котрого дістало місто на сусідній Княжій горі; святилище Берегині на 
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Благовіщенській горі у Вщижі, Свято вита Рода поблизу села Городище Густинського району та ін. 
[4; 99]. «…Матеріали про язичницькі святилища Києва та околиць, а також інших районів 
східнослов’янського розселення… свідчать про існування у східних слов’ян у часи дохристиянських 
вірувань значних богів у вигляді дерев’яних чи кам’яних статуй. Більша частина святилищ – культові 
споруди, що знаходились під відкритим небом і являли округлі чи овально-округлі майданчики з 
ідолами й жертовниками. І лише окремі святилища могли бути культовими храмовими спорудами. 
Таким, очевидно, був пантеон язичницьких богів у Києві…» [4; 99].  

Великі святилища і святі місця, виявлені українськими археологами на Волині, у 
Подністров’ї, Києві та околицях, свідчать про розвинутість культів язичницьких богів і широке коло 
учасників святково-обрядових дійств на їхню честь. У Київській Русі існували святилища, значення 
котрих виходило за межі місцевих, регіональних. Так, римський імператор й історик 
К.Багрянородний у праці «Про управління імперією» описує величезний священний дуб на острові 
Хортиця, де приносили жертви своїм богам давні русичі, прямуючи до Чорного моря [7; 84-100]. У 
наш час знайдено стволи священних дубів, що росли у місці впадання Десни у Дніпро, «…поблизу 
переправи, де перетиналися два важливих торгових шляхи: один дніпровський – «із варяг у греки», 
другий із Києва у Чернігів» [6; 98]. Усталені святилища приваблювали прочан, які збиралися там на 
масові свята, обрядовість яких була зрозуміла для всіх учасників, оскільки мала надплемінний 
характер. 

Святкові календарні обряди, котрі у своїй основі становлять комплекси певних традиційних 
дійств магічного характеру, супроводжувались словесно-поетичними творами – піснями, а також 
танцями, грою, жестами, ритуальними стравами, зовнішнім оформленням обряду – святково-
ритуальним одягом, прикрашанням місць проведення дійств тощо. «За наявності відмінних логічних 
констант (сюжетів, мотивів, життєвих функцій) їх (обряди – Н.К.) об’єднує спільна космотеїстична 
символіка, – зазначає С.Грица у праці «Обрядовий фольклор: календарний цикл». – Такими 
символами-знаками є вода, земля, сонце, місяць, зорі, вогонь, рослини, птахи, звірі, прикрашене 
дерево (гільце), хліб, вінок, калина, зерно та ін.» [3; 512]. 

Обряд виник задовго до появи театру. Попри те, що він відрізняється від мистецького твору 
своїми суспільними функціями, між обрядом і театральним видовищем наявні спільні ознаки, що 
дозволяють характеризувати обряд як «первісну, найбільш давню відому нам драматичну форму» 
[14; 135]. В обряді, як і в театрі, відбувається певна подія, котра інсценується з використанням 
художніх виражальних засобів. Так, ритуальний обхід ряджених у новорічно-різдвяній обрядовості є 
«…інсценуванням приходу предків з іншого світу з метою одержання спеціальної обрядової їжі, – 
відзначає Л.Виноградова у праці «Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян». – З цим 
пов’язані обдаровування через вікно, специфічний вигляд святкових ряджених (горбатість, 
кульгавість, волохатість, чорніння обличчя сажею), особливості їхньої поведінки (спеціальна зміна 
голосу або мовчазність)» [1; 231]. Подібне театралізоване розігрування міфологічного сюжету бачимо 
в новорічному приході Кози, навколо якого розвинулося ігрове дійство; у новорічній обрядовій грі 
«Маланка» та ін. 

Як відзначає Т.Липова у праці «Художня мова народного театру як компонент етнокультурної 
традиції: структурно-семантичні аспекти», «ритуальні дії пов’язані з порушенням повсякденності – 
порушення спричинене критичними моментами у житті людини чи суспільства, до яких приурочений 
ритуал. У порушенні повсякденності – причина і наслідок ритуалу. І тому ритуал набуває таких 
небуденних видовищних форм» [3; 137]. Святково-обрядові видовища створювались для уявного чи 
реального глядача. «…Важливим, якщо не головним напрямом адресування ритуальних дій був 
Космос, – підкреслює Т.Липова. – У розрахунку на сприйняття небесними чи потойбічними силами 
вигукувалися речитативи, виспівувалися пісні, з ритмом Космосу намагалися з’єднатися у танці» [3; 
140]. Окрім богів і духів предків, адресатом святково-обрядового видовища були учасники дійства, 
які виступали водночас як виконавці і як глядачі, а також громада. 

У язичницькій календарній обрядовості наративні форми, пісні, танці, пантоміма виконують 
магічну функцію. Так, у весняних хороводах дівчата закликають-заклинають весну; танець Кози, яку 
водив Дід і ряджені, забезпечити врожай тощо. Синкретизм хороводів примножував силу їхнього 
магічного впливу. 

Запровадження християнства призвело до поступового витіснення язичницьких вірувань. 
Подальша десакралізація святково-обрядових дійств зумовила їхню трансформацію у театралізовані 
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ігри, приурочені до певних календарних свят «…Із ритуальних дій розвинулося два типи ігор: ігри-
змагання, в яких треба було ловити, наздоганяти, ховатися, боротися, відгадувати, – вони 
відтворювали події міфу, не вдаючись до рядження та трансформації зовнішнього вигляду (це такі 
весняні хороводні ігри, як «Мак», «Просо», «Льон», «Воротар», та ін.); до другого типу належали 
ігри, в яких важливу роль відігравало рядження» [12; 139]. 

Найкраще збереглися язичницькі обряди, прив’язані до великих християнських свят – Різдва, 
Великодня – і певною мірою толеровані церквою. «В міру того, як старий народний обрядовий круг 
все більше сягавсь і занепадав під ударами церкви і нової віри, колядування, під заборонним 
покровом того церковного елемента, що воно прийняло до себе, здобувало деяку толеранцію у 
духовенства і адміністрації, і сюди стало збиратись все те, чому більше не знаходилось місця – тісно 
ставало в інших моментах річного кругу, – відзначав М.Грушевський в «Історії української 
літератури». – Колядковий репертуар став збірником, архівом нашої поезії, в котрій тільки по 
спільності мотивів та по різним зверхнім прикметам, як, наприклад, віршовий ритм або рефрен, 
дослідник пізнає те, що належало до весняного, до купальського, до обжинкового циклу і що заціліло 
тут, в невеличких, розуміється, останках, у фрагментах, включених до колядки, до щедрівки, то як 
заспів, то як епізод, та урятувалось тим чином від повної загибелі» [2; 230]. 

Провідною ідеєю різдвяно-новорічних святок, що синтезували елементи театралізованого 
язичницького солярного свята і великого християнського свята народження Христа, є величання, 
творення засобами різних видів народного мистецтва – співу, танцю, театрального дійства, поезії 
тощо ідеального світу, відповідного народним уявленням. Певні обряди збереглися від забуття, 
згуртувавшись довкруж великого свята Великодня, в якому також поєдналися елементи солярного 
культу й великого християнського свята (Воскресіння Христового). 

М.Грушевський вказував на істотну особливість календарних обрядів, зафіксованих 
етнографами у ХІХ – початку ХХ ст.: «З-під поволоки нової релігії… перед нами 
зарисувалась…доволі виразно та система обрядів і відправ, якими старий українець уставляв свої 
відносини до доохресного світу, правлячих ним сил, до свого людського окруження і поколінь 
одшедших, котрим завдячував своє існування. Ся система обрядів і відправ і той світогляд, що 
лежить в її основі… становили його стару релігію. Але не всю, розуміється, а її, так сказати, 
домашню, родинну частину. Всякого ж роду колективні, громадські відправи почасти були втягнені 
церквою, а оскільки не втягнені – то знищені нею (те, що було втягнене, має свій вираз в різних 
церковних відправах: процесіях, громадських парастасах, водосвяттях і т.д.). Почасти перейшли вони 
в поколінні мужеські (й жіночі) організації…» [2; 227]. Учений підкреслював, що це треба 
враховувати, щоб не перебільшувати «індивідуалістичного, атомістичного характеру сеї релігії, як 
вона виступила в… обрядах, бо в них… виступає тільки хазяйство, родина з її господарем і 
господинею, як самозадоволена клітина – малий світ в собі» [2; 227]. Теза М.Грушевського важлива 
для адекватної рецепції масових святково-обрядових дійств календарного циклу та їх реконструкції, 
адже святкова обрядовість масових відправ, зафіксована в ХІХ – початку ХХ ст., дає приблизне 
уявлення про їхні ритуальні комплекси й масштаби в більш ранні періоди. Так, купальське свято (у 
східних слов’ян – Івана Купала, у західноєвропейських народів – Іванів день – 24 червня) було одним 
із найбільших річних свят, про що свідчить й те, що в календарі ІV ст., розшифрованому 
Б.Рибаковим, лише купальське свято позначене двома хрестами [10; 70-73]. Церковні проповідники, 
засуджуючи «бісівські ігрища» народу взагалі, найчастіше згадували саме це свято, наголошуючи 
його масовий характер. Так, ігумен Єлизарського скиту Памфіл (ХVI ст.) писав псковському 
намісникові: «Егіда бо придет самый праздник, тога во святую ту нощь мало не весь град возмятется, 
в селах возбесятся, в бубны и сопели и гудением струнным, плесканцем и плясанием…» [4; 411]. Під 
тиском церкви, яка штучно прив’язала до цього язичницького християнське свято Різдва Святого 
Пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана, купальське свято зазнало значних руйнувань. 
Характеризуючи купальську обрядовість, Х.Ящуржинський у праці «Заметка о Купальськом 
празднике в Уманском уезде» зазначає: «Обрядовість, яка здійснюється на святі Купала, ще до певної 
міри зберігає міфологічне забарвлення, зате пісні, в усякому разі ті, що співаються тепер, рішуче не 
витлумачують обрядності, як це буває в інших випадках. Більша частина купальських пісень змістом 
своїм нагадує весільні. У даний час (працю написано в 1890 році – Н.К.) поряд із купальськими 
співаються і інші, навіть наносні солдатські пісні» [14; 325-326]. Х.Ящуржинський відзначає і те, що 
купальські пісні «…співаються особливим наспівом… якщо можна так висловитись – архаїчним, у 
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якому чуються жерцівські пісні» [14; 325]. В Україні, де купальські пісні, на думку В.Камінського [5; 
17-19] мали домінуюче значення в обряді, втрачався зв’язок між піснею та відповідним обрядом. 
М.Сумцов у праці «Культурные переживания» констатував: «Купальські пісні не мають такої 
наукової ваги, як колядки. Невеликі за обсягом, вони, порівняно з колядками, заключають в собі мало 
архаїчних елементів» [12; 139]. 

У другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст. свято Купала збереглося не в усіх східних слов’ян. «У росіян, 
порівняно з українцями та білорусами й з іншими слов’янськими народами, купальська обрядовість 
виявилась надзвичайно збідненою, – відзначає В.Соколова у праці «Весенне-летние календарне 
обряды русских украинцев и белорусов». – Щоправда, гуляння на Іванів день у ХІХ ст. 
влаштовувались у Москві (на Трьох горах) і Петербурзі (на Петровому острові)… Але це вже були 
спеціально організовані гуляння… 

Відомостей про народні купальські обрядові дії у росіян у другій пол. ХІХ ст. немає» [10; 
242]. Організовані адміністрацією і контрольовані поліцією свята на Іванів день, позбавлені 
обрядової канви і мало чим відрізнялися від інших гулянь «для народу». «Декілька років тому, – 
писав М.Степанов у праці «Народные праздники на святой Руси», – на Петровому острові в 
Петербурзі розводили купальські вогнища, влаштовували хороводи й бенкетували…»; на гуляння 
«заїжджала й… аристократія» [11; 110]. 

На відміну від штучних масових свят «для народу», які культивувала у другій пол. ХІХ ст. 
царська адміністрація, Купальські свята, трансформувавшись, зберігали традиційну основу й 
життєздатність як улюблені ігрища сільської молоді в Україні. Повсюдно спостерігалося також, що 
деякі святкові обряди, що переставали виконуватись дорослими, переходили до дітей, котрі 
сприймали їх виключно як гру. 

Зародження і розвиток масового театралізованого свята українців пов’язано із землеробською 
календарною обрядовістю і усталеними місцями проведення свят – племінними й міжплемінними 
святилищами, розвинутою архітектурою та культовими атрибутами. У народному календарі, 
зафіксованому етнографами й фольклористами ХІХ – початку ХХ ст., меншою мірою збереглися 
обряди, приурочені до масових громадських свят: вони були частково переосмислені й використані 
церквою для святкових християнських відправ, а частково знищені. 

Попри церковні заборони і втручання адміністративної влади, що насаджувала псевдонародні 
масові гуляння, у ХІХ – початку ХХ ст. в Україні ще зберігалися масові театралізовані свята на 
традиційній основі (Купала та ін.). Магічний зміст прадавньої обрядовості трансформувався в 
естетичний, перетворивши колишні релігійні ритуали в улюблені ігри української сільської молоді. 
Обряд як «первісна драматична форма» набув у театралізованих молодіжних ігрищах подальшого 
розвитку. Таким чином, традиційна основа масових календарних свят засвідчила високу 
життєздатність у нових суспільних умовах, стимулюючи розвиток комплексу народних мистецтв – 
пісні танцю, народного театру, ужиткового мистецтва для зовнішнього оформлення свята – як 
напряму еволюції національного видовищного мистецтва. 
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Резюме 
Аналізуються календарні обряди як джерело традиційних театралізованих масових свят 

українців. 
Ключові слова: обряди, свята, театралізація, святково-обрядове дійство, народні гуляння. 

 
Summary 

Calendar ceremonies as source of traditional theatricalizing mass holidays of Ukrainians 
Calendar ceremonies as source of traditional theatricalizing mass holidays of Ukrainians are 

analyzed. 
Key words: ceremonies, holidays, theatricalization, festively-ceremonial action, folk festivals. 
 

Аннотация 
Анализируются календарные обряды как источник традиционных театрализованных 

массовых праздников. 
Ключевые слова: обряды, праздники, театрализация, праздничные обряды, народные гуляния. 
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РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ У ТРАДИЦІЙНІЙ ОБРЯДОВОСТІ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН 

(ХОРЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ) 
 
Комплекс обрядодій, пов’язаних із Русальним тижнем, належить до найархаїчніших і 

найпоетичніших у календарній обрядовості східних слов’ян. Аналіз історичних джерел, 
міфологічного змісту, своєрідності символіки русальних обрядів (русалій) містять праці О.Потебні, 
М.Сумцова, М.Грушевського, Ф.Вовка, С.Килимника, О.Воропая, А.Гуменюка, А.Пономарьова, 
Г.Скрипник, С.Грици, В.Шкоріненка, С.Легкої, К.Кіндер, О.Мерлянової. Однак в українському 
мистецтвознавстві донині відчувається дефіцит порівняльних досліджень українських, російських та 
білоруських обрядових танців, пов’язаних із Русальним тижнем, що й зумовило вибір теми статті. 

Русалії чи Русальний (Русалчин, Русальский, Мавський, Навський, Нявський, Кривий) 
тиждень відзначався напередодні Зеленої (Святой) неділі. На думку українських дослідників 
(В.Петрова, С.Килимника, В.Жайворонка та ін.), Русалії – прадавнє хліборобське свято квітнення – 
колосіння жита, обрядовий зміст якого розкривався у веселих язичницьких ігрищах на честь бога 
Сонця; свято переходу від весни до літа [2; 512]. «У літньому обрядовому циклі було два ключових 
поняття – води і рослин, – відзначає А.Пономарьов у праці «Традиційна обрядова культура». – Саме 
довкола них відбувалися обрядові й магічні дії, пов’язані з шануванням сонця, рослинності, предків, 
які покликані забезпечити врожай. На це спрямовувався і Русальний тиждень – Русалії – перший 
обрядовий тиждень перед Зеленими святами» [3; 1159]. Русаліями в українській традиційній культурі 
розпочинався літній обрядовий цикл, котрий тривав від Русального тижня (кінець травня) аж до 
Головосіка (11 вересня) і включав, окрім Русалій, Зелені свята (Трійцю), Купайла (Івана Купала), 
Петрів день (св. Петра і Павла), Іллін день, Маковія, Пантелеймона-цілителя, Спас, а також архаїчні 
свята – бога Лада, Ярила, розигри, Кострубу, громові свята і свято жнив [3; 1158]. Кульмінаційним у 
цьому циклі було свято Івана Купала, що припадало на час літнього сонцестояння. 

Попри значимість у народній культурі українців літнього календарного циклу, зокрема, свята 
Русалій, відомі свідчення про його хореографічну складову є вкрай побіжними, позбавленими 
конкретики, часом – суперечливими. Так, згідно з текстом дослідження С.Килимника «Український 
рік у народних звичаях в історичному освітленні», в русальних обрядах «головну участь беруть 
молодиці, а молодь у цьому обряді участі не приймає» [4; 371]. Зокрема, молодиці урочисто 
зустрічали русалок, для чого, «вбрані у святковий одяг, збиралися в лісі, в полі чи на роздоріжжі», 
розкладали ритуальну їжу, частувалися закликаючи русалок до участі у трапезі й охороняли їхню 
ниву, співали русалиних пісень, розкидали по межах їжу для русалок, загалом проводили час 
надзвичайно бурхливо й весело: «Чоловіки й жінки переодягалися, маскувалися (вдягали спеціальні 
маски – О.Б.) й з бубнами, сопілками та волинками відбували ці грища» [4; 372]. Детальнішої 
інформації про зустріч русалок сільськими молодицями С.Килимник не подає, натомість відзначає: 
«У чому полягає ця зустріч? Як проводився цей звичай? Ми досконало не знаємо» [4; 371]. Можна 
здогадуватися, що, засвідчене дослідником використання в обрядодіях зустрічі русалок народних 
музичних інструментів передбачало й відповідні нагоді танці, про характер і зміст яких можна лише 
здогадуватися. Народні танці (хороводи) С.Килимник згадує в описі звичаїв, пов’язаних із Мавським 
великоднем, себто Зеленим четвергом: «Лише в цей день русалки могли ходити й ходили по селу. У 
цей четвер уранці, до сходу сонця, також і ввечорі по заході – русалки справляли Великдень. Це в 
розумінні найкращим, величний і найдовший для них день. Лише в четвер їх душі були вільні, їх 
випускали на волю, вони робили в житі розигри – водили хороводи, співали, ловили на полі 
поодиноких дівчат та хлопців, хитрощами їх заманювали у свій стан; балювання проходило у них 
увесь день» [4; 372-373]. Відповідно поводилися в цей день і люди: «…Переодягалися, маскувалися, 
грали на сопілках, волинках та бубнах, плясали…». Грища-гульбища на Мавський Великдень 
захоплювали, як стверджує С.Килимник, лише одружених жінок і чоловіків; молодь не брала участі в 
ритуалах, однак і не працювала цього дня [4; 373]. Можна припускати, що хореографічна складова 
Мавського Великодня полягала, принаймні, частково, в оргіастичних танцях, до розуміння своєрідної 
пластики й символіки яких українські мистецтвознавці, можливо, наблизяться, детально 
проаналізувавши відомі оргіастичні танці весільної обрядовості. 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Випуск 17, 2011  
Збірник наукових праць: наукові записки Том 2 
Рівненського державного гуманітарного університету  

Русальний тиждень завершувався проводами русалок. Сенс цього обряду полягав у масовому 
святочному «поході в поля» («на ниву», «серед жита») усього населення села. С.Килимник відзначає 
наступні провідні мотиви цього «величного походу»: «1. Зустріч Сонця на нивах – гімн Сонцю; 2. 
зустріч та шанування польних (польових – О.Б.) духів, опікунів урожаю; 3. вигнання з нив усякої 
нечисті; 4. проводи русалок та їх умилостивлення як «рожаниць колосіння, рожаниць жита»; 5. 
чарування урожаю; 6. накликання доброго «ведра» – погоди; 7. закликання та відігнання грому, бурі, 
граду, зливи; 8. гарне визрівання урожаю жита (в давнину – проса); 9. шанування покійників [4; 389]. 
Дослідник повідомляє, що врочистий похід у поля очолювали діти, котрі під час вступу на ниви били 
в калатала, дзвонили у дзвіночки, разом із дорослими здіймаючи неймовірний галас, аби вигнати 
русалок із жита. Так тривало до сходу сонця. Потім діти й неодружена молодь лише співала, а 
одружені чоловіки й жінки, зокрема, ті, що перевдягнулися й начепили маски, – танцювали, скакали, 
оббігали межі поля, ловлячи одні одних, жартували. Які саме танці виконувалися при обрядодіях 
проводів русалок, С.Килимник не повідомляє, підкреслюючи тільки те, що в цих обрядових танцях 
брали участь виключно одружені чоловіки й жінки [4; 390-391]. Дослідник не розкриває причин 
пасивної участі молоді у святкуванні Русального тижня. «Дехто з етнографів пояснював це тим, що 
похід на жита – це були розигри – свято русалок-рожениць, а тому воно до молоді не стосувалось, – 
відзначає С.Килимник. – Не можу заперечити, а разом із тим не маю сміливості ствердити. Вважаю, 
що цю справу ще треба досліджувати» [4; 393]. 

О.Воропай, на противагу С.Килимникові, інтерпретує Русальний тиждень передовсім як 
дівоче свято. Згідно з текстом його дослідження, у кульмінаційний день тижня – Зелений четвер чи 
Русалчин Великдень – щойно зійде сонце, дівчата йдуть у поле «на жита», взявши з собою обрядовий 
хліб із житнього борошна. У полі дівчата розламують хліб і розносять на ниви своїх батьків для 
мавок, – «щоб жито росло». Дівочі обряди відбуваються і в лісі, куди вони таємно ходять, маючи при 
собі захисний полин і любисток. У лісі дівчата кидають русалкам завиті вінки, щоб ті наслали їм 
багатих женихів [1; 397]. Під час проводів русалок дівчата, як стверджує О.Воропай, роблять у полі 
спільний обід – тризну в честь цих духів. Після тризни ходять у полях із розпущеними косами, 
співаючи «провідних пісень», зокрема такої: 

    «Проводили русалочок, проводили, 
    Щоб вони до нас не ходили, 
    Та нашого житечка не ломили, 
    Та наших дівчат не ловили» [1; 403]. 
О.Ворпай не повідомляє про хореографічну складову дівочих обрядодій під час проводів 

русалок. Натомість відзначає, що цей обряд краще зберігся в Білорусі: «…Там (у Могилівському 
повіті – О.Б.) на перший день Петрівки, над вечір, дівчата плетуть собі вінки і вибирають з-поміж 
себе русалкою найкращу, високу дівчину, її вбирають квітами й стрічками. Вечером, коли вже зійде 
місяць, дівчата в білих сорочках і намисті, з розплетеними косами і вінками на голові, беруться за 
руки й довгим ключем ідуть за село на поле. Попереду йде русалка. Дівочий ключ рухається так, як у 
хороводі: перша пара піднімає руки і робить ворота, під якими, схилившись, проходить увесь ключ. 
Вся ця процесія супроводжується русалчиними піснями, в яких співається про те, що русалки просять 
у дівчат сорочки, а в жінок – намітки» [1; 404]. 

У наведеному описі білоруського обряду О.Воропай, очевидно, використав текст відомої 
праці П.Шейна «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края» 
[11; 199]. Не менш колоритний опис дівочої русальної обрядовості містить праця Є.Романова 
«Белорусский сборнік»: «Русалкою вибирають найрухливішу дівчину, – відзначає дослідник, – 
розпускають їй коси, знімають одяг, накинувши на плечі лише андарак. Усі разом плетуть великий 
вінок, надягають його на русалку й ведуть її в жито. Дорогою співають, стукають у дошки, палять 
вогні. Прийшовши, штовхають її в жито, знімають вінок, розвивають андарак і тікають. Гола 
«русалка» женеться за ними, плескаючи в долоні» [7; 244]. Коментуючи цей текст, Ю.Чурко у праці 
«Белорусский хореографический фольклор» відзначає, що в деяких місцях перед цим дівчата спільно 
з «русалкою» водили на пагорбах хороводи [9; 51]. 

У праці Ю.Чурко знаходимо детальний опис хореографічного аспекту Русального тижня. 
Зокрема, характеризуючи специфіку білоруських русальних хороводів, дослідниця відзначає: 
«Вбираючись згідно зі своїми уявленнями про русалок, дівчата водили «русальні» хороводи, які 
відрізнялися від усіх інших як складом учасників (чоловіки не допускалися), часом доби (вечір, ніч), 
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так і характером пісенно-хореографічного дійства, у якому порівняно незначна роль відводилася 
сюжету, ігровим моментам і значно більша – композиційному малюнку, пластиці рухів» [9; 51]. У 
білоруських русальних хороводах переважає геометрично-орнаментальна: просторові малюнки – 
коло, крива звивиста лінія тощо; просторові фігури – ворота, мости, арки, переплетіння. Певна річ, 
наявна й іконічна символіка: спеціальна вдягнена чи роздягнена дівчина у вінку з живих квітів 
уособлює русалку. 

Ю.Чурко підкреслює, що в записах фольклористів та етнографів закарбувалися лише рештки 
колись надзвичайно розвинутої і глибокої за символічним змістом русальної обрядовості. 
Звертаючись до її історичних джерел, дослідниця, зокрема, відзначає: «У давніх слов’ян Русаліями 
часто називалися весняно-літній і зимовий цикли обрядів та свят. На зіткнення весни й літа 
припадали і спеціальні «проводи русалки», якими керували «русальники» – зодягнуті в маски гуслярі 
та скоморохи. Серед учасників вирізнялися танцівниці, котрих вибирали з найгарніших дівчат. 
Зодягнута в ритуальний одяг з опущеними довгими рукавами, дівчина розмахувала ними, як птаха 
крильми, й танцювала священний танок води й життя» [9; 52]. 

За білоруськими народними повір’ями русалки гойдаються на деревах, плещут у долоні, 
катаються на бороні, заганяють коней, але насамперед – грають у різні ігри й танцюють. Образ русалки, 
як прекрасної дівчини у вінку з розпущеними косами, як і дівоча русальна обрядовість у білоруській та 
українській традиційних культурах мають риси типологічної схожості, а часто – й тотожності. Краще 
збережені в Білорусі елементи русальних танців, на нашу думку, можуть бути використані при спробах 
художньої реконструкції українських хореографічних обрядовій Русального тижня. 

Русальна обрядовість росіян помітно відрізняється від української та білоруської. «Повір’я про 
русалок, які на Трійцю виходять із води та бігають по полях і лісах, були поширені в українців та 
білорусів. У росіян вони траплялися рідше…» – стверджує В.Соколова у праці «Весенне-летние 
календарные обряды русских, украинцев и белорусов» [8; 214]. Повір’я про русалок побутували 
переважно в південних регіонах етнічної Росії (Вороніжська, Рязанська, Калузька та ін. губернії), однак 
і тут уявлення про русалок мало значні відмінності. Суттєвою відмінністю російських народних 
уявлень про русалку було те, що її образ асоціювався з відьмою, а не прекрасною дівчиною – ідеалом 
дівочої вроди, як в українській та білоруській традиціях. Таким чином, русалка поставала цілковитим 
утіленням зла, що не могло не змінити й характер русальної обрядовості, в якій, на ґрунті російської 
етнокультури, домінуючим мотивом було знищення русалки, а не гармонізація стосунків, як в українців 
та білорусів. П.Шейн у праці «Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, легендах и т.п.» 
повідомляє, що у Зарайському повіті Калузької губернії жінка, котра представляла русалку в Русальний 
вечір, виходила з розпущеними косами, в самій сорочці, з помелом через плече [10; 367]. В 
Єлатомському повіті Тамбовської губернії русалок представляли молоді чоловіки: убравшись у 
простирадла чи дерюги, вони ховалися в житі, а при появі дівчат і жінок ловили їх і намагалися 
відшмагати батогами. У Даньковському повіті на Рязанщині молоді жінки й дівчата, що зображували 
русалок, перевдягалися в чоловічий одяг, ішли в поле, там співали й танцювали, а повертаючись у село, 
нападали на зустрічних чоловіків і лупцювали їх плітьми [8; 216-217]. 

У деяких областях Південної Росії та Поволжя зафіксовані ще більш своєрідні проводи 
русалки, яку зображували в образі коня. Зокрема, в с. Оськина Воронезької області цей обряд існував 
до 1935 року. Розпорядниками обряду були старики-«русальники», що робили бутафорського «коня» 
й вели його під час процесії. Русалку-коня супроводжував хор жінок у старожитньому одязі, що 
співав спеціальну, однак не обрядову пісню, в якій дівчата протиставлялися хлопцям («девушки 
дороги, парни дешевы»). При цьому «русалка» танцювала, кидалася на людей і т.п. Дійство 
завершувалося її смертю: кінь падав на бік, задирав ноги, а народ розтаскував бутафорію, з якої він 
був зроблений, однак дерев’яна основа коня, вила, на яких трималася голова, й вуздечка зберігалися 
до наступного року. Обрядові проводи русалки-коня були поширені в Нижньогородській, 
Пензенській, Саратовській, Астраханській і Пермській губерніях, що засвідчено в російській 
етнографічній літературі ХІХ ст. [8; 219]. Зокрема, обряд зафіксований 1862 р. у селі Колєно 
Саратовської губернії. «Русалкою» був кінь із соломи, прикрашений різнобарвним ганчір’ями і 
дзвіночками; під ним ховалося двоє хлопців. Верхи на «русалці» сидів жвавий підліток, який звеселяв 
натовп жартами. «Русалка» стрибала в різні боки, чавила людей, супровідники били в тази й 
заслонки, гриміли тріщалками. Потім усі йшли до річки проводжати русалку і з піснями кидали 
солом’яне чучело у воду [8; 219]. Дещо по-іншому відбувалося дійство у Пермській губернії. Там 
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коней було троє чи четверо, ними керувала жінка, зодягнута в солдатський мундир. Дівчата 
супроводжували русалок-коней за село, де з ними прощалися. За іншим сценарієм, попереду натовпу 
йшли русальними з конем, за ними, підстрибуючи, бігла дітвора. За селом, у полі робили декілька 
холостих пострілів із рушниці. Обрана дівчина з палками в руках скакала взад і в перед, а потім 
кінську голову кидали в яму до майбутнього року [8; 220]. 

На жаль, наводячи колоритні описи російських Русалій, В.Соколова не повідомляє про 
русальні танці нічого, крім ремарок загальникового характеру, на кшталт: «русалка плясала» чи 
«вели коня в поле, за ним рухався весь хоровод» [8; 219]. Таким чином, не можна з упевненістю 
відповісти на питання, чи в Росії збереглися архаїчні обрядові русальні танці, й у чому полягала їхня 
специфіка. 

Пояснюючи причини появи й утвердження в російській етнокультурні атипового для слов’ян 
образу русалки-коня, В.Соколова апелює до культур східних народів, у яких кінь традиційно 
пов’язаний із культом води. «З культом води пов’язані й русалки, – пише дослідниця. – І, мабуть, не 
випадково русалка-кінь з’явилася в тих регіонах, де жили народи, у яких могли зберігатися пережитки 
стародавніх уявлень про зв’язок коня з водою. Відбулося зміщення образів. Зовнішнє ж оформлення 
русалки-коня пов’язане з типовим для російських святочних ігрищ ряженням коня» [8; 220]. 

У російській етнокультурні побутував і звичай відтворення образу русалки в подобі солом’яної 
ляльки. З такою лялькою хороводи ходили на початку ХІХ ст., зокрема, по вулицях міста Спаське 
Рязанської губернії, а потім ділилися на дві партії: одна виривала русалку, а друга не давала. Врешті, 
ляльку розривала на шматки й розкидали по ниві, у такий спосіб відзначаючи проводи русалки. У селі 
Михайлівському Рязанської губернії ляльку з розмальованим обличчям клали в домовину, накривали 
тканиною та квітами; дівчата, вбрані попом, дяком і дячком, зі співом «Господи помилуй!» несли 
домовину до річки, там прив’язували до неї камінь і кидали у воду. Однак, як стверджує В.Соколова, в 
цьому разі доречніше говорити про обряд «поховання Костроми», від обряду проводів русалки 
залишилася тільки назва [8; 217-218]. Таким чином Русалії, котрі, на думку Б.Рибакова, були 
кульмінаційними моментом язичницьких календарних свят, зазнали на ґрунті російської етнокультури 
значних трансформацій і деформацій, неспівставних із втратами у сфері української та білоруської 
русальної обрядовості. Інтерпретуючи прадавні слов’янські Русалії, Б.Рибаков відзначав, що в них 
повною мірою виявлялися всі види мистецтв: музика, спів, танці, військові ігри, театралізовані дійства, 
які часом проводилися в масках [5; 96]. У праці «Язычество Древній Руси» вчений обґрунтовує думку 
про те, що центральною постаттю русального свята була дівчина-танцівниця-русалка, що виконувала 
священний танок: «Розмахування рукавами, розкидання покладених туди лебединих кісточок і 
розбризкування вина було обрядовим дійством, а незвичайна пляска чарівниці-потворниці, названа у 
стародавньому джерелі «многовертимым плясанием» – танцем на честь бога рослинності Переплута й 
тих, що зрошують цю рослинність, віл-русалок» [6; 695]. 

На жаль, у традиційних обрядодіях українців, білорусів і росіян, пов’язаних із Русальним 
тижнем, не збереглася пам’ять про такий священний танок і його сольне виконання. Полемічним, на 
нашу думку, є твердження Б.Рибакова, що подібний танок виконувався на всій території Київської 
Русі. Записи українських, російських та білоруських обрядодій, приурочених до Русального тижня, 
свідчать, що, попри окремі спільні елементи, – масовість використання масок, апелювання до сил 
землі й води тощо, Русалії відзначалися, особливо на російському ґрунті, регіональною специфікою і 
різнотипністю. У фондах українського та білоруського фольклору збереглося чимало русальних 
пісень, зміст яких є важливим джерелом розкриття сюжету і пластичних символів русальних танців. 
Адже фольклорне слово-логос найтісніше пов’язане з усім комплексом фольклорного синкретизму 
(танцем, грою, пантомімою тощо) і зберігає імперативну функцію щодо інших компонентів. При 
аналізі хореографічного фольклору доречно використовувати поняття «танцювальна парадигма» (гр. 
paradegma – змінний ряд, серія одного сенсу). В рамках парадигми кожен інваріант дозволяє 
встановити ієрархію тотожностей і відмінностей. З огляду на це, однотипні українські та білоруські 
дівочі танці (хороводи) можна розглядати як варіації певної танцювальної парадигми, що є 
сукупністю танцювальних варіантів, які утворилися внаслідок просторово-часових трансформацій 
певного нормативного зразка. Осібно стоять російські русальні обряди й танці, котрі в ряді випадків 
(танці русалки-коня, аналоги яких відсутні в українському та білоруському танцювальному 
фольклорі та ін.) мають інше генетичне коріння і потребують розкодування у порівняльних 
дослідженнях російської та східних етнокультур. Обрядовість Русалій, котра, за висновком вчених, 
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зокрема, Б.Рибакова, були кульмінаційним дійством східнослов’янських річних свят, зазнала значних 
втрат і деформацій в етнокультурах усіх східнослов’янських народів. При цьому хореографічна 
складова русальних обрядовій порівняно краще збереглася в Білорусії. 

Українські та білоруські дівочі русальні танці відзначають інваріантністю в рамках єдиної 
парадигми, що може посприяти їх реконструкції в нашому народно-сценічному мистецтві. Схожі 
елементи (масовий вихід у поля, використання масок, ритуальне вигнання русалок із жита тощо) 
наявні в українській та російській русальній обрядовості. Однак окремі, збереження в російській 
етнокультурі русальні обряди, що в них русалка постає в образі коня, відьми та ін. не мають аналогів 
у інших слов’янських народів. 
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Резюме 
Подано порівняльний аналіз досліджень українських, російських, білоруських обрядових 

танців, пов’язаних із Русальним тижнем. 
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Summary 

A mermaid week is in the traditional ritepl of east slavs (choreographic aspect) 
The comparative analysis of researches of Ukrainian, Russian, Belarussian ceremonial dances, 

related to the Mermaid week is given. 
Key words: ceremonial dances, saint, mythology, Mermaid week, magic actions. 
 

Аннотация 
Проведен сравнительный анализ исследований украинских, русских и белорусских обрядовых 

танцев, связанных с празднованием Русальной недели. 
Ключевые слова: обрядовые танцы, праздник, мифология, Русальная неделя, магические 

действия. 
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СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ СВЯТКОВОЇ КУЛЬТУРИ:  

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Свято як феномен культури протягом багатьох років привертає увагу дослідників 

найрізноманітніших галузей науки – філософії, етнографії, історії, культурології, мистецтвознавства, 
оскільки святкова культура супроводжує людське суспільство з ранніх стадій розвитку і стала 
невід’ємною складовою культури загалом. Кожна епоха має свій неповторний культурний образ, набір 
цінностей і норм, що репрезентується у святі. Свято одночасно і формує соціокультурну ситуацію, і 
існує відповідно до неї. Цей двосторонній процес йде безперервно і забезпечує перманентну 
актуальність свята для суспільства. Враховуючи дану специфіку свята, його вивчення з точки зору 
еволюції форм дозволяє скласти уявлення про культуру соціуму конкретного історичного періоду. 

Вивчення святкової культури України радянського і пострадянського періодів має величезний 
дослідницький потенціал. З одного боку, радянська епоха вже відійшла у минуле, з іншого – вона 
актуальна і продовжує впливати на розвиток культури сучасної України. 

Розробка обраної теми потребувала звернення до різних груп наукових робіт. У науковій 
літературі можна знайти достатню кількість розвідок, присвячених різним аспектам вивчення свята. 
Серед них – праці культурологів, соціологів, філософів, фольклористів, істориків, етнографів, 
мистецтвознавців та представників інших напрямів соціально-гуманітарного знання. Всі вони 
розглядають різні аспекти такого багатозначного феномену як свято, яке, в свою чергу, включене у 
більш широке поняття «святкова культура». 

Для розуміння загальних культурологічних аспектів свята зроблено звертання до робіт 
О.Потебні, О.Афанасьєва, Ф.Буслаєва, В.Проппа, О.Веселовського, Л.Абрамяна, Д.Лихачова, 
О.Лосева, Ю.Лотмана, А.Мазаєва та ін. Вивчення соціально-філософських аспектів свята 
представлено в роботах Е.Кассірера, Х.Ортеги-і-Гассета, М.Еліаде, П.Гуревича, К.Жигульского та ін. 
Ігрова природа свята розкривається в працях Х.-Г.Гадамера, О.Орлова, Й.Хейзінги, Д.Ельконіна. У 
роботі О.Немиро в історичному аспекті розкривається мистецтво оформлення свят. Карнавальна і 
сміхова культура свята представлені в працях М.Бахтіна, Д.Лихачова, О.Панченка, а також Р.Генона. 

Існує чимало етнографічних робіт, що досліджують конкретні типи свята (К.Леві-Стросс, 
Б.Малиновський, В.Тернер, Д.Фрезер та ін.). Специфіка свята розкривається також філософами 
психоаналітичного напряму (3.Фрейд, Е.Фромм, К.Юнг). 

Дослідження масового свята як феномена нового типу, характерного для радянської епохи, 
відображені в роботах Д.Генкіна, Б.Глана, А.Коновича, Шт.Плаггенборга, М.Рольфа, В.Руднєва, 
Л.Тульцевої; радянським святковим традиціям і т.зв. «червоної обрядовості» присвячені праці 
В.Воловика, В.Довбуша, А.Мазаєва, М.Заковича та ін. Становлення радянської святкової культури в 
перші роки радянської влади розглядає С.Шаповалов. 

В останню чверть минулого століття актуальною стала проблема історичної трансформації 
компонентів святкової культури українців у роботах Н.Гаврилюк, О.Курочкіна, І.Суханова та ін. 
Праці О.Курочкіна висвітлюють напрями трансформації святкової традиції в сучасних умовах. За 
роки державної незалежності активізувалися фахові культурологічні дослідження історії звичаїв, 
обрядів і свят українців (праці Н.Аксьонової, О.Лиманської, Н.Здоровеги, В.Скуратівського та ін.). 

Історичні та культурологічні дослідження, розкриваючи генетичні засади й особливості 
специфіки українських свят, висвітлюють окремі напрями трансформації святкової традиційної 
культури і не дають цілісної картини еволюції феномену свят, що й зумовило актуальність проблеми 
та вибір теми статті. 

У Російській імперії в ході революційної діяльності кінця ХІХ – початку ХХ ст. знайшли своє 
втілення елементи революційного свята. Жовтнева революція 1917 р. внесла радикальні зміни в 
соціальну сферу України, що призвело до руйнування усталених стереотипів й сукупності 
традиційних цінностей святкової культури. Відразу після революції почався пошук форм 
святкування, що відповідали б духу звільненого пролетаріату. Радянське «раннє» революційне свято 
«було органічно пов’язане з революційним моментом в історії, тому ідея оновлення світу була 
визначальною і для всієї його сутності» [4; 253]. Чимало було взято від помпезно-символічних свят 
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Французької революції, за режисурою художника XVIII ст. Луї Давида – арки, жертовники революції, 
світильники тощо. Давид розробив сценарій масового свята Федерації 10 серпня 1793 р.; він же склав 
план свята на честь Верховної істоти і доповів його Конвенту в травні 1794 року. Революційні свята 
прийняли окремий характер, що поєднував наслідування римських звичаїв з ідеєю «повернення до 
природи» Руссо. Необхідність у ретельній підготовці і проведенні революційних обрядів, 
масштабність нових обрядів вимагали налагодження організаційно-масової системи, що виявилось у 
створенні тимчасових комісій при виконкомах та окремих підприємствах. Ці комісії здійснювали 
практичну роботу на місцях. Перед організаторами поставали питання: як повинен проходити і які 
обрядові дії супроводжуватимуть, за якою програмою, яким маршрутом підуть демонстранти, як і 
чим оформляти місто, демонстрацію. Діяльність Центрального бюро з підготовки жовтневих 
урочистостей у дні святкування І річниці Жовтня у Петрограді 1918 р. [6; 524], першотравнева 
комісія 1918 р. у Петрограді довго займалися лише «з’ясуванням складових моментів демонстрації» 
[6; 524-528]. Перші організатори ставили за мету досягнення такої художньої якості оформлення, яка 
б відповідала новій ідеології, покликаної утверджувати диктатуру нового класу засобами 
синтезованого мистецтва. Революційні обряди безпосередньо відтворювали події, які на той час ще 
не стерлися з пам’яті учасників, були фактами їх біографії. Ті, хто робили революцію, творили і 
мистецькі форми її художнього відображення. 

Автори окремих наукових і популярних книг, пишучи про 19-ті роки, акцентують увагу на 
надмірні мітингування, засідання, збори (досить згадати «Прозаседавшиеся» В.Маяковського). Це 
був зміст життєвого повсякдення. А.Мазаєв зауважував: «Пролетарське свято виходило з пріоритету 
змісту, створювало свій ритуал, спираючись не на штучні прийоми, а на саме життя, практику 
революційної боротьби з її демонстраціями, мітингами і сходками. Останні й ставали, як правило, 
обрядово-видовищними формами пролетарського свята, формами, наповненими глибоким і 
зрозумілим кожному окремому їх учасникові смислом» [4; 207]. Тому збори, мітинги, інші 
колективні форми спілкування, зокрема в суспільно-політичній сфері, виникли як закономірне 
породження революційної епохи. У популяризації комуністичних ідей мітинги, збори мають тривалу 
історію. А у пожовтневі роки ця форма відносин стала суспільно-побутовою реальністю, органічним 
явищем, способом життя. На першому етапі становлення революційних свят змінювалися характер і 
спрямованість демонстрацій. Маніфестації часів Громадянської війни витримувались у суворому, 
стриманому тоні, нагадуючи воєнізований парад. У мирних умовах демонстрації набирали більш 
святкового, радісного настрою. У 20-х роках у прикрасах колон переважали тематичні макети, 
пов’язані з виробництвом, спеціалізована промислова емблематика; виносили й оригінальні зразки 
нової продукції, що сприймалися як звіт трудящих про успіхи в роботі. 

«Декрет про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» став новим етапом у 
громадській обрядовості країни. Церква позбавлялась свого становища і підтримки державної влади, 
церковні організації втрачали право нав’язувати людям виконання релігійних норм, релігія 
проголошувалася приватною справою кожного [1]. Цим декретом «скасовано супровід релігійними 
обрядами будь-яких заходів чи дій державних і громадських установ та організацій. Дозволялося 
вільне використання релігійних обрядів, але за умовою, що вони не порушуватимуть громадського 
порядку і не викличуть посягання на права громадян» [1]. Таким чином, радянська влада законодавчо 
відмовилась від системи християнських, мусульманських та усіх ін. релігійних обрядів. 

Рада Народних Комісарів наприкінці 1918 р. встановила перші державні революційні свята – 
Жовтня (7 листопада), Першотравня, Початку першої революції в Росії (22 січня – 9 січня), 
Повалення самодержавства (12 березня), День Паризької Комуни (18 березня). Офіційним святом 
було названо також 1 січня – Новий рік. Ці свята потребували «нової» обрядовості. Проголошуючи 
Новий рік державним святом, 24 січня (6 лютого) 1918 року Рада Народних Комісарів ухвалила 
Декрет про реформу календаря. Як відомо, в Росії православна церква дотримувалася старого, 
юліанського календаря, не приймаючи його зміни. Внаслідок цього на початку XX ст. в країні все ще 
був «старий стиль», що відставав від «нового» на 13 днів. Григоріанський календар прийнято для 
«встановлення в Росії однакового майже з усіма культурними народами обчислення часу» [2; 3; 7]. 
Стара система календарних обрядів втрачала цілісність, розпадалася на елементи. Найстійкіше 
трималися такі елементи традиційного новорічного ритуалу українців, як колядування, рядження, 
посипання, обрядовий стіл (обов’язкові кутя, узвар, хліб та ін., народні за своїм походженням, 
зберігалася віра в силу освяченої води). 
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Частина обрядів новорічного циклу, уникнувши контролю церковних інстанцій, 
продовжувала існувати в побуті селян, що, як відомо, є найконсервативнішим пластом. Якщо серед 
міського населення України новий стиль поширився швидко, то в селах, як писала 22 грудня 1922 р. 
газета «Селянська правда», йшла «уперта боротьба між старим і новим календарем, між церковними і 
радянськими святами» [8]. Культурна революція, що розпочалась після Громадянської війни, ввійшла 
в історію під назвою «червоної». 

У 20-ті роки при ідеології наукового комунізму у місті й на селі важливого місця набуває 
атеїстична пропаганда. В цих умовах ідейність «червоних» обрядів спрямовувалася проти релігійної 
обрядовості і релігії загалом. Як антитеза церковним святам набули поширення «червоне весілля», 
«червоні хрестини» (октябрини), «червона пасха» тощо. Процес перебудови побутових обрядів 
торкнувся і новорічної обрядовості, що виявилося у святі «червоного Різдва». За задумом його 
творців – комсомольської молоді і культармійців – обряд повинен був стати дійовим засобом 
боротьби з християнською обрядовістю. В ті роки побутувало спрощене уявлення про можливість 
подолання «релігійних пережитків». Цей процес нерідко трактували як швидкий і легкий. Настрої 
«Ура! атеїзму» відчутно впливали на практику початкового періоду антирелігійної роботи в країні, ці 
прояви «революційного духу епохи» яскраво виявляються в новорічних гаслах, що зустрічаються в 
періодичній пресі республіки 20-х: 

Старе гнеться, В порох треться. З вівтарів тікають боги [8]. 
Авторами цих новотворів були самодіяльні і професійні митці, зокрема члени організації 

«Плуг» – А.Панів, П.Панч, І.Сенченко, С.Пилипенко, І.Шевченко, а також В.Поліщук; почали складати 
«червоні» колядки та щедрівки, дотримувались традиційної образно-поетичної канви. Ці колядки 
друкували «Селянська правда», «Молоде село» та інші газети. Згодом з’являються збірники таких 
колядок («Різдвяний вечір», 1922; «Сорок пісень та колядок», 1925). Важливе місце їм відводилося в 
пісенниках для молоді («Пісні боротьби», 1923; «Народна поезія», 1927). У 1923 р. у Полтаві з’явилася 
збірка «Нове Різдво», де були надруковані колядки, складені Г.Епіком. Використовуючи традиційну для 
жанру колядок систему образно-поетичних засобів, поети-більшовики творили їх на новий лад, докорінно 
змінюючи зміст та ідейне спрямування. «Новий час, – пише про той період розвитку народної творчості 
сучасний український фольклорист Березовський І.П., – вдихнув у традиційні художні форми життєдайну 
силу, і вони знову запульсували, почали своє, нове життя» [11; 62]. Пройняті революційною романтикою, 
радянські колядки славили не народження Христа, а створення першої в світі держави робітників і селян, 
оспівували соціальні зрушення, що відбулися в країні. Показовою є трансформація обряду колядування в 
Україні. Газета «Молоде село» – писала 7 січня 1922 р.: «Колядки – цікавий і яскравий зразок народної 
музичної творчості, де відбився колишній народний світогляд, їх можна використати для розвіяння... 
релігійних забобонів». 

У номерах газет «Карпатська правда», «Працююча молодь», «Календарі правди» напередодні 
Різдва друкувалися нові колядки, що мали на меті революціонізувати молодь, відвернути її від 
релігійних і привернути до «червоних» колядок, що розповідали про Жовтневу революцію і нове 
життя на радянській землі. Комуністи Закарпаття створювали свої колядки, з якими ходили по селах, 
поширюючи революційні ідеї. Зібрані гроші вони повертали або на революційну роботу, або 
посилали борцям проти фашизму в Іспанії. 

У червні 1928 р. ЦК КП(б)У ухвалив Постанову «Про релігійний рух та антирелігійну 
пропаганду». Незадовго перед тим, у травні, Наркомат освіти скликав перший Всеукраїнський з’їзд 
безбожників. На ньому створено «Спілку войовничих безвірників», що проіснувала до 1940 року. А 11 
березня 1930 року Всеукраїнський центральний виконавчий комітет – попередник Верховної Ради – 
ухвалив рішення про знищення храмів. Пункт перший: «Забезпечувати негайне використання всіх 
закритих молитовних будинків для культурно-освітніх потреб, щоб найшвидше колишні вогнища 
дурману перетворити в будинки пролетарської культури і розваги. Пункт другий: «Недобудовані 
молитовні будинки та закриті пристосувати для різних громадських потреб, а в разі неможливості 
негайно розібрати» [9]. 

Перед тим, як перетворити церкву на клуб, школу чи комору, комуністи й сільські активісти знімали 
з храму дзвони та хрести, спалювали богослужбове начиння, знищували ікони й іконостаси. На банях 
храмів замість хрестів з’явилися п’ятикутні зірки, червоні прапори. В одному з українських сіл активісти 
організували в сільбуді суд над іконами, які здали місцеві члени партії, комсомольці й деякі налякані селяни. 
Перед початком ікони розклали на дорозі до сільбуду так, щоб кожен, хто проходив, наступав на них. 
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Із 1928 р. протягом 1-2 травня почали святкувати День інтернаціоналу і влаштовувати «маївки». 
1932 р. для жінок запровадили Міжнародний комуністичний день 8 Березня. З’явилися «День врожаю», 
«Перший сніп на оборону країни», «Червоне різдво» – карнавал безбожників, річниця Жовтневої 
революції, День Паризької комуни й ін. Та нові свята й обряди не витримували конкуренції з релігійними. 
Доходило до смішного. Приміром, у селянських хатах на покуті поряд з іконами з’явилися портрети 
більшовицьких вождів. А в одному волинському селі хлопці, готуючись до колядування на Різдво, 
виготовили зірку: з одного боку ікона Богородиці, з іншого – п’ятикутна зірка. Коли підходили до хати 
комуніста, обертали зірку до вікна п’ятикутною зіркою і співали нові «радянські» колядки: 

    Нова радість стала, яка не бувала: 
    Довгожданна зірка волі в Жовтні засіяла. 
    Де цар був зажився, з панством вкорінився, 
    Там з голотою простою Ленін появився. 
А як приходили до звичайного сільського дядька, обертали зірку тим боком, що з Божою 

Матір’ю, і колядували «Видить Бог», «Осіяло сонце» [9]. 
1928 р. голова Всеукраїнської ради Спілки безвірників Д.Ігнатюк в інтерв’ю газеті «Вісті 

ВУЦВК» визнав: «У селах 85% населення – ґрунт для попівських агітацій» [9]. 
Наступного року голова Спілки войовничих безбожників СРСР О.Ярославський відзначав, що 

лише 10 млн. осіб зі 130 млн. віруючих «порвали з релігією» [9]. Уцілілі священики й далі хрестили 
дітей, тільки вже частіше не в церкві, а вночі в хаті. Якщо молодята й не вінчалися, то благословення 
у батьків усе ж брали з іконами.  

    Поздіймали з церкви дзвони, 
    Годі їм гудіти, 
    Трактор буде орать землю, 
    З дзвона перелитий. 
    З церкви клуба ми зробили, 
    А, замість усіх хрестів, 
    Ми антену почепили, 
    Гучномовець загримів [9]. 
Реконструкція сільського господарства, що відбувалась у той час, знайшла своє відображення 

в колядці:  
    Колядин, колядин – Незаможний я син.  
    Куркулі, тікайте Та книші ховайте!  
    Коляд-коляд-колядниця,  
    У вас сало й паляниця.  
    А у нас – сухарі, Стережіться, куркулі!.. [11; 62]. 
Або інша тогочасна колядка: 

    Нова радість стала, Яка не бувала:  
    Комунари в Сільмаштресті Трактори придбали...  
    Без попа й без пана  
    Веселі, прибрані  
    До лікнепу йдуть учитись 
    І діди з бабами... [11; 62]. 
Програма «Червоного» Різдва на селі включала доповідь про історію походження церковного 

свята, виставу на антирелігійні теми, спів революційних колядок. Подекуди використовувався такий 
елемент традиційного новорічного ритуалу, як ляльковий і «живий» вертеп. За «козою» із сміхом і 
жартами по селу водили колишніх ряджених у шаржованих костюмах панів, генералів, попів та 
інших персонажів. 

У містах «комсомольське Різдво» виливалось у масову маніфестацію, ідейний політкарнавал, 
прикладом якого стало проведення торжества 7 січня 1923 р. у Києві. В карнавальній процесії по 
Хрещатику взяло участь 15 тисяч осіб, її учасники – комсомольці, робітнича і студентська молодь несли 
агітаційні плакати і малюнки з критикою релігійного світогляду, висміювали вади служителів церкви. 
Театралізовані дійства супроводжувалися виконанням революційних пісень і «червоних» колядок. На 
площі Героїв Перекопу в спеціальному приміщенні було розгорнуто антирелігійну виставку. Тут же по 
закінченню відбулось символічне спалення богів. Такі видовища і дійства з антирелігійними 
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демонстраціями, мітингами, «машкарадом богів», «живою газетою», ялинкою в січні 1923 р. організовано 
у Катеринославі (Дніпропетровськ), Житомирі, Чернігові та багатьох інших містах і селах. 

«Комсомольське Різдво», «комсомольська пасха» та інші урочистості мали здебільшого характер 
кампанії і не закріпились у новому побуті. Після XIII з’їзду Комуністичної партії (1924 р.), на якому 
спеціально розглядалося питання про атеїстичну пропаганду, вони вже не проводились. Антирелігійна 
робота з масами значно поглиблюється, стає систематичнішою і продуманішою [10; 116]. Більшовицьке 
керівництво намагалося використати вільний час міських мешканців у першу чергу для виконання певних 
політичних чи господарських завдань: збирання коштів на армію, чи комунальні потреби, боротьбу із 
старими святами та обрядами, вдаючись до широко розрекламованих масових кампаній. Осередками 
організації такого політизованого дозвілля мали стати трудові колективи та добровільні об’єднання 
співмешканців у комунах, житлових кооперативах тощо. Найважливішою ознакою такого дозвілля стає 
його масовість та примусовість. Так, студентів, що не хотіли брати участь у масових зборах, 
культпоходах тощо пропонували виключити з навчального закладу [5; 100-105, 203-205, 228]. Усі форми 
дозвілля, що відволікали людину від ідеологічного виховання, піддавалися переслідуванням. Заборонялися 
або не рекомендувалися для робітників пригодницькі авантюрні романи, фільми та вистави, закривалися 
шантан-кафе та театри, критикувалася легка танцювальна музика тощо. А у спорті культивувалися лише ті 
види, які можна було використати у підготовці солдат – крос, стрільба, важка атлетика, лижні змагання 
тощо. Тож до основних новацій у святах радянського періоду можна віднести наступні: 

• антирелігійність; заперечення традиційних релігійних свят (як і релігії взагалі) і спроба 
витіснення з пам’яті всього, що пов’язано з ними; 

• масовість; практично всі свята були «всенародними», усі міфи радянського періоду 
орієнтовані на маси і масову свідомість; 

• маніфестуючи принципово нове ставлення до праці дозволило проголосити, що праця – це 
свято. Якщо раніше праця сприймалася як повинність, робота пригніченого, експлуатованого народу 
поміщиками і капіталістами, то зараз робота – «це свято» (у всякому разі, існувала офіційна версія), 
до святкових днів приурочувалося закінчення соціалістичних змагань; 

• свято стає державним; практично всі свята є вираженням державної ідеології, виключенням 
стали деякі сімейні свята (наприклад, день народження); 

• примусовість; примусовим стає не тільки праця, а й свято, заборона на роботу в свято 
зафіксована Декретом; явки на демонстрації – обов’язкові; 

• регламентованість; свято стає технологією, створені спеціальні комітети, що розробляють 
регламенти та рекомендації проведення святкових днів (аж до вказівки годин і хвилин). У той же час, 
можна виявити в радянському святі і деякі традиційні риси: 

• демонстрації і ходи нагадують релігійні хресні ходи (хоругви замінені зображенням вождів, 
транспарантами, прапорами); незважаючи на заперечення релігії в цілому і її впливу на суспільство, 
деякі святкові форми, характерні для релігійної культури, були збережені (наприклад, смолоскипи, 
пізніше «вічний» вогонь); 

• центральною фігурою свята є постать вождя, як і в до революційній Росії – царя. Ще одна 
аналогія: наприкінці існування обох режимів (царського і радянського) поставлена в центр постать 
царя / вождя вже не сприяла згуртуванню мас; 

• так звана радянська обрядовість втілює життєві віхи і будується за аналогією з традиційними 
обрядами, хоч і набуває нового наповнення у відповідності з ідеологією; 

• використання традиційних форм свята (ігрища, театральні вистави, народні гуляння). 
У цілому і нові, і традиційні форми свята радянської епохи були покликані зафіксувати 

основні віхи історії та культури нової держави і транслювати їх через покоління як традиційні (але 
вже традиційно радянські). 

Таким чином, можемо виділити три типи радянських свят. Це: 
– свято-реконструкція (свята, що обґрунтовують теперішнє через сакралізацію і репрезентацію 

минулого). Це найважливіша група свят, оскільки вони пов’язані зі становленням держави, проговорюють 
основи світопорядку і значною мірою впливають на формування ідентичності соціуму; це такі свята 
радянської епохи: 7 листопада (Жовтнева революція), День міжнародної солідарності трудящих всіх країн 
(1 травня) і День перемоги (9 травня) – державне свято як СРСР, так і сучасної України; 

– свято-витіснення (свята, покликані витіснити з культурної пам’яті певні фрагменти 
минулого за рахунок їх «виключення» та / або «заміни» символічно переробленої пам’яті про подію);  
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– свято-закріплення (свята, основна функція яких – затвердження вже існуючого світопорядку 
за допомогою додаткового проговорення основних цінностей). 

Варто зазначити, що зі зміною історико-культурної епохи свята можуть «переходити» з однієї 
групи в іншу. Це сталося, наприклад, із Днем міжнародної солідарності трудящих (1 травня), який з 
групи свята-реконструкції в радянську епоху перейшов до групи свята-закріплення, ставши Днем 
весни та праці і втративши попереднього смислового змісту в пострадянську епоху. А от святкування 
Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, навпаки, набуває все більш міфологічного характеру і все 
більшу значимість, не втрачаючи актуальності. 

Частина свят, що сформували культуру радянського періоду, зберігають свій вплив і після 
розпаду СРСР. Це пов’язано з тим, що вони відсилають до того нового пласту культурної пам’яті, 
створеного за часів існування Радянського Союзу. Тенденція сучасної культури може бути 
охарактеризована в тому ж ключі – у сучасній Україні йде процес створення нових свят. Покоління, 
народжене після 90-х років XX століття, є носіями вже іншої комунікативної пам’яті, і те, що було 
традиційним для їх батьків і дідів, стає для них міфом. 
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Резюме 
Аналізуються особливості становлення «нових» радянських свят. Розглядаються їх 

масштабність, виникнення соціалістичних трудових традицій. 
Ключові слова: маніфестація, мітинг, червоне Різдво, колядка. 

 
Summary 

Becoming of soviet festive culture (culturological aspect) 
The article examines the peculiarities of «new» Soviet holidays. We consider the scope and scale of 

«new» Soviet holidays, the emergence of socialist labour traditions. 
Key words: demonstration, rally, red Christmas carol. 

 
Аннотация 

Анализируются особенности становления «новых» советских праздников. Рассматриваются 
их масштабность, формирование социалистических трудовых традиций. 

Ключевые слова: манифестация, митинг, «Красное Рождество», колядка. 
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КАТЕГОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ ТРАДИЦІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

УКРАЇНЦІВ У СІМ’Ї 
 
Культурні стереотипи традиційного спілкування українців в сім’ї, сформовані на засадах 

християнського виховання, засвідчують, що вони були важливим чинником становлення й розвитку 
духовного життя багатьох поколінь нашого народу. Акумульовані в його свідомості й укорінені в 
побуті через практику розмаїтих обрядів, звичаїв та ритуалів, вони сприяли процесові історичної 
спадкоємності поколінь й стабілізації українського соціуму. 

Проблеми функціонування української сімейно-обрядової культури тогочасної історичної 
доби постійно привертали увагу дослідників: Д.Антоновича, Ф.Вовка, О.Воропая, О.Курочкіна, 
В.Скуратівського, М.Ткача, У.Хархаліса та ін. Ґрунтовний аналіз сакральних уявлень та стереотипів 
сімейних обрядів у контексті родинного спілкування подає у своїх працях П.Чубинський; до 
історичних і філософських аспектів звертається Д.Чижевський. Виявам консерватизму як духовної 
настанови української родини на українському ґрунті присвячена праця відомого українського 
історика і політолога І.Лисяка-Рудницького. 

Українські вчені Н.Данилевська і М.Ткач [3] характеризують обряди українського народу як 
невід’ємну складову його духовної культури, що ґрунтується на багатовікових цінностях морального та 
естетичного досвіду шанування свого родоводу, синтезувавшись із духовними принципами християнства.  

Український культуролог У.М. Хархаліс, досліджуючи святково-обрядову культуру, 
наголошує на значенні календарного обряду як «головного» ритуалу, вважаючи інші обрядові форми 
його трансформаціями. Якщо обряди родинного циклу є більш чи менш однорідними у плані 
ритуалізації, то календарні обряди суттєво відрізняються один від одного. Міра й специфіка 
ритуалізації є особливо помітною у локальних традиціях, де завжди є кілька головних свят (рідше – 
одне), а інші вважаються другорядними [13]. Водночас, незважаючи на названі праці, категорії 
традиційного спілкування українців у сім’ї посідають у науці особливе місце. Тому метою даної 
статті є їх уточнення з огляду на актуальність цього аспекту проблеми.  

Світова історико-культурологічна методологія протягом тривалого розвитку виробила 
засадничі принципи дослідження феномену національної свідомості українців у зв’язку з 
функціонуванням традиції як потужного механізму духовно-культурної спадкоємності. Важливими 
для сучасної культури є виміри ментальності, національного характеру та світогляду. Менталітет 
(франц. mentalite, від пізньолатин. mentalis – розумовий) – спосіб мислення, світосприйняття, 
духовної настроєності, властиві індивіду або групі [6; 563]. Поняття менталітету утвердилось як 
поправка ХХ ст. до просвітницького ототожнення свідомості з розумом. У слов’янській філософії, 
культурології та публіцистиці звичайно використовується для характеристики національних 
особливостей народів, особливостей культури.  

Менталітет трактується також як глибинні структури культури, історично й соціально 
закорінені у свідомості й поведінці багатьох поколінь людей, те, що поєднує в собі різні історичні 
епохи у розвиткові національної культури. Ментальність у світоглядно-культурному плані 
визначається російським культурологом П.Гуревичем як те спільне, що народжується з природних 
даних і соціально зумовлених компонентів й розкриває уявлення людини про життєвий світ [2; 271]. 

Кожен народ творить собі богів й витлумачує їх відповідно до своєї ментальності. «Космос» у 
язичницькому слов’янському фольклорі структурується у відповідності з ієрархічністю сімейного 
побуту. Як відомо, ще з античної доби існує декілька тлумачень поняття «космос»: 1) 
упорядкованість, лад; 2) належна міра, добропристойність; 3) споруда, устрій, 4) державний устрій, 
правовий порядок; 5) небесне склепіння, небо; 6) світ, світло, земля; 7) світ, люди, народ. Але за всіх 
численних розумових трансформацій залишається незаперечним архетип природи [1; 29].  

У залишках міфологічних уявлень сучасного українця спостерігаємо відгомін архаїчних форм 
пастушого та хліборобсько-патріархального побуту. Обрядово-колядчаними божествами найчастіше 
виступають батько-господар, мати-господиня, дочка-панна, син-красний панич. Поширеним в 
українських колядках і щедрівках є також сюжет з описом хазяйства господаря, його волів, корів, 
овець, бджіл, поля, вкритого високими копицями. 
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Праукраїнці не могли зневажливо ставитися до небесних явищ, тому що прагнули задобрити 
грізні сили, небезпечні у повсякденному житті. Міфологічні образи наших далеких пращурів 
ґрунтувалися на бажанні утворити гармонію з навколишнім світом.  

Серед специфічних рис міфологічної свідомості заслуговує на увагу тотальне олюднення 
оточуючого природного середовища, що уможливило метафоричне порівняння природних і 
культурних (соціальних) об’єктів, спричинило прагнення пояснити світ за допомогою своєрідних 
антропоморфних метафор.  

Міфологічна свідомість – система пояснення світу, характерна динамікою розвитку. Вона 
сприяла утворенню, зокрема, сукупності ціннісно-етичних орієнтирів культурного світу слов’янських 
народів. Нині вже доведено, що національне життя значною мірою ґрунтується на побутових 
традиціях, що виявляється у накопиченні суспільно-історичного досвіду, фіксованого у групових 
стереотипах діяльності, які спадкоємно передаються від покоління до покоління. Так відбувалося 
становлення традиції (від лат. traditio – передача) – елементів соціальної і культурної спадщини, які 
зберігаються та примножуються у певних суспільствах та соціальних групах протягом тривалого часу 
[7; 835]. Спочатку традиції передавалися неусвідомлено – через научення та уподібнення. З 
ускладненням культури вони відтворювалися вже усвідомлено й оформлювались вербально. Якщо 
традиції існують десятки й сотні тисяч років, вони набувають здатності перетворитися у соціальний 
інститут. Наприклад, на початку історії людства шлюб був випадковим явищем, але поступово 
трансформувався у традицію, що поширилася на всі народи й реалізувалася у діяльності інституту 
сім’ї, традиції існування якої звернені безпосередньо до духовного світу людини, соціальних 
спільнот, виконуючи роль стабілізатора та відтворення суспільних відносин і суспільства. 

Феномен духовних цінностей і його поліфункціональності та багатовимірності перебуває у 
полі дослідження сучасної вітчизняної культурології. Під цінностями розуміють різноманітні об’єкти 
та явища дійсності, що є предметами прагнення, інтересу, потреби особистості, групи людей чи 
людства в цілому. Інакше кажучи, цінностями виступають об’єкти і явища, до яких у суб’єкта 
сформувалося позитивне чи негативне ставлення [10; 154]. У філософській літературі для позначення 
елементарних одиниць ціннісної свідомості суб’єкта вважають також термін «ціннісні уявлення». 
Мається на увазі конкретна думка про значущість певної цінності за тим чи іншим критерієм. 

Поряд із цінностями предметними, що є об’єктами спрямованих на них інтересів, ціннісним є й 
деякі явища суспільної свідомості, що виражають ці інтереси в ідеальній формі – поняття добра і зла, 
справедливості і несправедливості, моральні ідеали, нормативи та принципи. Зазначені форми свідомості 
не лише описують якість реального або уявні явища, а й дають їм оцінку, схвалюють або засуджують їх, 
потребують їх здійснення чи усунення, тобто є нормативно-ціннісними за своїм характером. 

Національні цінності формуються у відповідності зі специфікою національної культури, 
життєвого укладу й духовності певного народу. Вони включають його світоглядні особливості, 
національну психологію, систему властивих певному етносу або державі традицій, звичаїв, обрядів, 
вірувань, витворів мистецтва, традицій етнопедагогіки тощо. Важливим консолідаційним чинником у 
структурі націокультурної спільноти вступає сім’я, заснована на шлюбові або кровно родинних 
відносинах об’єднання людей, пов’язане господарсько-побутовою спільністю та взаємною 
відповідальністю. Сім’я – первинна інституціоналізована форма спільної життєдіяльності людей [8; 
914]. Вона виникає для забезпечення особистого щастя й добробуту людини й виконує найважливішу 
роль у відтворенні життя, соціалізації індивіда та його органічного зв’язку із суспільством. Термін 
сім’я позначає також. групу людей, народів або націй, згуртованих дружбою, спільними діяльністю й 
інтересами тощо [11; 802]. 

Слово сім’я у східних та південних слов’ян є перехідним від іменника сьмь, тобто «робітник, 
слуга, домочадець», похідного від праслов’янського semь «слуга». Воно має аналоги у литовській 
(stimyna – челядь), латинській (saime – челядь) та давньоверхньонімецькій (heime – дім, родина) [4]. 
Таким чином, у первісному розумінні, це коло осіб, які визначаються як робітники, слуги та 
домочадці, тобто особи, пов’язані певними економічними відносинами. Сім’я в мініатюрі відображає 
усю сукупність людських зв’язків та відносин, як матеріальних, так і духовних. Перші обумовлені 
соціально-біологічними (сексуально-емоційними, дітородними), економічними й господарсько-
побутовими потребами людей; другі – морально-естетичними, психологічними, релігійними та 
іншими потребами особи. У залежності від статусу в ієрархії родинних зв’язків утворюються рольові 
відносини членів сім’ї: чоловіка і дружини, батька (матері), дітей, братів і сестер, дідуся (бабусі) й 
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онуків, а також свекра (свекрухи), тестя (тещи) й невістки (зятя), тьоті (дяді) й племінників тощо. 
Сім’я сприяє формуванню соціально-психологічного відчуття «ми», без чого унеможливлюється 
суспільний розвиток особи. Сім’я є важливим засобом задоволення потреби індивідів у взаємній 
духовній близькості та турботі. В ній відбувається активне прилучення дітей до суспільних, 
етнонаціональних та родинних цінностей. Це успішно сприяє життєвому вибору кожним членом сім’ї 
своїх етичних та естетичних цінностей. Домашнє й сімейне середовище є також важливим засобом 
зняття психологічних стресів й нервової напруги людини (реалізація потенціалу сім’ї як своєрідного 
«психологічного притулку» [8; 915]. 

У зв’язку з реалізацією рекреаційно-виховної функції сім’ї важливого значення набуває 
феномен сімейної обрядовості. Обряд – це традиційні невиробничі, умовно-символічні дії, що 
супроводжують та суспільно санкціонують найважливіші моменти життєдіяльності окремої людини 
або людського колективу. Найбільш насиченим у художньому відношенні циклом сімейної 
обрядовості є народне весілля. До мистецької скарбниці весільної поезії входять: ліричні й 
величальні пісні, примовляння дружки, причитування, плачі, замовляння й загадки. Вони органічно 
приурочені до окремих моментів весільного дійства: сватання, змовин, заручин тощо. Особливо 
насиченим витвором поетичного слова був дівич-вечір перед весіллям, зокрема прощання нареченої з 
«красною красою». Причитування нареченої доповнювалися причитуваннями її родини, 
змальовувалась її тяжка доля. Плачі контрастували з веселими примовляннями скомороського 
характеру, з іграми й танцями. 

Побутовий уклад української сім’ї здавна позначений традиціями гостинності. Вони були 
репрезентовані відповідними звичаями – історично складеною й поширеною у суспільстві формою 
дій, повторюваних за певних обставин. Було поширено, зокрема, звичай дарування та віддарювання. 
З гостинністю тісно пов’язана доброзичливість як складова системи сімейно-обрядових традицій, що 
виявляється у формах співчуття, вибачення, подяки тощо.  

Тривкість християнізованої родинно-побутової обрядовості в Україні спричинювалась 
непорушністю сімейного ладу й атомарністю родини з незаперечною субординацією батьків, дітей й 
сакральністю батьківського авторитету. Батькове слово було законом, підпорядковуваним лише 
звичаєві громади. Зазначений принцип позначався на правилах традиційного етикету селянської 
родини, у відповідності з яким ритуал вітання починався із старших за віком та соціальним статусом.  

Патріархальна українська родина з обережністю сприймала різні соціальні нововведення. 
Консерватизмові (латинське conservare – зберігати) як рисі традиційної побутовості українців, 
присвячено статтю відомого українського історика та політолога І.Лисяка-Рудницького. На його 
думку, в українській історії консерватизм, як стихійна духовна настанова значної частини суспільства 
відіграв вагому роль у збереженні рідної мови, віри, звичаїв і обрядів, традиційних форм родинного 
та громадського життя. «Така настанова, – стверджує вчений, – допомогла зберегти українську 
національну ідентичність в умовах бездержавності й чужоземних окупацій» [9; 125]. 

Супутніми феноменові консерватизму національної духовної культури є процеси 
стереотипізації. Стереотип – схематизована модель, програма поведінки; спрощений образ або 
явище, що фіксує лише деякі його риси. У соціогуманітарній сфері наукового знання стереотип 
характеризується як звичний усталений спосіб духовної діяльності, стійкі форми сприйняття та 
оцінки соціальних об’єктів і явищ, нормативні утворення групової та суспільної свідомості [12; 644]. 
У поведінковому відношенні це поняття характеризує конкретні вияви людської діяльності за певних, 
просторово й часово окреслених, ситуативних обставин. Соціокультурні стереотипи виконують 
функцію нормативної регуляції відносин між особою і певною соціальною групою, між конкретними 
індивідами, соціальними й етнічними спільнотами тощо.  

Важливу роль у сімейно-обрядових відносинах виконують гендерні стереотипи, позначені 
великою консервативністю в окресленні соціальних ролей чоловіка і жінки. Ґендер (від англ. gender – 
рід, стать) – поняття, уведене постмодерністською школою фемінізму з метою розмежування двох 
смислів, які містяться у раніше використовуваному термінові «стать» (sex). На відміну від біологічної 
статі, заданої від народження, ґендер як соціальна стать детермінується соціально-історичними та 
етнокультурними умовами [5; 249]. Це поняття запроваджене до наукового обігу за аналогією з 
соціальним класом, національністю, віком та ін., які враховуються при аналізі соцільної нерівності та 
субординації. Виокремлюють особистий ґендер, структурний – репрезентований на рівні соціальних 
інститутів, а також символічний ґендер як культурний зміст чоловічості та жіночості. 
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Стереотипні механізми передання й успадкування соціальних, етичних і естетичних норм та 
цінностей – традиція, обряд, звичай, ритуал – утворюють у сукупності певну систему. Традиції, на 
думку німецького мислителя Г.Люббе, є загальнозначущими й це не потребує спеціальних 
раціональних доказів. Це культурні самоочевидності цінностей, які передаються від покоління до 
покоління, забезпечують соціокультурну орієнтацію індивідів і спрямовують їхні осмислені погляди 
та соціальні дії [14; 57]. Традиція у цьому аспекті являє потужний механізм соціальної й культурної 
спадкоємності поколінь певного суспільства або соціальної групи. Функціонування традиції 
здійснюється за допомогою певних звичаїв та звичок, детермінованих певною конкретною ситуацією 
за наперед встановленими стереотипами думки і дії. 

Сімейно-побутова сфера обрядовості призначена забезпечувати фіксацію й урочисте 
оформлення найважливіших подій у життєдіяльності сім’ї та окремої людини. Весільна обрядовість 
історично пов’язана із становленням інституту шлюбу – добровільного союзу чоловіка та жінки, 
санкціонованого моральнісно та релігійно інститутами суспільства і держави. Шлюб у християнстві 
завжди розумівся як непорушна єдність чоловіка й дружини – Христа і Церкви. Слова «слюб», 
«слюбувати» неодноразово вживаються у старовинних українських грамотах. Поняття шлюбу 
пов’язане з клятвеною обітницею, присягою молодих на вірність та любов до самої смерті. В 
минулому під шлюбом також розумівся обряд парування юнака і дівчини до весілля. Шлюб «на 
спробу», як і обряд «комори», широко практикувався і вважався священним. Громада ставилася 
негативно до «незаконних» шлюбів, що укладалися без дотримання належних вимог до ритуалу. 

Традиційні правила співжиття становлять основу й сучасного спілкування. З відродженням 
українства відбувається відновлення національних ознак, здавна притаманних українцям, – 
гостинності, доброзичливості, шанування, поваги та любові до ближнього, щиросердя, милосердя 
тощо. 

Таким чином, стосунки в родині належать до первинних культурних чинників, без урахування 
яких стають незрозумілими походження й подальший хід розвитку людської культури. Їх живить 
обрядова культура – традиційна культура народу, сформована в процесі його історичного розвитку 
обрядовою практикою, що утвердила культурні стереотипи – норми, звичаї, традиції, ідеали – які 
визначають зв’язок поколінь.  

Сімейно-обрядова культура, прилучаючи суспільство до загальнолюдських цінностей й 
будучи засобом гуманістичної організації духовного життя, виявляла себе у таких категоріях, як 
народні світоглядні установки, ідеали, звички, обряди тощо, спрямовані на консервацію народної 
духовної скарбниці. 
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Резюме 

Уточнюються основні категорії традиційного родинного спілкування, розкривається їх роль у 
стабілізації українського соціуму. 

Ключові слова: культура, культура спілкування, родина, менталітет, міфологічна свідомість, 
традиція, духовні цінності, обряд.  

 
Summary 

The basic categories of the research of the traditional communication culture of the Ukrainians 
in the family 

The basic categories of the traditional communication in the family are specified, its role in the 
stabilisation of the Ukrainian society is revealed in the article.  

Key words: culture, communication culture, family, mentality, mythological consciousness, tradition, 
cultural wealth, ceremony.  

 
Аннотация 

Уточняются основные категории традиционного родственного общения, раскрывается их 
роль в стабилизации украинского социума.  

Ключевые слова: культура, культура общения, семья, менталитет, мифологическое сознание, 
традиция, духовные ценности, обряд.  
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ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ СВЯТКОВОЇ КУЛЬТУРИ МИКОЛАЇВЩИНИ 

 
Дослідження святкової культури України має стати пріоритетним у вітчизняній історіографії 

та культурології, адже свято відображає національні традиції й обряди минулого й сучасного, 
переломлює соціально-історичний досвід епохи, світогляд сучасників. Свято завжди було і 
залишається інструментом державно-ідеологічного впливу на суспільство, завдяки чому влада 
отримувала можливість формувати новий світогляд. Саме свято стало одним з інструментів 
примирення національних меншин, що мешкають у межах Миколаївської області. 

Мета статті – проаналізувати особливості етнонаціонального колориту святкової культури 
Миколаївщини в історійко-культурологічному аспекті. 

Миколаївщина, як складова Південноукраїнського регіону, приваблює науковців до вивчення 
її історії та культури. Тема історії національних меншин Миколаївщини стоїть у центрі уваги 
істориків і краєзнавців. Серед розмаїття наукових праць слід відзначити дисертаційні дослідження 
миколаївських істориків І.Миронової та В.Гамзи, етнографічні дослідження місцевих краєзнавців 
Березовської Т., Веденеєвої Г, Дрізо В., Ковальової О., Краснової С., Лістунової Л., Хаєцького О та 
ін. Усі вищеперераховані дослідники в своїх розвідках торкаються історії певної національної 
спільноти, що мешкає на цій території, або вивчають культуру та побут цих меншин. Але 
спеціальних культурологічних й історичних робіт, що аналізують та узагальнюють святкову культуру 
Миколаївщини, її етнонаціональний колорит в історичному та теоретичному контексті не існує. 
Отже, необхідність вивчення, аналізу та узагальнення етнонаціонального колориту святкової 
культури Миколаївщини з позиції сьогодення зумовило актуальність даної статті. 

Миколаївщина, як складова частина південного регіону України, стала прикладом 
толерантного співіснування культур різних народів. Етнонаціональний колорит сучасної святкової 
культури краю формувався протягом століть. Масовий рух іноземців на ці землі, як відомо, 
розпочався після маніфесту Катерини ІІ, виданого у 1762 р., згідно якого на терени північного 
Причорномор’я (на території якого і знаходиться Миколаївська обл.) мали право оселятися 
представники різних народів. 

Розширився національний склад населення Миколаївщини в період ІІ Світової війни. Значна 
його частина оселилася в Миколаєві та області після проходження військової служби, вступивши у 
шлюби з українками та росіянками; інші залишилися тут після закінчення місцевих ВНЗ або приїхали 
за розподілом з інших республік. Наприкінці ХХ ст., з появою так званих «гарячих точок», через 
несприятливі умови для проживання, сюди переселилася частина представників інших 
національностей. 

Протягом кількох століть на території сучасної Миколаївщини оселилися та створили 
компактні поселення чехи, поляки, вірмени, грузини, татари, цигани, євреї, курди, греки, 
азербайджанці, корейці, німці, болгари, молдовани, серби, німці та ін. 

За Всеукраїнським переписом населення 5 грудня 2001 р. у Миколаївській області мешкало 
майже 134 національності. Серед них питома вага корінного етносу – українців складає 81,9%. 
Найбільш чисельними представниками іноетнічного населення є росіяни (14,1%), молдавани (1%), 
білоруси (0,7%), євреї (0,3%), болгари (0,4%), вірмени (0,3%), а також поляки, німці, татари, цигани, 
гагаузи, турки-месхетинці, чехи, татари та ін. [6]. Не випадково звертається увага на ці показники, 
адже вони, без сумніву, впливають на святкову культуру регіону. 

Із кінця 80 – поч. 90-х років ХХ ст. почалося відродження національної самосвідомості не 
тільки українців, а й представників етнічних спільнот Миколаївщини. Виникають перші національно-
культурні об’єднання, створюються недільні школи (єврейська, курдська, корейська, чеська); курси з 
вивчення польської, арабської, німецької мов, факультативи з турецької та болгарської мов; діє 
початкова школа з чеською мовою навчання. Із метою збереження та популяризації традиційної 
святкової культури національних меншин організовані самодіяльні художні колективи: хор 
товариства німців «Відергебурт», вірменські гурти «Гарон» та «Вірменія», курдське пісенне тріо й 
дитячий колектив «Зілан», грузинське тріо «Нарінджі», фольклорний чеський ансамбль «Богемські 
фраєрки», ансамбль турків-месхетинців «Умуд», єврейський танцювальний колектив «Штілім» тощо. 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Випуск 17, 2011  
Збірник наукових праць: наукові записки Том 2 
Рівненського державного гуманітарного університету  

Сучасну етнонаціональну святкову культуру Миколаївщини формують безліч культурно-
мистецьких та громадських організацій різних національностей, що проживають на її території. 
Серед них слід відзначити активістів: обласна регіональна організація Конгресу азербайджанців 
України; обласне товариство вірменської культури ім. Месропа Маштоца; обласне товариство греків 
«Еллада»; обласне товариство-земляцтво грузинської культури «Мамулі»; обласне товариство-
земляцтво «Дагестан»; міське товариство єврейської культури; міська асоціація корейців; курдська 
община; всеукраїнське товариство месхетинських турків; обласне товариство молдавської культури; 
обласне товариство німців України «Відергебурт»; обласне товариство поляків; обласна російська 
національна община «Русіч»; товариство татарської культури; обласне товариство чеської культури; 
міське молодіжне просвітницьке товариство японської культури «Татикадзе»; спілка болгарської 
молоді; обласне молодіжне товариство організації вірмен «Амона» та ін. [5]. 

Аналізуючи діяльність вищеперелічених товариств, можна зробити висновок, що провідним 
засобом культурно-мистецької діяльності, популяризації самобутньої культури стало свято – «день 
або дні, коли урочисто відзначають видатні події, знаменні дати» або «торжество (урочистості), 
влаштоване з будь-якої нагоди; особлива форма видовищних заходів, що спираються на традиції 
(народні, релігійні, побутові, державні тощо)» [7]. Тобто комплекс різноманітних культурно-
мистецьких заходів: концертів, фестивалів, конкурсів, вечорів відпочинку, виставок тощо. 

Законодавцем святкової культури національних меншин краю з 1992 р. є Рада національних 
меншин, яку очолив голова товариства-земляцтва «Дагестан», заслужений працівник культури 
України Мурад Каймаразов [3]. Рада об’єднала національні меншини міста та Миколаївської обл. Її 
метою став захист прав на вільний культурний розвиток національних меншин, що мешкають на 
території області. Поступово невелика організація, куди увійшли 5 товариств, розширювалася, й 
сьогодні у складі Ради 20 національно-культурних громад й культурологічних організацій. Вона 
стала силою, здатною вирішити проблеми культурно-національного розвитку [3]. 

Святкову діяльність Рада національностей почала з акцій, мета яких ознайомити мешканців 
міста та області з життям, історією й культурою етнічних громад Миколаївщини, показати, як живуть 
ці люди, підкреслити, що Миколаївщина – єдиний дім для всіх. Це: виставки з історії й культури 
національних громад Миколаївщини, зустрічі зі студентами й школярами, концерти до Дня 
Незалежності України, міжнародного жіночого Дня, свята Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Всі 
ці заходи сприяють зближенню народностей, що мешкають в краї. 

Справжнім святом етнічних громад не лише Миколаївщини й Півдня України, а й всієї 
України стало започаткування Радою національних товариств фестивалю національних культур 
Південного регіону України «Дружба» [3; 24]. Доброю традицією для міста стало проведення 
фестивалю слов’янських народів, присвяченого Дню слов’янської писемності і культури. Захід 
проводиться в дні вшановування святих Кирила та Мефодія – 24 травня. Цей Фестиваль переконливо 
доводить, що у сучасному світі цінності слов’янської культури набувають нового звучання, сприяють 
взаєморозуміння між братніми народами, що проживають в Україні [1]. В рамках фестивалю в 
навчальних закладах проводяться слов’янські читання, семінари, виставки, цікаві зустрічі, «круглі 
столи», виступи фольклорних та естрадних колективів слов’янських народів, що мешкають в 
Миколаївській області тощо. 

Із 2010 р. розпочинає свою діяльність Миколаївське міське товариство національних меншин, 
очолюване представником азербайджанської культури Анаром Ахундовим. Одразу товариство 
включилось у святкову культуру Миколаївщини. За їх ініціативи організовано конкурс краси «Міс 
національних товариств-2011» [4] та «Фестиваль етнічного весілля» [2]. За звання кращої в конкурсі 
краси змагалися 7 представниць національних товариств Миколаєва: болгарського, корейського, 
вірменського, азербайджанського, грузинського, а також товариств греків та циган. Метою 
фестивалю національного весілля став показ культури і традицій представників національностей, що 
проживають на території Миколаївщини. Подібний фестиваль відбувся вперше не тільки в 
Миколаєві, а й в Україні. Під час фестивалю в міському торгівельно-розважальному центрі CITI-
CENTER, міські товариства продемонстрували обряди українського сватання, єврейського, 
вірменського, азербайджанського, циганського, болгарського й російського весілля [2]. 

Оригінально відзначило товариство День м. Миколаєва. В рамках свята проведено низку 
заходів. Під 15 метровим прапором України розташувалися зі своєю символікою національні 
товариства та молодіжні організації. Представники цих товариств зустрічали всіх на святі в 
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національних костюмах, презентували національну атрибутику, пригощали стравами місцевої кухні. 
Наступного дня міське товариство познайомило учасників свята з національною культурою, провівши 
концертну програму, наприкінці якої виступив грузинський хореографічний колектив із м. Харкова. 

До полінаціонального колориту святкової культури Миколаївщини роблять свій внесок й різні 
культурно-мистецькі та громадські організації представників національних меншин. Традиційно з 
2001 р. товариство поляків влаштовує Дні польської культури [8]. Ця подія постійно підтримується 
владою не тільки України, а й Польщі. У 2009 р. подібні заходи проходили під патронатом 
Генерального консула Республіки Польща Анджея Собчака [8]. Програма цього року була 
особливою. Організатори не робили акцент на концертні програми, тим самим уникали стереотипів. 
На Днях Польської культури відобразили дві теми: боротьбу польського народу в роки Другої 
світової війни й пам’ять про Іоанна Павла ІІ. Святкова афіша запрошувала всіх бажаючих на 
конференцію «100 запитань до поляків»; концертну програму ARS-квартету, що виконав твори 
класиків і сучасних композиторів; концерт духовної літератури і музики, що проходив у Римо-
католицькому костьолі св. Йосифа; літературну композицію польською мовою, підготовлену 
студентами миколаївських ВНЗ; виставку польського фотохудожника А.Буяка «Время примирения и 
смирения» та інші заходи [8; 4]. 

У травні 2011 р. у зоопарку молодіжним товариством японської культури «Татикадзе» 
проведено національне свято «День хлопчиків» (Кодомо-но-хи) [9]. 

Отже, в процесі дослідження доведено, що історія культури Миколаївщини відрізняється 
багатонаціональним колоритом. Основним інструментом самореалізації, самоідентифікації та 
примирення всіх національних спільнот Миколаївщини стали культурно-мистецькі акції, що 
створили унікальну полінаціональну святкову культуру. Тема етнонаціональної святкової культури 
регіону потребує детального та всебічного дослідження, чого не можна зробити в рамках статті, адже, 
асимілюючись у колі співіснування, різні народи Миколаївщини не тільки зберегли свою 
автентичність, тим самим збагатили святкову культури Миколаївщини своїм самобутнім 
етнонаціональним колоритом. 
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Резюме 
Акцентується увагу на святі та святковій культурі, що стали провідним засобом об’єднання 

всіх національних спільнот Миколаївщини, їх самореалізації та збереження самобутності. 
Ключові слова: свято, святкова культура нація, національна меншина, фестиваль, конкурс, 

концерт, шоу. 
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Summary 
Ethnonational color festive culture of Nikolayev region 
The author ffocuses on holidays and festive culture, which was the main tool for the unification and 

reconciliation of all nationalities today the Nikolayev region, for their self-realization and identity. 
Key words: holiday, festive culture, nation, festival, concert, contest, show. 

 
Аннотация 

Акцентируется внимание на празднике и праздничной культуре, которые стали инструментом 
для примирения национальностей, проживающих на территории Николаевской области, 
инструментом для их самореализации и самоидентификации. 

Ключевые слова: праздник, праздничная культура, нация, национальное меньшинство, 
фестиваль, концерт, конкурс, шоу. 
 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Випуск 17, 2011  
Збірник наукових праць: наукові записки Том 2 
Рівненського державного гуманітарного університету  

УДК 59(477:32) 
О.М. Полтавець 

 
ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ 

ДІАСПОРИ В США ТА КАНАДІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Прикметною ознакою глобалізованого світу є стрімко зростаюча міграційна мобільність 

населення. У вирі світових міграційних хвиль опинилася і Україна. У процесі інтеграції культурно-
національних цінностей окремих осіб, соціальних груп, етносів кожна із сторін виходить за власні 
межі і перетворюється у відкриту систему, де духовне розкриття себе іншому, засвоєння його 
цінностей, залучення до його внутрішнього світу поєднується з усвідомленням своєї унікальності, 
неповторності, внутрішньої цінності і незалежності. Формою вияву національної ідеї за таких умов 
буде культурно-духовна, громадянсько-політична, соціально комунікативна активність етнічних 
груп. Звідси національна ідея може об’єктуватися певними шляхами. 

Дослідження ідентичності за умов цивілізаційних зрушень культурно-ціннісної динаміки в 
сучасній західній науці є одним із найважливіших напрямів. Серед них можна виділити прізвища 
вчених, які зафіксували цю проблему, дали дескрипцію її складових – Андерсон Б., Брюбейкер Р., 
Еріксон Е., Сміт Е., Тоффлер Е., Хюбнер К.; проаналізували національно-державну ідентичність – 
Губогло М., Дугін О., Тишков В.; розглянули проблему національної ідентичності на 
концептуальному рівні – Воропай Т., Глотов Б., Черниш Н.; подали предметом дослідження в 
історичному контексті – Кісь Р., Рябчук М. Проте питанню відтворення та проблемам збереження 
етнокультурної ідентичності присвячено досить мало наукових напрацювань. Зокрема вони 
обмежуються публікаціями в журналах та інтернеті та як складова досліджень з історії формування 
діаспори на північноамериканському континенті, основним недоліком яких є відсутність матеріалу 
про сучасний стан цієї проблеми. Саме тому метою статті є висвітлення проблем збереження 
етнокультурної ідентичності діаспори в США та Канаді в умовах глобалізації. 

Стійкість етнокультурної ідентичності забезпечується процесом виховання. Кожне нове 
покоління має навчитися сприймати себе такими, якими вони є у суспільстві. Воно має увійти у 
спосіб життя та праці, спосіб мислення, в соціальне уявлення свого етносу. Ці функції виконують 
обряди і звичаї, художня культура, формуючи тим самим соціальну пам’ять нації і таким чином 
беручи участь у створенні історії. Це можливо тільки за умови, що людина не просто належить до 
певного етносу, але знаходиться у курсі різних його проблем, тобто має необхідну для цього широту 
інтересів, інформованість і соціальні контакти, що дозволяє їй обговорювати і розв’язувати зазначені 
проблеми. 

Виділимо чинники, що сприяють становленню та збереженню ідентичності, забезпечуючи 
постійний обмін етно-інформацією, з якою людина не відчувала б себе безпомічною і 
дезорієнтованою в новому етнічному середовищі. Головні з них – сім’я, де зберігається мова, традиції 
національної культури; церква (незважаючи на міжконфесійні непорозуміння в українському 
православ’ї та проблеми, що існують в українській греко-католицькій церкві, вона продовжує бути 
провідником всього українського в діаспорі); школи та ВНЗ; наукові центри; заклади культури та 
культурно-мистецькі товариства, країна проживання і країна походження. Важливу роль відіграють 
засоби масової інформації українською мовою – газети, радіо, телебачення. 

Розглянемо кожен із факторів збереження етнокультурної ідентичності. Як уже зазначалося, 
ключова роль відводиться родині. У родинній атмосфері зберігаються сімейний уклад, духовність, 
культура, традиції – усе те, що впливає на гармонійне виховання дитини. О.Воропай, який чимало 
років прожив в еміграції, свій двотомник «Звичаї нашого народу» присвячує матері. Він зазначав: 
«Звичаї, а також мова – це ті найміцніші елементи, що об’єднують окремих людей в один народ, в 
одну націю... Ця спільність мови та звичаїв завжди була тими вузлами, які зв’язували наш народ, 
коли він штучно був поділений кордонами» [2; 9]. Саме тому етнокультурна ідентичність батьків, 
почуття приналежності до свого народу, нації постійно прищеплювалися дітям. У родині був культ 
державних символів, пошана національних героїв та історичних пам’яток. Батьки дбали про 
національне виховання своїх дітей, розповідали їм про події далекого і недавнього минулого, важливі 
історичні дати в Україні, визвольні змагання наших попередників, нашу державність. Лише за таких 
умов, при відсутності церкви, школи, громадських структур могла зберігатися етнокультурна 
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ідентичність українців, а це сприяло тому, що третє і навіть четверте покоління емігрантів з України 
відчуває себе українцями. Етнокультурна позиція батьків, як правило, визначає етнокультурну 
позицію їх дітей. Але за останніми стоїть вибір – якнайшвидше асимілюватися, увійти цілком в 
чужоземне середовище чи зберігати своє українське коріння і передавати його дітям. Отже, інтерес 
до України, національної культури, мови, історії члени діаспори починали формувати через сімейні 
традиції і звичаї, а у подальшому житті через прилучення їх до громадських організацій, церкви і 
школи. Постійна й цілеспрямована праця з молоддю, прищеплення їй духовних цінностей, 
спрямованих для її з’єднання в єдине ціле з старшим поколінням є важливою запорукою тривалого 
життя кожної етнічної громади. Цю нелегку працю успішно виконує українська громада в США та 
Канаді упродовж всього її існування. Важливе місце в цьому процесі треба відвести школам 
українознавства. 

Українська школа розпочала свій розвиток із прибуття на континент великої кількості 
української інтелігенції після Другої світової війни. Найважливішим її завданням було пристосувати 
молодь до американської культури і суспільства, але поряд із цим зберегти національне українське 
коріння. Тобто, з їх точки зору, нове покоління повинне бути двокультурним і двомовним.  

На сьогодні існує кілька типів українських шкіл. Міністерство освіти і науки України 
створило базу даних українознавчих шкіл за кордоном, згрупувавши їх у 5 категорій. Це школи, в 
яких викладання здійснюється українською мовою; школи, в яких вивчаються українознавчі 
предмети; загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчається українська мова; навчальні заклади, в 
яких українська мова вивчається факультативно; недільні та суботні школи, які є найчисленнішими; 
дитячі дошкільні заклади, що мають україномовні групи [4; 12]. 

Важливий внесок у розвитку української школи зроблений українською громадою міста 
Вотервліт (Нью-Йорк), де почала свою діяльність перша в цьому штаті цілоденна школа. Її історія 
починається з 1910 р., коли в цьому місті при український церкві було відкрито вечірню школу. 1939 
р. тут почала діяти цілоденна парафіяльна школа, а вчителями працювали сестри-василіянки. Школа 
проіснувала до 1970 р. Причиною ліквідації була мала кількість учнів, а, головне, брак учительських 
сил. Згодом, завдяки старанням громади, організовано школу українознавства, котра існує і дотепер 
[9]. 

Перші вчителі не мали відповідного професійного рівня. 18 липня 1899 р. у Філадельфії 
відбувся з’їзд греко-католицьких священиків, на якому було ознайомлено з їх діяльністю і прийнято 
ряд резолюцій, одна з яких присвячувалася шкільництву. Прийнята ухвала проголосила, що в кожній 
громаді мусить бути рідна школа. Розуміючи, що українське шкільництво знаходилось у критичному 
періоді, членами ІV конгресу Об’єднання були ухвалені такі рішення: 

1. Українська школа має бути вільна від партійності, стояти лише на національних основах. Її 
мета: виховувати українську дітвору в Америці як свідомих членів американської держави, а разом із 
тим таких громадян, котрі пишалися б своїм українським походженням, вітчизною своїх батьків і 
українською культурою та допомагали б рідному краєві своїх батьків здобути незалежність. 

2. Рідна школа в Америці буде прагнути до того, щоб викладання вели такі вчителі, котрі 
підпорядковуватимуться у всіх шкільних справах Об’єднанню.  

3. Шкільна Комісія, звана «Управа рідної школи в Америці», запроваджує у всіх українських 
школах типовий план навчання й однакові шкільні підручники.  

4. Ті вчителі, котрим бракує фахового знання, мають упродовж двох років доповнити свою 
освіту шляхом самонавчання за допомогою шкільної комісії на спеціальних учительських курсах, 
узгоджених у часі з начальною шкільною управою.  

5. На загальні шкільні видатки спрямовується шкільний фонд, яким буде розпоряджатися 
керівництво Об’єднання. Фонд складається з членських внесків і з добровільних пожертвувань для 
української школи в Америці. 

6. Школи, що входять до Об’єднання, в педагогічному відношенню підпорядковуються 
«Рідній школі». 

Конгрес закликав всі українські громади до приєднання місцевих шкіл до «Рідної школи» в 
США. Згідно з резолюцією, батьки повинні вносити до шкільного фонду плату в розмірі 50 центів, 
незалежно від числа дітей, що відвідують українську школу [7; 340]. 

Українськими емігрантами створено чимало товариств і об’єднань, зокрема 76 навчальних 
закладів та наукових установ. У Нью-Йорку і сьогодні діє три центри науки української діаспори: 
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Наукове товариство ім. Т.Шевченка, Українська вільна академія наук та Український інститут 
Америки.  

Традиції українознавства в Гарвардському університеті започатковані 1957 р., коли «Союз 
українських студентських товариств Америки» запропонував заснувати кафедру українознавства. Це 
поклало початок українознавчих студій у Гарвардському університеті, що взяли за мету збереження й 
розвиток української мови і створення Фонду кафедр українознавства (ФКУ). Наукова рада ФКУ 
складалась з українських професорів, що працювали в різних американських університетах і 
коледжах. Зібравши значну частину коштів для заснування першої української кафедри, ці науковці 
обрали Гарвард місцем організації українських студій, бо цей університет мав давні традиції в 
східноєвропейських дослідженнях. 22 січня 1968 р. відкрито кафедру історії України. В січні 1973 р. 
почали діяти кафедри української літератури і мови. В червні засновано Український науковий 
інститут Гарвардського університету (УНІГУ). Праця УНІГУ тісно пов’язана з завданням, що полягає 
в підтримці науково-дослідних проектів, підготовці наукових праць, виданні джерел та навчальних 
посібників з історії України, а також мови і літератури. Діяльність УНІГУ та кафедр у Гарварді має 
різні аспекти. Інститут займається видавничою діяльністю, проведенням семінарів та організацією 
навчального процесу Літньої школи українознавства, зібрано багату збірку книжок. Викладачі і члени 
української громади при Інституті організували меморіальні фонди пам’яті на честь почесних членів 
української громади, українсько-американських науковців, діячів мистецтва, що відійшли у вічність. 
Мета фондів полягає не тільки у вшануванні пам’яті діячів української діаспори, а й поширенні знань 
про Україну в різних галузях. 

Канзаський університет став першим університетом США, що запропонував студентам 
магістерську спеціалізацію з української мови та українознавства, котра охоплює курси української 
мови, літератури, історії, політики й управління, бізнесу та економіки, географії і культури [5; 17]. 

Серед вагомих факторів збереження етнокультурної ідентичності української діаспори в США 
слід назвати церкву. Досвід національної консолідації сил та спільної праці, тобто досвід громадського 
співжиття в Україні, самоврядування переносився у всі місця поселень українців. Формування громади 
навколо церкви було закономірним продовженням громадського життя на рідній землі і цей досвід став 
основоположною базою творення українських громад на нових землях [5; 293] і стало тим стрижнем, 
навколо якого утверджувалася українська спільнота. Проте зараз між церквами, а в деяких випадках і в 
самій церкві, є непорозуміння, що хвилюють не тільки діаспору в США, але тісно пов’язані і з 
церковним життям віруючих в Україні. В 2003 р. в Українському православному центрі св. Андрія 
Первозванного у Південному Бавнд Бруку відбулася «Братська зустріч» ієрархів двох церков – 
українських греко-католицьких церков у Північній Америці (у підпорядкуванні Ватикану) та 
Української православної церкви США (у підпорядкуванні Вселенського патріарха). На зустрічі, крім 
питань співпраці і контактів українських православних і греко-католицьких церков США, 
обговорювались актуальні для обох церков проблеми, пов’язані із сучасним життям українських громад 
в Америці. Було підкреслено роль церкви як головного лідера і носія віри та моралі, охоронця святості 
життя людини. Обговорювалася можливість проведення спільних духовних та освітніх конференцій 
для ієрархів, кліру, мирян. Необхідність у цьому виникає у зв’язку з новою хвилею емігрантів з 
України. Сторонами «Братської зустрічі» знайдено спільне рішення проводити подібні зустрічі 
регулярно заради спільних молитов, відвертих дискусій бо, як погодилися православні й греко-
католицькі владики, «всі вони походять від великих духовних отців ранньої церковної історії України і 
мають багато спільних шляхів проповідувати християнську віру» [3; 9]. 

Значну роль у житті американських українців відіграла преса, що підтримувала серед 
української громади ідею самобутності, свободи, створення незалежної української держави. 
Друковані органи подавали інформацію про події всередині країни і за кордоном, повідомляли 
читачів про життя українських громадських організацій, їхні плани на майбутнє, знайомили з 
історією краю, його культурою, релігією. 

Важливе значення для збереження етнокультурної ідентичності має ставлення держави 
проживання до проблем прав національних меншин і усвідомлення того, що ці права є невід’ємною 
складовою загальної системи захисту прав людини, мають бути захищені як національними 
законодавствами окремих країн, так і документами міжнародного права. На підставі цього 
дослідники Кастлер С. та Міллер М. наводять 4 види моделей державної політики: «ілюзійна», 
«ексклюзивна», «республікансько-імперська» та «полікультурна» [7; 242]. 
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«Ілюзійне» ставлення до іммігрантів пов’язане з ігноруванням інтересів та потреб 
іммігрантських громад. Наприклад, в Італії влада ігнорує потік нелегальної імміграції. 
«Ексклюзивна» модель є суто націоналістичною, згідно з нею підставами для надання громадянства є 
родинний, етнічний та мовний статуси. Так, до Швейцарії, Німеччини й Бельгії мігранти прибувають, 
головним чином, на підставі налаштованих робітничих програм. Легальність їх перебування 
визнається, але їх статус є нижчим, порівняно зі статусом громадян приймаючої країни. 
«Республікансько-імперська» стратегія містить набір складних моделей надання громадянства і 
пов’язує статус громадянина з місцем проживання. Цей приклад торкається Англії, Франції та, 
певною мірою, Нідерландів. Нарешті, у «полікультурній» моделі громадянства імміграція має сталий 
характер, а набуття громадянства є забезпеченим. Ця стратегія передбачає існування різноманітних 
ідентичностей, зокрема, пов’язаних із некорінним походженням, у той час, як раніше сформовані 
іммігрантські моделі зазнають впливу від нових хвиль імміграції. Найбільше наближені до цієї 
моделі надання громадянства Канада, Австралія та Швеція [7; 243]. 

Особливої уваги потребує питання державної політики України щодо своїх діаспор, тому що 
вона є доволі недосконалою, навіть порівняно з іншими країнами СНД (Росія, Казахстан, 
Азербайджан). На сьогодні вона постає як малоефективний набір патерналістсько-репатриаційної 
концепції, насамперед, у ключових культурних аспектах державотворення. Наскільки раніше 
діаспора допомагала, настільки тепер вона не готова до стратегічних рішень на українських теренах. 
Значною мірою діаспора перебуває у стані розгубленості, спричиненої відчуттям забутості її 
етнічною батьківщиною. В умовах глобальної зміни контексту українського державного і 
культурного буття саме українська діаспора могла б і повинна стати потужним медіумом між новою 
Україною та трансформованими реаліями світу. І не лише медіумом, а й гідом у процесі входження 
України в зовнішні політичні та культурні контексти. На шляху до світової спільноти Україна вже 
давно має обжиті і вистраждані власною історією плацдарми – і духовні, і цілком матеріальні 
представництва у формі університетів, бібліотек, архівів, культурних і наукових центрів, видавництв, 
пам’ятних місць. І є ще люди, готові для української справи віддати свої сили і знання. На них 
упродовж століття трималася ідея української незалежності. Сьогодні ці плацдарми можуть бути 
втрачені через байдужість і некомпетентність української влади. 

Прагнення зберегти етнокультурну ідентичність простежується у діяльності різноманітних 
культурно-просвітницьких установ. Українська діаспора в США протягом років створила низку 
громадсько-політичних, освітніх, культурних, мистецьких, молодіжних організацій і об’єднань, що 
своєю продуктивною діяльністю допомогли українцям діаспори побороти «психологічний шок», 
пристосуватися до нового багатонаціонального оточення та самоствердитися у цьому 
полікультурному середовищі. 

Л.Винар виділяє такі організаційні форми збереження української історико-культурної 
спадщини в США: архіви, бібліотеки, музеї, художні галереї, бібліотеки-архіви, музеї-бібліотеки. Він 
підкреслює, що частіше колекції мають комбінований, «гібридний» характер [10; 82]. Важливою 
метою українських наукових центрів є архівне збереження минулого, широко представлене в 
першоджерелах: рукописах, монографіях, кореспонденції, періодичних виданнях, офіційних та 
неофіційних документах, а також подані в багатьох інших джерелах, які й тепер потребують 
дослідження і використання науковцями при вивченні історії України та українського зарубіжжя. На 
початку свого існування центр звернувся до української громади із закликом про збереження 
матеріалів, що дають інформацію про релігійне, політичне, соціальне життя українців у діаспорі. 
Якщо не будуть збережені архіви, то наступні покоління не матимуть доступних джерел для 
вивчення історії і внеску українських емігрантів у розвиток громадських, релігійних і інших 
організацій та їх тяжкий шлях пристосування до американського суспільства. 

Отже, вивчення історії заснування та діяльності українських архівних центрів має велике 
значення. Саме архівні документи є джерельною базою для вивчення історії української еміграції 
кінця ХІХ – початку ХХІ ст., яка дає інформацію з питань науки і культури, громадсько-політичного, 
соціально-економічного, церковного життя української громади. Архіви, музеї, бібліотеки – постійні і 
незмінні інституції, праця яких ніколи не закінчиться, бо хто забуває минуле, той не має 
майбутнього. 

Ще одним фактором збереження ідентичності української діаспори в США є традиційне 
українське мистецтво. Національне в мистецтві має глибинну, історично зумовлену, етнічну основу, 
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яка через національну свідомість визначає духовний світ народу, забезпечуючи його окресленість в 
історико-культурному розмаїтті людства. Проте, невпинним є процес асиміляції новітньої хвилі 
українців, а це призводить до трансформації традиційних уявлень щодо форми і значення мистецтва. 

Таким чином, формування і збереження української етнокультурної ідентичності неможливе 
без таких факторів, як: сім’я, церква, школа та вищі навчальні заклади, наукові центри, заклади 
культури та культурно-мистецькі товариства, країна проживання і країна походження, засоби масової 
інформації українською мовою – газети, радіо, телебачення, традиційне українське мистецтво. 
Вивчення питання про збереження українською діаспорою національних культурних традицій 
свідчить, що дотепер ця робота приносила чималі здобутки. Але невблаганно йде процес асиміляції 
українців. Все менше громадян українського походження знають мову, історію, традиції і звичаї 
своїх предків. Не виключено, що в майбутньому вони стануть здобутком невеликої кількості людей. 
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Резюме 

Розглядаються проблеми збереження етнокультурної ідентичності української діаспори в 
умовах глобалізації. 
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Summary 
Problems of maintenance of етнокультурної identity of the Ukrainian diaspore are in the USA 

and Canada in the conditions of globalization 
This article discusses problems to preserve an ethnic and cultural identity of the Ukrainian diaspora 

in the context of globalization. 
Key words: diaspora, globalization, ethnic and cultural identity. 

 
Аннотация 

Рассматриваются проблемы сохранения этнокультурной идентичности украинской диаспоры 
в условиях глобализации. 

Ключевые слова: диаспора, глобализация, этнокультурная идентичность. 
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ДУХОВНІ ПРОВІДНИКИ – ЯК ПЕРЕДУМОВА ТРАДИЦІЙНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ 

 
Проблема духовної трансформації людини, сиріч – виховання духовно й фізично здорової 

родової особистості в усі часи привертала до себе увагу науковців і громадськості. Сьогодні, в умовах 
існування урбанізованого суспільства та глобальних інтеграційних процесів, ця проблема набула 
особливої гостроти і потребує додаткового наукового вивчення та осмислення з урахуванням досвіду 
попередніх поколінь. У загальному контексті їй присвячували свої дослідження більшість видатних 
педагогів та філософів: Й.Песталоцці, Я.Коменський, Г.Сковорода, О.Духнович, К.Ушинський, 
Г.Ващенко, В.Сухомлинський, М.Стельмахович та ін. Менш дослідженою вона залишилася в 
етнологічному та мистецькому аспектах; як явище культури народу, як його духовна традиція. 
Частково цієї проблеми торкаються дослідження Генона Рене («Символи священної науки»), В.Ємця 
(«Кобза і кобзарі») О.Бережковского («Парубоцтво как особая группа в малорусском сельськом 
обществе», «Парубочі та жіночі громади на Поділлі»), Т.Бернштама («Молодежь в обрядовой жизни 
русской общины ХІХ – нач. ХХ века»). Цікаві свідчення зустрічаються в окремих життєписах 
християнських святих, «Печерському патерику», легендах та переказах. З останніх вітчизняних 
досліджень важливими в цій царині є праці К.Черемського «Шлях звичаю» та В.Кушпета 
«Старцівство». Але вони, на жаль, торкаються лише кобзарської верстви, оминаючи інші соціальні 
верстви, що традиційно долучалися до формування родової особистості. Отже, комплексного підходу у 
вивченні цього культурного, педагогічного й мистецького явища у загальній системі давніх традицій 
поки що бракує. Метою цього дослідження є спроба етнологічного й мистецького осмислення 
основних засад української духовної традиції, що з деякими видозмінами дожила до ХХ ст. 

Сам процес формування особистості зазвичай має два основні напрями: створення 
відповідного соціокультурного середовища та організація системи впливів на особу. Водночас ці два 
напрями в давній народній традиції вміщували в собі кілька соціально станових верств, кожна з яких 
потребувала свого особливого соціокультурного середовища та своєї інституйованої системи впливів 
на особу. Це дозволяло формувати багатоступеневий та самобутній характер родової (національної) 
еліти. За княжої доби до основних соціальних верств належали: князі, бояри, дружинники (воїнство), 
купці, ремісники, волхви (священнослужителі), митці, будівничі, землероби (селяни).  

В українській народній традиції перша складова процесу виховання в кожній із зазначених 
верств здійснювалася засобами цілісної системи звичаїв та обрядів. Основним підґрунтям для такої 
системи були родові особливості представника верстви, що мають також певні регіональні відмінності. 
На жаль, ця система нині зруйнована не лише в середовищі панівних верств, а й в середовищі 
простолюду. Щодо організації системи впливів, то тут давня традиція послуговується кількома 
громадськими інституціями. Їх, у свою чергу, можна умовно поділити на такі, що опікуються 
організацією соціокультурних впливів (сільські, селищні, вуличні, ремісничі, козацькі, купецькі, дівочі 
та парубочі громади) та такі, що опікуються організацією культових (світоглядних) та чуттєвих впливів 
на особу. В Україні це – релігійні (волхви, попи, знахарі, характерники, юроди, священики, віщуни) та 
різноманітні музично-співочі громади (кобзарі, лірники, скоморохи тощо). Кожна з них виконувала 
свою відособлену функцію. Згідно своєї діяльності вони поділялися на зрячих та незрячих. Щоправда 
існує думка, що первісною була незряча традиція [1; 44]. Релігійні та музично співочі громади, а також 
окремі служителі культів (волхви, попи, знахарі, священики, віщуни, характерники) та музики-співці 
вважалися посередниками поміж людьми і Богом. І водночас – здобувачами та носіями потаємних 
знань. А тому до цієї справи залучалися представники громади, що від природи були наділені 
особливими надприродними здібностями, фізичними та психічними аномаліями. Це, зокрема – 
загострена чутливість, тонка інтуїція, здатність до телепатії, кінезу, пророкування тощо. Серед них 
особливе місце посідали незрячі. Для таких людей незрячість вважалася не вадою, а навпаки Божим 
даром та вивіреним випробуванням [2; 63]. До них була більша довіра, оскільки вони відділені від 
гріховного (видимого, предметного, спокусливого) світу. Незрячий співець, умовно перебуваючи у 
непроявленому (невидимому) світі, вважався ближчим до Бога. У нього гостріші відчуття й тонкіший 
музичний слух. Недарма ж і зрячі співці нерідко, співаючи, заплющують очі для загострення відчуття 
та заглиблення в дух твору. Окрім того, співці та інші духівники проходили певний вишкіл та мусили 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Випуск 17, 2011  
Збірник наукових праць: наукові записки Том 2 
Рівненського державного гуманітарного університету  

жити за особливими, притаманними лише їм, нормами і правилами. Відступ від цих правил суворо 
заборонявся і для окремих категорій навіть карався смертю. Ті, що сповідували вищий рівень 
духовного аскетизму жили відлюдно у печерах, лісах чи просто серед степу. Українське кобзарство як 
унікальне суспільне явище посідало середню ієрархічну течію духівників, що виконувала місію 
посередництва, просвітництва та сугестійного впливу на особу. Згідно з давнім світоглядним 
розумінням, кобзар бачиться як посередник між світом людей і Богом. Він – клопотальник (ходак, 
ходатай, ходина) у тій чи іншій справі. Люди, за звичаєм, подаючи кобзареві, просять аби він 
помолився Богові за сприяння близьким і рідним у здоров’ї, якихось справах, дорозі, на війні, спокою 
покійним тощо. Кобзар А.Шут, що походив з Олександрівки Сосницького повіту на Чернігівщині, 
кобзареву місію обґрунтовував трохи простіше. «Кобзар-сліпець, – говорив він, – існує на те, щоб 
нагадувати людям про Бога та добрі діла» [3; 49]. Звісно, що таке покликання потребує людини з 
чистим сумлінням та високою внутрішньою моральністю. Незряча людина вже самою долею 
відгороджена від усіляких спокус видимого світу. Святославовим ходиною (ходаком-клопотальником) 
називає автор «Слова о полку Ігоревім» і віщого Бояна. – «Рік Боян і ходина Святославлів, піснетворця 
старого времені... [4; 114] – говорить співець пам’ятки. Це вказує на ще одну місію кобзаря – 
просвітницьку. Він був живим носієм історії народу, його традицій і звичаїв. Переважна більшість 
дослідників зауважують високу шляхетність та елітарність українських кобзарів і лірників. Це 
обумовлює й кобзарський звичай, за яким кобзареві (братчикові) брати дар як милостиню, не 
відспівавши не годиться [5; 84]. Характеризуючи кобзаря Г.Гончаренка, Леся Українка писала: «У 
ньому справді нічого жебрацького немає, починаючи з одежі, пристойної чумарки, яку носять 
пригородні селяне в Харківщині і смушової шапки і кінчаючи поведінням, повним гідности без 
запобігання, але й без ароганцій (яка часом помічається у знаменитості з «народа») – все в ньому повне 
благородної простоти, особливо кидаються в очі його руки з тонкими артистичними пальцями і 
велична поза високої, стрункої, зовсім не згорбленої постаті. Не тільки грошей, але й найменшої 
послуги він не вважає за можливе приймати дармо, так, наприклад, коли на пароплаві йому трапилося 
просити у матросів провести його, то він потім грав їм за те на бандурі й не приймав ніякої плати [6; 
66]. Тому кобзарі, хоч і сповідували певний аскетизм та жили за дещо відмінними від загальних 
нормами й правилами, проте постійно перебували серед людей. Цим пояснюється й та обставина, що 
кобзарюванням спрадвіку займалися лише сліпі. Одні з них мали сліпоту від народження, інші – 
внаслідок трагічних обставин, ще інші, котрі йшли в кобзарі через своє переконання, свідомо давалися 
на позбавлення зору, проявляючи духовний подвиг аби наблизитися до Бога, віддати себе і втілити 
Його сутність у людині. Відомо також, що існувала практика навмисного осліплення кобзарями своїх 
дітей, що породжувало кобзарські династії. А сам факт осліплення спонукався родовою честю [7; 75]. 
Своїми співами, казаннями та грою на кобзі – думами й піснями, що на переконання О.Вересая 
перейшли до людей від Бога, традиційний кобзар, усвідомлюючи своє високе покликання, ніколи не 
прагнув викликати співчуття до своєї долі, тим більше, коли він добровільно позбавив себе зору. 
Навпаки – прагнув донести до людей світло істини, пробудити в кожному почуття любові, милосердя, 
ніжності та взаємної поваги, а коли треба – гніву до ворогів; навчити їх мудрості предківських 
заповітів; виклопотати своїм сердечним співом, впливаючи на першопричини буття, кращу долю для 
них. Водночас українські кобзарі були основними інформаторами всіх історичних подій. Ходячи від 
села від села до села, вони підіймали дух народу, не дозволяли в лихі часи впасти у відчай і стати 
рабами долі. Олена Пчілка, підкреслюючи значення кобзарського слова і пісні, на одному з полтавських 
концертів сказала, що коли б вона вела боротьбу з українським рухом, то наказала б зібрати усі кобзи, 
скласти до купи і спалити [8; 21]. На жаль, мабуть не в добрий час це було сказано, бо саме так, та ще й 
жорстокіше, зробили сталінські опричники у тридцяті роки, зібравши до Харкова усіх провідних 
українських кобзарів, нібито на з’їзд, і знищили їх.  

Таким чином, традиційне українське кобзарство було товариством (братством) духовно 
одержимих співців-просвітників, що своєю сліпотою наближені до Бога. Як відомо, першим зрячим 
кобзарем був Г.Хоткевич. І це було порушенням кобзарського звичаю. Недарма ж про нього було 
сказано: «Ловко грає, аби ще й очі вийняти, то був би знатний кобзар [9; 45]. З цього приводу 
О.Корнієвський (майстер із виготовлення кобз та лір) розповідав сучасному кобзареві В.Нечепі таку 
бувальщину. Колись він прийшов відвідати тяжко хворого кобзаря Т.Пархоменка, а це було 1907 
року, після тяжкого побиття кобзаря урядниками в Умані за виконання «бунтівних» пісень. 
Побачивши Корнієвського, побитий і знемагаючий Терешко ледь не з кулаками накинувся на свого 
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товариша за те, що той нібито виготовив бандуру для зрячого і тим спонукав людину до порушення 
кобзарського звичаю. Відомо й те, що прийом до кобзарського братства навіть у найближчі часи 
відбувався лише після випробного терміну та з виконанням низки формальностей. А кобзарі, що 
жили на Січі, як і козаки, не мали права на одруження. Водночас кобзарі-січовики могли бути і 
зрячими. Проте, це було не порушенням традиції, а переходом співця до іншого статусу. Як правило, 
ці кобзарі володіли особливим даром характерництва. Вони жили відлюдно і не мали права 
мандрувати серед мирського люду подібно до кобзарів. У поетичній інтерпретації народу вони відомі 
більше як козаки-характерники або козаки-мамаї. 

Українська народна картина «Козак-мамай» уже кілька століть привертає до себе увагу 
багатьох митців, мистецтвознавців, фольклористів, етнографів, письменників та всіх небайдужих до 
української культури. Нею захоплюються, колекціонують, дивуються, надихаються, детально 
аналізують, малюють нові варіанти. А проте й досі немає спільної наукової думки щодо цього 
феноменального мистецького вияву в українському народному малярстві. Причин до цього чимало. 
Можливо не остання й та, що «акцент у вивченні цього самобутнього прояву мистецького генія 
українців ставився переважно на його зовнішній описовості, а не на внутрішній символіко-
метафоричній суті [10; 34]. Тоді як «картина має два рівні сакралізації: експліцитний (проявлений, 
видимий, зовнішній) та імпліцитний (непроявлений, утаємничений, внутрішній) [11; 34]. Але саме 
другий – непроявлений, як це характерно для фольклору і з яким в Україні пов’язується сутність 
кобзаря-співця чи козака-характерника або мамая, і зумовлює наявність усіх композиційних 
елементів народної картини. Вони, як і кожний народно-мистецький твір, мають подвійне 
навантаження: побутове і знакове. Без урахування цієї обставини, годі намагатися прояснити сутність 
образу козака-мамая. Очевидно, що ця сутність таїться і в його назві чи імені. У народі їх відомо 
кілька: Хома, Велегура, Мамай. Останнє найпоширеніше. І щодо нього загальноприйнятою на 
сьогодні є думка про нібито його тюрське походження. На перший погляд така думка не повинна б 
викликати сумніву. Справді, Мамай – тюрська особова назва, ім’я одного з татарських ханів, 
переможеного у бою Д.Донським. Було це ім’я поширеним і серед татарського населення в Україні 
[12; 574] Однак, походження цього імені досі залишається невідомим [13; 162]. А ряд фонетично 
споріднених із ним слів, до нашого «козака-мамая» стосунку не мають. Ось основні з них: 

– мам ай – сяйво навколо місяця; ореол, слава місяця; 
– мама ай – назва бика під час молотьби зернових; 
– мемеай – груди, цицька; мочка вуха; 
– мама – дитяча назва їжі; рідка їжа, куліш. 
Отже, як бачимо, тюрський мовний ґрунт не дає змістовних аргументів щодо запозичення 

тюрського слова чи імені для українського фольклорного персонажу та назви картини. Загалом же 
витоки усіх власних імен людей сягають доісторичних часів і своїм походженням пов’язуються з 
іменами та епітетами давніх богів [14; 204], що складали основу первісних мов чи прамови людей. А 
отже мають спільне індо-іранське підґрунтя. Ця обставина дозволяє шукати генеалогічні витоки 
слова «мамай» і на українському мовному ґрунті. Адже «первісне слово як фонетичний знак містило 
в собі цілу множину умовивідних понять і було об’єктом мислення людини». А «засадничі слова 
(слова-матриці) слід бачити такими, що утворилися наслідком звукового (засобом голосового 
апарату) виявлення інтуїтивно-чуттєвого сприйняття світу і які стали знаковою характеристикою 
головних образів буття – їхніми іменами [15; 7]. Тим більше, що в імені героя української народної 
картини слово «мамай» виступає не як власне ім’я, а як прикметне прізвисько. Аналогічно маємо: 
козак-нетяга, козак голота, козак-бандурист, козак-запорожець. І відповідно – козак-мамай. Тюрський 
варіант цього прізвиська, імовірно, утворився внаслідок контамінації близьких за звучанням 
українського та тюрського слів. Змістовно ж неологізм залишився спорідненим із рядом близьких за 
звучанням українських слів. Що й зробило слово як не чуже і зрозуміле. Саме споріднені слова й 
допомагають розкрити справжню суть цього імені й цього персонажа в українській народній уяві.  

– Мамай – кам’яна баба в степу; примара, страховисько, мана. З останнім словом 
споріднюються такі слова, як: манія, марево, маячення, маяк, маєво, маяння [16; 403]. 

– Маяння (маяніє) – маячення, миготіння, ледь помітне видіння [17; 414]; воля, блукання, 
мандри [18; 62]. 

У розмовній українській мові вираз «піти навмамая» означає піти навмання, незвіданим 
шляхом, манівцем.  
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Отже, в основі українських слів, з якими могло контамінувати близьке за звучанням тюрське 
«мамай», постає ознака видіння, маяння, мерехтіння, блукання, мандри, певна видозміна образу – 
примара тощо. Саме ж слово «маяння» (маяніє, мановеніє), що є найближчим за звучанням до 
«мамай», виводять із давн. інд. «майя» – видіння, марення, ілюзія, перевтілення, швидка видозміна 
[19; 425-426]. 

Звідси, слово «мамай» можна розглядати як загальну назву чи епітет людини, що займається 
провіщенням, створенням ілюзій, марева; людини здатної до духовного перевтілення, 
самозаглиблення, переходу на рівень підсвідомості, здатною до містичного єднання з природою і з 
Богом. Тобто – мамайя чи мамаяїй. У давньо-індійській філософії «ма» – важлива складова 
містичного вигуку «АУМ» і означає: розчинення, звільнення, пралайя. Сам же акт божественного 
мамаяння є нічим іншим як викликанням спонукаючої Божественної сили – еманації.  

Божественне мамаяння сьогодні називаємо медитацією. Латинське meditativus – замріяний, 
задумливий, що рівнозначне українському маячливий. А medium – особа, що здатна вступати в зносини 
з потойбічним світом; посередник між двома світами. В Україні, як вже зазначали, посередником між 
людьми й Богом уважався кобзар, який займав середню ієрархічну нішу посередництва. Очевидно, що 
козак-мамай посідав вищу сферу посередництва. І завдання у нього було дещо відмінним від кобзаря. 
Він міг не просто посередничати, а ще й впливати на перебіг подій – химородити. Це був духовний 
воїн, лицар надвисокої честі. Цим пояснюється й сакральність картини серед української людності. 
Картину малювали на стінах і на скринях, на кахлях і на вуликах як священний оберіг добробуту та 
ладу в господарських і духовних справах. 

Виходячи з такого розуміння образу козака-мамая, не важко помітити, що сидить він у так 
званій позі «лотоса». Тобто – готовий до медитації, самозаглиблення. Очевидно, що з метою 
пришвидшення входу в стан мамаяння (трансцендентності), він надпиває козацького трав’яного 
напою. В індійській міфології – соми. Звідси, атрибути: пляшка й чарина чи кухоль. У цьому акті 
присутня і його триструнна кобза, що, очевидно, має стояти прямовисно. Торкаючи струни кобзи 
(образно – пускаючи по морю), він одночасно поринає в молитовне шепотіння-наспів, тобто – 
мамляння-мамаляння-мамаяння. Коли ж досягає жаданого стану, його кіска-чуб здіймається диба й 
палахкотить на вітрі, мов полум’я. Незаперечно, що такого стану найлегше досягати на якомусь 
безлюдді серед степу. А ще краще на могилі чи вершині гори. Власне й сам стан є містичним 
піднесенням на вершину духовної гори. На картині вона зазвичай на задньому плані. Нагадаймо, що і 
козак-бандурист у багатьох думах і піснях бачиться на могилі серед степу. Так само й індійські 
махатми для своїх медитацій обирають вершини гір. Показовими є картини Н.Реріха. Зрештою і 
Христос свій акт перевтілення (переображіння) демонстрував учням також на вершині Фавор-гори 
(українська Савур-могила). 

Кінь на картині, прив’язаний до списа з прапірцем біля підніжжя гори, очевидно – 
атрибутивний символ повернення козака-мамая із потойбіччя, з замогильного світу. У казках саме 
коневі відведено роль рятівника героя. Та і в піснях біля голови вбитого козака завжди стоїть кінь. 
Так само атрибутивним символом на картині є зображення дуба – світового дерева. А поширеним 
варіантом народної картини «Козак-мамай» є звисання з гілок дуба понищених ворогів, що 
підтверджує думку про місію козака-мамая як духовного лицаря. А сам мотив, слід гадати, 
пов’язується із давнім народним віруванням у магічну спроможність людини впливати на перебіг 
реально існуючих подій та побивати ворогів засобами медитативних впливів, ритуалів, пристрітів 
зором, молитов тощо. Про що в народі збереглося чимало легенд та переказів. Так, в одній з легенд 
про Савур-могилу оповідається як старий Савура, окинувши оком бойовий стан і повернувшись до 
своєї землянки, спричинив у стані ворога страшне непорозуміння, божевілля та колотнечу. А далі 
загнав усе військо в річку Кінську, де воно й потонуло [20; 206]. Очевидно, що й інші композиційні 
елементи картини, окрім побутового, мають символічне навантаження.  

Ще один вияв традиційного духовного аскетизму в Україні належить юродству або 
причинності. Цей духовний подвиг полягає у свідомому порушенню людиною власної психіки, після 
чого вона отримувала здатність пророкувати. В християнській традиції їх називають Христа ради 
юродивими. А в народі часто визнають за святих. Досягають такого стану зусиллям волі, 
перебуваючи у стані мамайяння. Небезпека полягає в тому, що перевівши себе до стану юродства, 
людина після цього часто не тільки не здатна повернутися до нормального стану, але й повністю 
втрачає свідомий контроль над собою. Тому писемних свідчень про свідоме юродство майже немає. 
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Тих, котрі після проведеного над собою психічного експерименту, зберегли усвідомлений контроль і 
одночасно здатність до віщування (пророцтва), в народі відносили до характерників, хоча часто й 
називали юродами та віщунами. Решту прирівнювали до народжених юродивими та таких, що стали 
такими внаслідок якогось незвичайного випадку в житті або просто внаслідок проявлення 
успадкованих родових особливостей. Загалом же в давній українській традиції юродство, як і 
незрячість, не вважалися негативними пороками людини, а бачились лише як проявлення Божої сили 
на людині. Усі три категорії духовної одержимості також умовно поставали в позитивному 
(творчому) або негативному (руйнівному) вияві та впливі на людину. Так, співців поділяли на 
кобзарів і скоморохів, характерників – на мамаїв і химородників, а спричинених – на віщунів та юрод 
або одержимих Богом і одержимих бісом. 
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Резюме 

Аналізуються принципи формування та функціонування верств духовних провідників, 
організації системи впливів на особу й посередництва в українській моральній традиції. 
Порушуються питання кобзарства, характерництва, духовного юродства. 

Ключові слова: культура, верства, магія, медіум, духовний аскетизм. 
 

Summary 
Spiritual preachers – as pre-condition of traditional life of man 
The article is sanctified to the theoretical analysis of principles of forming and functioning of layers 

of spiritual explorers, organization of the system of influences on a person and mediations in Ukrainian 
moral tradition. 

Key words: culture, layer, magic, psychic, spiritual asceticism. 
 

Аннотация 
Анализируются принципы формирования и функционирования слоев духовных 

предводителей, организации системы влияний на личность и посредничества в украинской 
нравственной традиции. Затрагиваются вопросы кобзарства, волшебства, духовного юродства. 

Ключевые слова: культура, социальный слой, медиум, духовный аскетизм. 
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ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ У КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ  

КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: НЕОФОЛЬКЛОРНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
 
Поширення фестивального руху в українському культурному просторі припадає на початок 

1990-х років і співпадає зі створенням незалежної країни, що пов’язане з новими суспільно-
економічними умовами, входженням України в європейський простір. Як результат багаторічного 
державного ідеологічно заангажованого контролю, після розпаду Радянського Союзу українська 
культура має низку проблем. Здобувши незалежність, Україна розпочинає пошук власних шляхів 
розвитку. Протягом останньої третини ХХ ст. українська культура, спираючись на здобутки 
минулого та культурні досягнення європейських країн, пропонує власні стилістичні новації. Сучасне 
покоління митців прагне відшукати своє коріння, і перш за все – у мистецтві. Це сприяє активній 
організації на початку 90-х років міжнародних фестивалів етнічної музики. 

На українському культурному горизонті з’являється нова фестивальна традиція. Особливістю 
фестивального руху в Україні стала їх орієнтація на використання фольклорних традицій. Ще однією 
особливістю українських етнофестивалів є те, що в них простежується синтез мистецтв, що 
позитивно впливає на творчий потенціал сучасної української культури. Розважальна та святкова 
культура стають простором специфічної комунікації, де відбуваються процеси самоідентифікації 
людини. 

Поширення фестивального руху викликало необхідність дослідження його в теорії й історії 
культури, в культурологічних та мистецтвознавчих працях. Інтерес становлять дослідження 
європейських науковців Р.Шааля, Р.Оельшлєгеля, П.Ревая, Ж.Боже-Гарнье, Ж.Шабо, а також 
мистецтвознавців пострадянського простору – К.Жигульського, Н.Осипової. Відзначимо 
фундаментальний мистецтвознавчий доробок львівського науковця М.Шведа. Утім бракує праць, 
присвячених вивченню неофольклорних тенденцій сучасних фестивалів. Тому метою даної статті є 
виявити специфіку фестивалів нефольклорного напряму, їхні характерні риси. 

Лексичне значення слова «фестиваль» (з фр. fete – свято та лат. festivus – святковий, веселий) – 
масове святкове дійство, що включає огляд чи демонстрацію досягнень певних видів мистецтва; вид 
подієвих туристичних ресурсів» [1; 278].  

Р.Шааль фестивалем називає кількаденні чи кількатижневі заходи, що відзначаються 
співпрацею митців. Вони можуть бути одноразові (присвячені певній події чи даті) і періодично 
(щорічно, раз на кілька років) повторювані. Ці заходи дають публіці можливість отримати нові 
мистецькі пропозиції, не презентовані раніше [9; 1297]. 

Р.Оельшлєгель вирізняє у сучасному фестивальному процесі дві характерні течії: у вигляді 
концертів та як мистецький форум із присутністю майстер-класів, обговорень й творчих дискусій. 
Перший тип є старшим і притаманний для музичних фестивалів, другий – більш сучасний і може 
охоплювати різні види мистецтва [7; 51].  

Активний розвиток фестивалів етнічного мистецтва в Україні є підтвердженням того, що тип 
«фестиваль-форум» залишається більш перспективним на даному етапі поширення фестивального руху. 

М.Швед термін «фестиваль» (з огляду саме музичних фестивалів) визначає як «цикл 
музичних імпрез, організованих періодично, найчастіше в той самий час і в тому самому місці, що 
має конкретну тематичну спрямованість; проводиться, щоб презентувати нові композиції, або 
спеціально дібраного репертуару, виконавців та відбуваються на різних рівнях – міському, 
регіональному, національному, міжнародному» [6; 78]. 

Тобто у сучасному розумінні фестиваль – мистецький захід чи цикл заходів, що відбуваються 
одноразово чи періодично, в певному місці чи регіоні, об’єднані спільною тематикою та 
відбуваються в особливо святковій атмосфері. Фестивалі бувають:  

• національні і міжнародні, залежно від контингенту учасників; 
• довготривалі і одноденні; 
• періодично повторювані чи (рідше) одноразові; 
• залежно від змісту – фестивалі кіно і театру, музичні, літературні, хореографічні, 

гастрономічні, фестивалі реклами тощо. 
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У вищезазначеному визначенні М.Шведа простежується одна з функцій музичних фестивалів – 
популяризаційна – презентація творчих новинок або певного репертуару, автора, виконавців. 

Р.Оельшлєгель найважливішою функцією фестивалів називає комунікаційну – концентрація 
мистецьких явищ в спеціальному місці, спілкування між собою критично налаштованих один до 
одного митців, інтерпретаторів, мистецтвознавців (тобто комунікацію креативних еліт), а також – 
інформаційну функції, що призначена для фахових кіл (презентація новинок, підтримка продукції 
молодих митців) [7; 48].  

К.Жигульський досліджує фестиваль як «штучний замінник свята» [2; 46]. 
Цю думку підтверджує й Н.Осипова: «свято маркує сакральність історичного факту, повертає 

до тієї точки історії, яка зберігає значущість і до сьогодні. Свято включає повторюваний ритуал, що 
транслює в сучасність минулі, іноді забуті, втрачені смисли... Свято стає каталізатором певних 
ідеологічних настанов» [4; 45]. 

Комунікативна функція цих заходів полягає не лише у можливості спілкування людей зі 
схожими інтересами, адже тут митці мають можливість домовитися про нові спільні проекти, 
контакти тощо. Соціальними можна вважати відцентрові і доцентрові функції (за М.Шведом), що 
покладаються на сучасні мистецькі фестивалі. Це – прорив українського мистецтва до європейської 
та світової культури, налагодження культурних зв’язків з іншими країнами. Завдяки цьому діалогу 
українська культура отримує можливість самоідентифікації.  

Однією з важливих соціальних функцій фестивалю є участь митців у формуванні іміджу 
національної культури. Отже, підсумовуючи вище сказане, можна визначити найважливіші функції, 
що виконують сучасні фестивалі:  

• презентація нових напрямів та течій сучасного мистецтва; 
• комунікація творчих еліт; 
• можливість широкої «публікації» – представлення власних новинок; 
• творення нових імен, відкриття чи пропагування забутих імен; 
• ознайомлення відвідувачів із новою продукцією сучасного мистецтва; 
• можливість спілкування людей зі схожими інтересами; 
• пропагування власних митців та їх творчості серед своїх співгромадян і світової спільноти. 
Презентація нових імен українських митців та їх творчості на міжнародному рівні значною 

мірою залежить від авторитетності фестивалю. У сучасному лексиконі для позначення авторитетності 
мистецького заходу прийнято вживати термін «престиж, який, за М.Шведом, залежить від високого 
естетичного та професійного рівня пропонованого виду мистецтва, а також тривалості, часу, 
протягом якого організатори заходу дотримувалися певних традицій, тобто від його «віку» [6; 95]. 

Успіх фестивалю, значною мірою залежить і від цікавої, оригінальної його презентації. 
Вирішення цього завдання пов’язане з використанням формули акції. Зазначена формула втілюється 
в наступних засадах: структурних особливостях фестивалю, способах презентації матеріалу, 
специфіці комунікації тощо. Це можуть бути концерти виконавців-легенд, презентація спеціально 
привезених або щойно винайдених інструментів (відновлення давніх), не звичні акції, синтез 
мистецтв у фестивальному просторі, декілька сцен в один час (велика і мала, літературна, 
танцювальна, кінематографічна, дитяча тощо), майстер-класи (можливість відвідувачів долучитися 
до творення). Усе це має підсилити емоційну дію мистецького заходу на аудиторію та, як результат, 
створити відповідний імідж фестивалю. 

Як зазначає М.Поплавський, імідж – не просто популярнiсть, а популярнiсть того, що є 
кращого. Імідж – це унікальнiсть. Не все відоме – визнане, але все визнане – вiдоме. Для цього 
необхідна спеціальна діяльність, яку прийнято називати «розкруткою». Імідж можна створювати за 
допомогою шоу, що дає вихід на широку аудиторію» [5; 93]. 

Схожу думку з цього приводу висловлює К.Жигульський: «Сучасні фестивалі – за суттю 
справи заходи в рівній мірі як мистецькі, так і торгово-туристські, що множаться у міру розвитку 
«індустрії розваг» і туризму, – є лише замінником свята» [2; 295]. 

Утворюється наступна взаємозалежність: інформація про престижний захід, надана місцевій 
публіці, отримує певний розголос, завдяки чому знову ж популяризує його. Отже, згодом фестиваль 
утверджується за допомогою «вторинного обігу» фестивальної інформації. Це підкреслює належність 
сучасних фестивалів до сфери шоу-бізнесу, де престиж пов’язаний з такими поняттями, як 
«продюсер», «промоушн», «паблік рілейшнз», «кошторис», «спонсор» тощо. Тобто, інколи всупереч 
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бажанням організаторів утворити унікальну атмосферу заходу, в сучасних умовах виникає жорстка 
залежність його від фінансово-бізнесових аспектів і вдалого менеджменту. Фестиваль, отже, стає 
засобом заробляння грошей. Очевидним є і те, що в сучасній культурі фестиваль виконує рекламні 
функції: як престижний ефірний час для реклами спонсорів та емблема чи «візитка міста в просторі 
світової культури. 

Згідно з П.Реваєм, міжнародна авторитетність фестивалів країни залежить від багатьох 
чинників, серед яких: рівень розвитку культури, туризму, Publik Relacion, маркетингові технології, а 
також ефективна робота зі спонсорами [8; 62]. 

Як зазначає М.Швед, «інтенсивність фестивального життя є показником культурного 
розвитку будь-якої країни, вказує на активність сучасних мистецьких процесів, їхню «включеність» 
чи «виключеність» у світовий глобалізований простір, здатність відстоювати власні творчі традиції 
на міжнародному рівні, запозичуючи кращі технічні інновації» [6; 139]. Тобто активний розвиток 
фестивального руху можна вважати результатом процесу глобалізації (перетворення певного явища 
на світове, планетарне, те, що стосується усієї земної кулі).  

Фестивальний бум, який переживає сучасна Україна, – явище не оригінальне в межах 
європейської культури. Наприклад, у сучасній Франції проводиться величезна кількість фестивалів, 
переважна більшість яких – у маленьких провінційних містах. Дані, опубліковані в газеті 
«Музыкальное обозрение» № 6 за 2000 рік, свідчать, що у період із травня по жовтень у Франції 
проходять 223 музичних фестивалі, що презентують практично всі стилі, напрями та жанри музики 
[3; 303]. 

Завдяки міжнародним фестивалям розширюються культурні контакти, можливості 
культурного обміну, але масові свята також зазнають і негативного впливу, результатом чого є 
стандартизація культури, спрощення культурного змісту, поглинання масовою культурою самобутніх 
національних культур. Як реакція на глобалізаційні процеси в світі сьогодні зростає відчуття власної 
унікальності й самобутності у народів та регіонів. Можна навіть зазначити, що захист місцевих 
національних традицій та рис є глобальним феноменом сучасності. Народні традиції продовжують 
жити в масовому мистецтві. Зараз в Україні є багато рок- та поп-гуртів, що адаптують українську 
співочу традицію під сучасну музику. Етнічні мотиви використовують гурти «Тартак», «Воплі 
Відоплясова», «Мандри», «Гайдамаки», «Очеретяний кіт»; оригінальне нашарування етнічних 
елементів пропонує гурт «Даха Браха». Але інтерес становлять фестивалі етнічної музики, такі як 
«Країна мрій», «Шешори», «Трипільське коло», «Червона Рута» та ін. Організатори фестивалів 
прагнуть пробудити живий інтерес до історичної спадщини, відродити та інтегрувати в сучасний світ 
різноманітні етнічні традиції, поєднуючи їх з елементами сучасних досягнень. Завдяки фестивалям 
відбувається збереження і актуалізація національної мистецької спадщини, розвиток і популяризація 
етнотворчості, виявлення і підтримка обдарованої молоді. 

Як приклад сучасних фестивалів України варто розглянути міжнародний еко-культурний 
етно-фестиваль, що проходить на пагорбах Дніпра біля м. Ржищева Київської обл. – «Трипільське 
коло». Фестиваль має п’ятирічний цикл, кожен фестивальний рік носить тематику однієї із стихій 
природи – Вода, Земля, Повітря та Вогонь. Кожен фестиваль циклу має також власну мистецьку, 
освітню, екологічну і соціальну тематику: 2008 рік – Вода; 2009 рік – Земля; 2010 рік – Вогонь; 2011 
рік – Повітря; 2012 рік – Парад стихій. Фестиваль включає культурно-пізнавальні програми: 
фестивальна толока (будівництво трипільського житла, обробка кременю, жнива, облаштування 
джерела), гончарне містечко (ліплення горщиків, трипільських людиноподібних фігурок із зерном – 
символом продовження роду, нанесення трипільського орнаменту, ліплення з глини великих знаків-
символів води, землі, повітря та вогню), показ науково-популярних та художніх фільмів на 
фестивальну тематику, міжнародна школа танцю (танці по колу), збір лікарських трав, презентація 
музеїв та заповідників пов’язаних із трипільською культурою, виставка-ярмарок народних майстрів 
та численні майстер-класи, семінари, лекції та бесіди науковців про трипільську культуру; 
спортивно-розважальні програми: командні змагання «Трипільські ігри», елементи спортивного 
туризму, етно-атракціони, трипілля-квест; мистецькі програми: вечірні концерти гуртів, що 
працюють у стилі «фолк-рок» та «world music», денна програма – фольклорні колективи, кобзарі, 
барди, творчі майстерні для професіоналів та усіх бажаючих долучитися, театральні покази, містерія – 
Свято Купала, лендарт композиції. Організатори фестивалю ставлять перед собою завдання пробудити 
інтерес до трипільської культури, запропонувати альтернативні способи організації відпочинку для 
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сім’ї та молоді. Фестиваль об’єднує оздоровчі, спортивні, музичні, екологічні, освітні, виставкові та 
інші культурно-розважальні й культурно-просвітницькі програми в стилі «етно». На прикладі цього 
фестивалю виявляється інтеграція мистецтв. 

Успіх фестивалю безпосередньо пов’язані з рейтингом заходу в Україні та за кордоном. 
Провідним принципом в його організації є принцип атракціону, застосування якого спрямоване на 
декларування унікальності культурного середовища регіону. 

Організовуючись як культурні осередки, фестивалі є показниками інтенсивності та якості 
мистецького життя країни, сприяють його активізації, визначають напрями розвитку мистецтва, 
формують новi iдеї, вiдкривають новi обрії творчої діяльності, формують новий регламент 
культурного життя, нову модель споживання мистецтва. Сучасні українські етнофестивалі є 
важливим елементом розвитку і самоорганізації суспільства, територіальних громад, професійних 
груп. Фестивалі дають можливість організувати спілкування багатьох людей за зацікавленнями, 
здійснюючи при цьому міжкультурні діалоги. 

Отже, в інформаційно-культурному просторі фестиваль «переростає» своє суто мистецьке 
значення, перетворюючись на «потужне соціальне явище». 
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Резюме 

Розглянуто неофольклорні риси фестивального руху в українському мистецтві; виявлено 
розуміння поняття «фестиваль» у науковій періодиці. 

Ключові слова: фестивалі, етно-фестивалі, неофольклоризм, фольклор, сучасне мистецтво. 
 

Summary 
Festival motion in cultural life of Ukraine of end of ХХ – beginning of ХХІ of century: 

neofolklore tendencies 
The neofolklore lines of festival motion are considered in the Ukrainian art; understanding of 

concept «festival» is educed in scientific periodicals. 
Key words: festivals, Ethnic Festival, neofolklor, folklore, modern art. 

 
Аннотация 

Рассматриваются неофольклорные черты фестивального движения в украинском искусстве; 
выявлено осмысление понятия «фестиваль» в научной периодике. 

Ключевые слова: фестивали, этно-фестивали, неофольклоризм, фольклор, современное 
искусство. 
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НАУКА, МИСТЕЦТВО ТА ФІЛОСОФІЯ В «ТУМАНІ» ПОСТМОДЕРНІЗМУ 
 
Термін «постмодернізм» увійшов у мистецький і – ширше: культурологічний – вжиток 

наприкінці ХХ ст. як загальне означення стильових течій в літературі та мистецтві, що виникли в 
умовах наростання загальної кризи ідеологічного мислення, на руїнах соціальних утопій та 
антиутопій як іронічна альтернатива насамперед мистецтву соціалістичного реалізму, що офіційно 
визнавалось єдино гідною формою художньої творчості в країнах соціалістичного блоку, але також і 
всім іншим, в тому числі й модерністським, мистецьким течіям з їхніми претензіям на володіння 
«істиною» мало не в останній інстанції. 

Явище ж, яке охоплюється поняттям «постмодернізм», своїми витоками сягає середини ХІХ 
ст., коли починає рватись єдність традицій та новаторства, коли модерним починає вважатись тільки 
те, що виражає «просто нове», коли починається гонитва за «новизною як такою», коли у новизні 
самій по собі починають вбачати самодостатню цінність. Така трансформація модерну виразно 
представлена в концепції мистецтва, якої дотримувалися, наприклад, письменники Едгар По та 
Шарль Бодлер. 

Надзвичайно важливою для розуміння стрибкоподібної «модифікації» модернізму і 
перетворення його на «постмодернізм» є концепція мистецького авангарду. Прихильники його також 
ганялись за «новизною», але при цьому вони визнавали, – хоча і в перверсивній формі, – ціннісну 
«ієрархію»: нове, вважали вони, завжди ліпше старого. Тобто «нове» вони, хай уявно, все ж 
зіставляли із «старим»: «примірювали» до нього. Капелани ж «постмодернізму» залишаються 
взагалі «байдужими» до «старого», як, втім, і до іншого, чужого, «нового»: вони принципово 
відмовляються від ціннісної ієрархії художніх творів, течій, стилів, шкіл, напрямів, вважаючи кожний 
з них самоцінним. 

Взагалі кажучи, такий підхід, тобто визнання не лише «правомірності існування, а й 
«рівноправності», рівнозначності будь-яких естетичних концепцій та художніх стилів, у сфері 
мистецтва певну об’єктивну підставу справді має. Полягає вона у самодостатності індивідуальних 
художніх смаків, в особистісності естетичних уподобань та мистецьких преференцій. Наведемо 
кілька прикладів для пояснення сказаного. 

Перший: що таке прекрасне? Від часів Сократа відомо, що дуже просто визначити конкретне 
поняття прекрасного (досить лише вказати на його носіїв: красива жінка, гарний кінь) – і надзвичайно 
важко визначити абстрактне поняття прекрасного взагалі. Спробами зарадити проблемі позначена вся 
історія європейської філософії мистецтва. Найважливіші віхи на цьому шляху – визначення Гелеля та 
Чернишевського. Перший, відповідно до своєї концепції, прекрасним вважав явище, у якому знайшла 
найповніше вираження його «ідея». Чернишевський заперечив: у такому разі прекрасною мала б 
вважатись, наприклад, жаба, у вигляді якої найповніше втілилася «ідея жаби». Чернишевський 
натомість запропонував своє визначення: прекрасне – це життя, облаштоване за нашими уявленням. 
Тобто «нашими» уявленнями про… прекрасне життя. Попри наявність прихованої логічної хиби, яка 
іменується «порочним колом», цінним тут є вказівка на суб’єктивний аспект явища.  

Трудність із визначенням поняття прекрасного, тобто теоретичним осягненням означуваного 
ним явища за класичною логічною схемою, полягає в тому, що воно є глибоко особистісним, вкрай 
суб’єктивним, як і всі почування. Отож, не залишається нічого іншого, як погодитись із визначенням: 
прекрасне – те, що комусь подобається найбільше. 

Здавна помічено: краса дівчини – не на її обличчі, а в очах закоханого юнака. Краса пустелі – 
не в ній самій, а в душі романтично налаштованого бедуїна і т.д.  

Взагалі це вельми поширене явище. Люди на пояснення (часом – виправдання) своїх 
уподобань (чи навпаки, відрази) схильні підсвідомо приписувати існування у матеріальних предметів 
особливих якостей, нібито призначених задовольняти (чи навапаки) ці вподобання. Так у 
безневинних овець та баранів з’явилися «шашличні якості», в алмазів – естетичні «властивості», у 
мистецьких творів – «художні» достоїнства і т.д. Інший приклад. Що являє собою музика?  

Коли мені треба було написати статтю про музику до енциклопедії, долаючи громіздкі за 
формою та однобічні за сутністю формулювання, що виходять від так званої класичної німецької 
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філософії, я переглянув купу довідників, енциклопедій, монографій у пошуках задовільної відповіді, 
поки не наразився на статтю в семитомній американській енциклопедії. Там твердиться дослівно 
таке: музика – це звуки, які нам подобаються. Перевірте на собі… 

Третій приклад: Що таке мистецтво? Іншими словами, що саме, який витвір людський слід 
вважати мистецьким?  

Відповідь, дещо парадоксальну, коли не шокуючу, надибуємо в американському судочинстві. 
А справа була така. Одного разу американський мистецтвознавець, митець, один із засновників 
американського музею сучасного мистецтва Едвард Стейхен, повертаючись із поїздки до Європи, віз 
у своєму багажі невеличку, придбану тут статуетку Бронкузі, створену в абстрактному стилі. 
Ввезення мистецьких творів до США не обкладається митом, але один із службовців митниці, 
виявивши ту статуетку у багажі Стейхена, вирішив, що то – не твір мистецтва, а просто якась 
залізяка, і зажадав сплати податку. Сума була невеликою, але Стейхен платити відмовився, 
наполягаючи на тому, що це – мистецький твір. Справа дійшла до суду. Для того, аби вирішити 
суперечку по суті, суддям необхідно було спертися на юридичне визначення поняття – «мистецький 
твір». Оскільки ж такого поняття не виявилося у законодавстві США, суд взявся самотужки 
сформулювати це визначення. Звучить воно так: «мистецтво – це будь-яка річ, якщо такою вважає 
той, хто її виготовив, і при цьому знайдеться бодай ще одна людина, згідна з цим». 

Отже, застосування засадничого принципу постмодернізму – визнання «рівноправності», а не 
лише «правомірності» будь-яких естетичних концепцій та художніх стилів – у сфері мистецтва не 
позбавлене певних об’єктивних підстав. Останні полягають у самодостатності індивідуальних 
художніх смаків, особистісності естетичних уподобань та неповторності мистецьких зацікавлень. 
Проте використання їх як наріжного каменя поетики у мистецтві, взагалі у галузі художньої 
культури, має, м’яко кажучи, плачевні наслідки. 

Ось показовий факт, про який повідомлялось у паризькому журналі «Культура». Відомий 
французький вчений змонтував «статтю» – дослівно склав із цитат авторства цілого ряду відомих не 
тільки у Франції людей (таких, як Дерріда, Акан, де Ман та деяких інших). Ці цитати він з’єднав між 
собою «вербальним клеєм», тобто словесами, настільки ж малозрозумілими, як і самі цитати, і 
надіслав цей паштет до видання, яке пишається своїм нібито високоінтелектуальним рівнем. Коли 
цей постмодерністський опус був надрукований, автор оприлюднив метод, яким він був 
виготовлений, що, ясна річ, справило належне враження. 

Ось свідчення видатного європейського інтелектуала:  
«З деяких пір, обурення, що крилось досі у душах знавців мистецтва, стало проявлятися 

серіями статей, які публікуються у різних журналах і які в сумі являють собою еквівалент бортових 
залпів важкої артилерії. Об’єктом атак, звинувачень і гнівного обурення є так звані твори сучасних 
пластичних мистецтв…Різноманітні види прилюдно експонованих екскрементів, сексуальні контакти 
з сакральними об’єктами, банки, в яких містяться законсервовані секреторні виділення авторів, що 
означуються французьким словом «merde», яке відповідає польському «gowno», як і менш образливі, 
хоча і переповнені плювками плювальниці і, зрештою, об’єкти, які викликають страх, огиду, 
неприязнь, а, можливо, і легкі судороги відвідувачів…Дивно, – іронізує автор, – як довго 
громадськість, що жадає естетичних вражень, якими сповнені різні галузі мистецтва, була готова 
мовчки прогулюватися серед експонатів пластики, які нагадують закам’янілі прозекторські експонати 
або колекції поточених черв’яками лишаїв. Тільки дуже наївна людина могла би думати, що, крім 
сечі, волосся, приклеєного спермою до скла, як і величезної кількості калу, нічого вже більше від 
сучасного пластичного мистецтва очікувати неможливо. Не будь наївним, Дорогий Читачу! – тут 
іронія автора набуває гостроти сарказму. – Недавно я читав про нову виставку, яка десь, здається у 
Парижі, відкрила свої двері. Вся її виважена інновація полягає у тому, що, крім підлоги, стін із 
вікнами та стелі, нічого в залах побачити неможливо, оскільки вони абсолютно голі. Творчість цього 
роду, як нам розтлумачено, зводиться до того, що спраглий за контактом із мистецтвом відвідувач 
виявляється цілковито звільненим від огляду того, що хочеться якомусь там творцеві, оскільки у 
світлій пустоті голих стін та стель він може уявити що йому тільки заманеться» [1].  

На жаль, у нас поки що не чутно подібного гуркоту канонади обурених знавців та цінителів 
мистецтва. Проте принаймні один – зате прицільний! – постріл пролунав.  

Ось оцінка мистецьких здобутків українських постмодерністів Ліною Костенко: «Пішли на 
виставку сучасного авангарду. Круто відірвалися. Найбільше вразила «Марія №142». Пронумерована 
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Марія це вже щось. Куди там Пікассо з його «Жінкою в кріслі»? І всі модерністи разом узяті. А втім, 
чого я дивуюся? …Взагалі мистецтво зробило величезний крок уперед. Що там ті китайці з їхніми 
пензликами, японські мініатюри і весь цей Іван Марчук з його космічно-капілярною технікою, всі ті 
голоси його душі і «Нові експресії»? Вчорашній день. Нафталін. Сучасне мистецтво не визнає 
канонів. Приміром, дриплінґ. Що в руки трапило – віхоть, лопатка, дірява бляшанка, кулінарний 
шприц – квецяй, маж, не кремпуйся. На фіґ талант, натхнення, якісь там ідеї. Головне, щоб було 
стьобно. Шок, скандал, провокація – ось ферменти мистецтва, його елітарний тренд. Все має бути 
спонтанне й гранично відверте – як фізіологічний акт, як бажання лайнутись або відлити в 
неположеному місці. Відливають на все. На батька, на матір, на літературу, на історію. Сміються до 
гикавки над самим словом «патріотизм» [3]. Такі результати застосування на практиці 
постмодерністських, даруйте на слові, «засад». 

Може виникнути питання, чому це відбувається, які соціально-культурні та соціально 
психологічні механізми спрацьовують в такий чудернацький спосіб? 

Відповідь на ці питання свого часу спробував дати «нєбезізвєстний» Ернст Нєізвєстний. 
Цитую: «...Публіка – це газети, це критика, це і є ринок мистецтв, проходить через усю історію 
мистецтв і оплачене потом та кров’ю багатьох поколінь митців. Для буржуа мистецтво завжди було 
родом розваги, клоунадою, яка втішала його часом нерозвинутий смак. Для митця воно – спосіб 
вираження самого себе, його оголеної, мов нерв, душі, крик цієї душі, на яку завжди було наплювати 
буржуа. 

Так було протягом віків, поки на початку ХХ століття у мистецтві не сталося те, що за своїми 
наслідками може бути порівняне з Великою Французькою революцією. Але якщо перша закінчилась 
перемогою і торжеством буржуазії, то революція, про яку мовлю я, повергла буржуа ниць і привела 
до найбільшого тріумфу мистецтва. Її здійснили великі митці авангарду, такі, як Пікассо, Далі, 
Дюшамп. Вони нав’язали буржуа свою волю і привчили його купувати незрозуміле. Таким чином 
вони проголосили право митця створювати незрозуміле у мистецтві. Це й означало, що віднині 
митець одержав право виражати у своїх роботах самого себе і більше не був зобов’язаний потрафляти 
несмаку буржуа. Це був виклик свободи, значення якого важко переоцінити. Митці авангарду 
переграли буржуа на його власному полі – на ринку мистецтв. За їх допомогою буржуа зрозумів, що 
проґавив Сезанна, Модільяні, Ван Гога, і вирішив більше не помилятися. А заодно дійшов він 
висновку, що не завжди компетентний в тому, що створює митець. І якщо мистецтво і є комерцією, 
то комерцією особливого роду, у якій йому, буржуа, не так-то просто розібратися. 

Перемога митців, веде далі Нєізвєстний, – була бенкетом переможців, під час якого вони не 
могли відмовити собі в задоволенні покарати буржуа за його тупість. Дресируючи його, вони 
вдавались до умисних провокацій, до всіляких клоунад і безглуздих шоу, примушуючи буржуа 
схилятися перед ними. Вони виступали як месники за митця – невизнаного генія, упродовж багатьох 
поколінь гнобленого й кривдженого обивателем» [4; 6,8]. 

На мій погляд, ця версія історичного виправдання модернізму не позбавлена однобічної 
тенденційності та суб’єктивних перебільшень.  

«Ринок мистецтв» – не приватна територія буржуа, скоріше, – це спільне торговище митців та 
покупців, і результат змагань на цьому полі вирішальною мірою залежить від симпатій глядацьких 
трибун. Парадоксально, але саме останні й стали безневинними жертвами умисних провокацій, до 
яких вдалися «тріумфатори», бо вони так само, як і «буржуа», наївно повірили, ніби «всілякі 
клоунади» та «безглузді шоу» – це справжнє мистецтво. Зрештою, небезневинними жертвами цих 
витребеньок стали й самі митці наступних генерацій. М’яко кажучи, загралися і догралися! 

Завдяки процесу естетизації ці «клоунади», глузливі «провокації» встигли набути також і в 
їхніх очах мистецького статусу. Тепер не лише «тупі буржуа», неосвічені провінціали із середовища 
простих людей, але й високоосвічені інтелігенти, включаючи митців, бувають переконані, що мішок 
із сміттям, який лежить біля входу до галереї, є всього лише мішком сміття, проте, внесений 
всередину галереї, він містично «перетворюється» на твір мистецтва, за який може бути призначена 
казкова ціна.Один із найближчих прикладів – «Чорний квадрат» Казимира Малєвича, куплений 
московським музеєм у приватної особи за мільйон доларів. 

Погляньмо на становище науки в умовах постмодерністських завихорень думки.. 
Постмодерністський скепсис, як засвідчує досвід, не втримався в руслі мистецтва, де його 

здавна живить індивідуальний, суто особистісний характер художніх смаків та вподобань, і, 
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ґрунтовно підточивши підвалини мистецьких канонів, виявив агресивну тенденцію до опанування 
інших сфер культури, зокрема науки. 

Чергова історична поразка комуністичної ідеї, спалахи релігійних та міжетнічних (на зразок 
середньовічних!) воєн, розчарування (у зв’язку з глобальними техногенними катастрофами та 
апокаліптичними екологічними лихами) у плодах науково-технічного прогресу спричинили рецидив 
недовіри до людського розуму, його здатності осягнути суще, провістити майбутнє, а тим більш – 
гарантувати його.  

Все це призвело поборників «панпостмодерну» (так званого «Великого Модерну») до логічно 
невмотивованих, зате гучних амбітних спроб екстраполяції принципів постмодернізму на сфери 
наукового мислення. Серед них: 

1. відмова від поняття «істина», а отже, таких понять, як «витоки», «причина», «наслідок». 
Замість них запроваджується термін «слід» як нібито те єдине, що залишається від колишньої 
претензії знати достеменну (істинну) причину; 

2. неприйняття категорії «сутність», що пов’язана з традицією пошуків глибинного 
«коріння» явищ. Замість цього запроваджується поняття «резома», що витлумачується як «поверхня»; 

3. заперечення змісту категорій «мета», «задум», що веде до заперечення категоріально-
понятійної ієрархії, характерної для традиційного дослідницького і літературного текстів навіть у 
«модерні». Ставка робиться на «анархію»; 

4. на відміну від «модернізму», в дискурсі якого провідне місце посідали категорії 
«метафізика» і «трансцендентне», постмодерністи «метафізиці» протиставляють «іронію», а 
«трансендентному» – «іманентне»; 

5. на відміну від «модернізму», що тяжів до «визначеності», постмодерністи надають 
перевагу «невизначеності»; 

6. на зміну термінам «жанр», «межа тексту» тощо постмодерністи експлуатують поняття 
«текст», «інтертекст», «гіпертекст», що надає нібито мислителю свободу творити, нехтуючи 
вимогами традиції; 

7. в цілому «постмодерн» спрямований не на творення, синтез, творчість, а на 
«деконструкцію» та «деструкцію», тобто на руйнування та «перебудову» попередньої структури 
інтелектуальної практики, культури загалом. 

Відтак адепти постмодернізму виявляють схильність до нехтування законами логіки (що 
нібито осоромилася), не визнають методологічної дисципліни і не дотримуються навіть, сказати б, 
«охайності» мислення, не кажучи вже про заперечення будь-якої ціннісної ієрархії наукових теорій та 
філософських концепцій, релігійних та атеїстичних переконань. Не дивно, отже, що настання 
«епохи» «постмодернізму» характеризується гідним жалю «відродженням» містики, окультизму, 
всілякого роду обскурантизму і зануренням у середньовічні забобони та марновірства. 

Ось свідчення європейського інтелектуала. 
«Подібно до того, як Місяць буває оточеним туманною пеленою, так наукові дисципліни 

оточені найрізноманітнішими видами бахвальства. У цьому, власне кажучи, не було б нічого 
особливого, якби не факт надзичайно тривкого утримання на всій території людської поведінки чепухи, 
яка має своїх несвідомих і через те впертих прихильників. Я дозволю собі перерахувати тут лише кілька 
таких речей. У нас адже є НЛО, або непізнані літаючі об’єкти. У нас є знахарі, що користуються 
великою повагою, незважаючи на мінімальні терапевтичні результати, у нас є величезна сфера явищ 
так званої парапсихології: читання думок, психокінез, або здійснення матеріальних перетворень 
винятково думкою, у нас є лозошукацтво, і у нас є також менш шкідливі, але не менш відвідувані 
мисливцями угіддя, як, наприклад, цифрові дивацтва (що нібито екстраговані з єгипетських пірамід), і 
якщо б я у цьому місці не зупинився, то можна було продовжувати цей список ще довго» [5]. Таким 
чином, видається незаперечною як сама очевидність пізнавальна безплідність, більш того: шкідливість 
навіжених спроб поширити принципи постмодернізму на сфери наукового мислення. 

Значно складнішою виглядає справа з достосуванням постмодерністських підходів у 
філософії. Причина криється у складних стосунках філософії з наукою.  

Простіше кажучи, проблема полягає в тому, що філософія загалом, – у цілому, «як така», – не 
належить до категорії наук. 

Я розумію, що це може для деяких слухачів пролунати щонайменше несподівано. Бо 
більшість із нас звикли якраз до протилежних тверджень. 
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Ось дефініція з філософського словника: «філософія – наука про загальні закономірності 
розвитку буття (природи та суспільства), а також людського мислення, пізнання людиною 
світу...!» (Философский словарь. – М., 1985.) 

Далі ідуть слова про те, що філософія є однією з форм «суспільної свідомості», що вона має 
«світоглядний характер», окремо відзначається її особливе «методологічне значення» і т.д. і т.п. Все 
це – безпідставні перебільшення. 

Слово «філософія», як відомо усім, хто «проходив» «нормативний» курс цієї навчальної 
дисципліни, у перекладі з грецької означає «любов до мудрості»: від філео – любити + софія – 
мудрість = філософія. Звідси може бути зрозуміло, чому В.Даль потрактував це слово як 
«любомудрие» і в такий спосіб витлумачив поняття: «філософія – наука про досягнення людиною 
мудрості, про пізнання істини та добра» (Толковый словарь. – Т. ІV. – 1818. – С. 534-535). 

Якби ж то було так!.. На жаль, насправді це далеко не так.  
І як «наука» філософія надто дивна: аж до того, що вона зовсім не наука. І не «Істиною» та 

«Добром» заклопотана вона насамперед. І навіть «мудрість», якою вона керується, досить своєрідна. 
Візьмімо до уваги, що у греччині є й інше, – крім софія, – слово, яке в українському перекладі 

означає мудрість. Це слово (метис). Походить воно від дієслова метиаоо – думати, вирішувати, 
задумувати. Іменник метис – синонім розуму, думки, рішення, поради, плану (Чи не «родич» це, бува, 
наших слів метикувати, метикуватий?). 

Поміркуймо: чому один з епітететів Зевса (!) – мудрий, утворений саме від іменника метис, а 
не від іменника софія? Зевс (метіета), а не (софістикос)! Чи не тому, що дієслово (софісомай), від 
якого утворений іменник софія, означав і означає (зауважте!): мудрувати, хитрувати, вигадувати, 
хитро придумувати (щось)? І синонімами цієї мудрості (софії), крім знання та розуміння, були також: 
хитрість та спритність.  

Сьогодні під терміном наука розуміється система (в гіршому випадку – сукупність) знань, 
достовірність яких може бути перевірена, тобто підтверджена на практиці. 

Всім, хто більш-менш ґрунтовно знайомився з філософією, ясно, що переважна більшість її 
принципових положень не піддається практичній апробації. Їх можливо, як це показав уже Іммануїл 
Кант, логічно несуперечливо довести, так само, як і логічно несуперечливо спростувати. Але їх 
неможливо перевірити на практиці. Тому вони спрадавна набували характеру антиномій, які 
принаймні з вигляду нагадують постмодерністські протиставлення.  

Навіть у питанні, яке у марксистській концепції видавалось за основне, фундаментальне 
питання філософії: одні вважали й вважають, що первинним є ідеальне, інші, навпаки, – матеріальне. 
Водночас поширення набуло твердження, що зовсім не питання про первинність матеріального чи 
матеріального є основним у філософії. Так, наприклад, відомий європейський інтелектуал Умберто 
Еко вважає, що основне і головне питання філософії – те ж, що й у детективі. А саме: хто винний? 
(Помітки на полях роману «Ім’я троянди»).Відомі й інші формулювання основного нібито питання 
філософії: Наприклад у Борхеса: у філософії шукають не істини, а здивування («Тльон, Укбар, Orbis 
Tertius»). 

Виникає питання: якщо філософія – не наука, то що ж вона являє собою? 
На моє переконання, філософія – один із різновидів фантастики: її особливий жанр… Я був 

невимовно радий, коли знайшов у цьому однодумця – Станіслава Лема. 
Всесвітньо відомий, один із найвизначніших у ХХ ст., футуролог і науковий фантаст, він є так 

само «визнаний за свого» філософами. Його ім’я значиться у енциклопедіях та ґрунтовних 
філософських словниках. Він знав про це, і «муляло» його при цьому тільки те, що прізвище його 
стоїть поряд із прізвищем Володимира Ульянова, тобто Леніна… 

Так от, Лем, автор найрізноманітніших фантастичних повістей та романів, а також наукових 
досліджень, включаючи працю «Сума технології», що є історичною реплікою науковця до відомого 
опусу Фоми Аквінського «Сума теології», також вважав, що філософія являє собою різновид 
фантастики. 

Аналізуючи прозу Борхеса, Лем зауважує, що його твори викликають питання: «що, власне 
кажучи, відрізняє онтологію фіктивну (тобто таку, яка ніколи не сприймається серйозно) від 
онтології дійсної («історично перевіреної»). Відповідь на це питання, – пише Лем, – вельми 
шокуюча, бо вона звучить так: по суті справи, між ними нема взагалі принципової різниці. Це 
означає, що питання ці вважаються абсолютно тривіальними: це ті філософсько-онтологічні ідеї 
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окремих мислителів, які людство нагромадило згодом у своїх скарбницях історичної думки і які 
визнаються (ключове слово!) як серйозні спроби інтерпретації та розуміння світу водночас, так що 
ці ідеї становлять нашу релігію і нашу філософію» [5]. 

На пояснення щойно цитованої думки Лем зауважує: «Якби, наприклад, не було ніколи 
людини на прізвище Шопенгауер і якщо б Борхес представив нам свою онтологічну доктрину «світу 
як волі», ми нізащо б не сприйняли це серйозно як філософську систему, а тільки як зразок 
«фантастичної філософії». А позбавлена визнання філософів, вона автоматично стає фантастичною 
літературою» [5; 779-780].  

І навпаки – будь-яка фантазія, визнана сонмом людей, які вважаються філософами, набуває 
статус філософської доктрини. 

Приклад Артура Шопенгауера видається вельми переконливим. Адже філософська творчість 
його, що розпочалася ще за життя Гегеля, ніким із філософів всерйоз тоді не сприймалася. Лише 
згодом, коли доктрина Гегеля під потужними ударами матеріалістів, насамперед Л.Фейєрбаха та 
марксистів, зазнала краху, і на її руїнах порпалися «ліві», «праві» та «младо»-гегельянціі різні 
Дюрінги, в утвореному ними мислительному хаосі виявились історично затребуваними і призабутий 
екзистенціаліст К’єркегор, і нігіліст-мізантроп Ніцше, тоді, у цьому контексті, й Шопенгауерові 
вправи з літературної фантастики були з належною серйозністю сприйняті тодішнім німецьким 
філософським середовищем, відтак набули статусу філософської системи. Решту зробила традиція, 
тобто звичка.  

Отож, за концепцією Лема, фантастика (включаючи літературні її варіанти) набуває різного 
статусу в очах споживачів в залежності від того, чи всерйоз її сприймають люди. При цьому 
вирішальне значення має, які саме люди і яка їх кількість. Коли фантастичні уявлення про світ, його 
походження і т.д. значні і маси людей сприймають як вірогідні, постає релігійна система, коли 
подібну ж фантастику визнає відносно невелике коло «фахівців» – маємо до діла «філософську 
систему», коли ж ніхто – ні дорослі, ні діти – всерйоз фантастику не святкує – ми залюбки бавимось 
нею як казками. 

Таким чином, філософія насправді зовсім не наука, а всього лише різновид фантастичної 
літератури, її високоінтелектуальний жанр. Через те впродовж усієї майже тритисячолітньої її історії 
(коли мати на увазі її європейську гілку) від філософії, яка первісно претендувала на роль 
всезагальної науки («науки наук») – відпадали суто фантастичні її плоди, натомість 
«відбруньковувалися» різні наукові дисципліни. Замість філософії природи – постало 
природознавство з його галузями, замість історіософії – історична наука, замість філософії права – 
правознавство, замість філософії економіки – політична економія та галузеві економічні дисципліни і 
т.д. і т.п. аж до кінця, до самого дна… А що на дні, у «сухому залишку»? Який підсумок цього 
«листопаду»? 

Найважливіше – осмислений і узагальнений історичний досвід пізнання: наука, – точніше 
казати науки – про закони мислення: діалектична та формальна Логіки. 

І тут я вимушений сказати, що у нас і з цим не все гаразд. В Україні вирує логічний 
постмодернізм. Кілька фактів. 

Колись Т.Шевченко, в’їдливо висміюючи стан справ із свободою слова у Російській імперії, 
іронічно зауважив: «Від молдованина до фіна – на всіх язиках все мовчить, бо ... благоденствує». У 
наш час депутати Верховної Ради, у простоті душевній сприйнявши, очевидно, і ці слова «духовного 
батька нації» за чисту монету, обґрунтовували одне з положень «Закону про вибори», виходячи із 
лукавої тези, ніби всі, хто не прийде до виборчих дільниць, – «голосують»… «За!»... 

Інший факт. Здавалось би, ну хто з нормально, тобто логічно, мислячих людей може 
витворити «Міністерство культури і мистецтв»? Адже ж мистецтво – це і є культура, одна з 
найважливіших її галузей. Або – назвати вищий навчальний заклад (!) «Університетом культури і 
мистецтва»! Чому б у такому разі не повідомити, що в ньому мають право навчатися люди й 
чоловіки? Чи – люди і, даруйте, жінки?.. 

Але що вже говорити про депутатів та урядових чиновників, коли подібні ж «логічні фігури» 
допускає Вища атестаційна комісія держави. Ось приклад. У затвердженій нею кваліфікаційній 
номенклатурі зазначені, наприклад, такі абракадабри: «кандидат (доктор) мистецтвознавства за 
спеціальністю... теорія та історія культури». Це всерівно, що людині, яка вивчала озеро (хоч би й, 
Світязь), та видавати диплом спеціаліста з… океанографії!.. Ви уявляєте, щоб комусь присвоїли 
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учений ступінь «кандидат» грудної хірургії за спеціальністю медичні науки», або «доктор органічної 
хімії з спеціальністю «хімічні науки»? 

Утім, претензії на «національну» українську, подібна «логіка» має мало підстав. Її давно вже 
належним чином «обґрунтував» А.Чехов у своїх зарисовках із натури: «Шли дождь и два 
студента...Один ел пирожок с мясом, другой – с удовольствием»... 

Подібних виявів алогізму – безліч; у будь-якій сфері нашого «інтелектуального» життя, але 
особливо багато в тій, що стосується національного. 

У Києві створений і вже кілька років функціонує культурний центр, який називається – ви 
тільки вдумайтесь! – Український Дім! У Києві – столиці України, підкреслимо – незалежної 
України! – і раптом створюється український дім!.. 

Ви можете собі уявити, щоб французи створили в Парижі Французький, німці у Берліні – 
Німецький, іспанці в Мадриді – іспанський англійці в Лондоні – англійський – Дім?.. 

Вони, ясна річ, створюють свої національні культурні центри і навіть іноді називають їх 
подібним чином, але – не у своїх, «рідних», а – в інших, «чужих», країнах. Для прикладу, 
функціонують у Києві, – Французький Дім, Німецький Дім... Але – Український Дім у ...Києві?! Що 
мали на оці ті, хто так поіменував цей Культурний центр чи Палац мистецтв? Що Київ – не Україна?.. 

Можна, зрештою, збагнути, чому саме так нарекли цей культурний заклад очманілі від 
нежданої свободи «патріоти», які несподівано опинились при владі: їм підказали (чи й продиктували) 
консультанти з представників діаспори. 

Консультантів можна теж зрозуміти: вони, проживаючи в різноманітному інонаціональному 
середовищі, звикли до того, що кожна етнонаціональна громада прагне створити «свій» Дім у столиці 
країни проживання чи в інших значних центрах культурного життя. Український Дім – в Торонто, 
Саскачевані, Монреалі, Чікаго, Нью-Йорку, Москві, Ризі і т.д. і т.п. – це природно, це логічно. Навіть 
у Москві – столиці Росії – Русский (не российский!) Дом – це було б «нормально». Але – «український 
дім» у столиці України?!. За кого вони нас «мають»? 

Ще один приклад: запровадження інституції Національний заклад культури. І сам «Указ» 
Президента, і «Положення» Мінкультури про статус національного закладу свідчать про безвихідну 
плутанину, – щоб не сказати бешкет! – уявлень і понять у цій царині. 

У чому причина цього логічного нігілізму, панування всіляких марновірств, забобонів, 
невігластва? 

Люди прагнуть легких і очікуваних, бажаних відповідей на найскладніші питання, тому 
надають перевагу всіляким нісенітницям та марновірствам і забобонам. 

Людям взагалі не дуже потрібна істина. Люди прагнуть не істини, а щастя. Коли істина не 
заважає досягненню щастя, люди легко її сприймають, майже не помічаючи, коли заважає – обходять, 
переступають, коли стає на шляху – спростовують, талують і розтоптують. 
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Резюме 
Подано оригінальний погляд на питання, що досі вважалися незаперечними. 
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Summary 

Science, art, philosophy, is in «fog» of post-modernism 
An original look is given to the questions which are considered irrefutable. 
Key words: philosophy, science, post-modernism, logic. 
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Аннотация 
Представлен оригинальный взгляд на вопросы, которые принято считать незыблемыми. 
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УДК 304.4:304.42 
А.Д. Дорошенко 

 
ДІАЛОГ КУЛЬТУР В ЄВРОПІ: ВИКЛИКИ ТА ПРАКТИКИ 

 
Розвиток інтеграційних процесів в Європі в останні 10 років істотним чином позначився на 

тональності досліджень європейських фахівців у галузі філософії, культурології, мистецтвознавства 
та інших гуманітарних наук. Адже очевидною стала фундаментальна помилка «батьків-засновників» 
ЄС, які подбали про форму об’єднання, але не вдихнули в європейський проект сенсу існування. 
Безумовно, економічна та соціальна мета функціонування ЄС визначена та предметно опрацьована. 
Але меркантильна гонитва за економічною величчю та соціальним добробутом не змогла підмінити 
собою ролі та значення ідеалів і цінностей, що дають громадянам відповіді щодо сенсу їхнього буття. 

На проблему відсутності «душі» Європи звертають увагу як політики, так і науковці [1]. 
Духовне банкрутство ЄС особливо проявилося в кризовій ситуації глобального колапсу системи 
фінансового капіталізму, коли загроза суверенного дефолту Греції, Португалії, Іспанії, Італії не 
тільки не об’єднала європейців, а, навпаки, активізувала відцентрові тенденції. Як зазначив 
італійський культуролог Р.Гвардіні, «сучасна епоха вдовольнялася лише тим, що засновувала норми 
техніки для користі, яку вона, начебто, дає для людського добробуту. Цей процес мав своїм 
наслідком втрату совісті… та руйнацію – особливо в тому, що стосується людської природи» [2; 54]. 

Колишній Президент Європейської комісії Р.Проді кілька років тому звернув увагу на цікавий 
факт: в сучасній Європі немає філософів і мислителів, які б визначили чіткі орієнтири в масштабах 
всього континенту. А тому на рівні окреслення культурних і духовних цінностей періодично 
виникають ризики [2; 11]. У проблемі відсутності «колективної ідентичності» європейців вбачають 
істотний виклик для єдності Європейського Союзу, зокрема, німецькі фахівці [3; 39]. 

Виходячи з потреб дослідження, автором формулюються наступні мета та завдання аналізу. 
По-перше, з’ясувати ступінь впливу масової імміграції з країн Третього світу на трансформацію 
культурної політики ЄС у сферах пошуку та адаптації нової колективної культурної ідентичності 
європейця через механізми акультурації та міжкультурного діалогу. По-друге, дослідити 
ефективність локальних управлінських експериментів у царині культурних індустрій на прикладі 
Року міжкультурного діалогу в ЄС у 2008 році. 

Універсалізація поняття «культурна ідентичність» відбувалася у 80-х роках ХХ ст., коли 
поступово розмивалися бар’єри між неокласичною логікою, неокласичною та посткласичною 
філософією та соціогуманітарним знанням (соціологією, антропологією, психологією тощо). У 
науковій думці США та країн Західної Європи проблематика ідентичності почала пов’язуватися не з 
національними, а з особистісними чинниками. 

О.Зернецька вважає, що у витоків нового підходу були ідеї класиків Франкфуртської школи 
(Т.Адорно, Г.Маркузе), предметна критика з боку постструктуралізму (М.Фуко, Ж.Бодріяр, Ж.Дерріда, 
Ж.Дельоз), а також герменевтичні дослідження (Поль Рікєр та Ганс Георг Гадамер) [4; 84]. 

Водночас російський дослідник О.Панова обстоює підхід щодо літературної генези нового 
підходу. Аналізуючи феномен британської постколоніальної літератури кінця ХХ століття, вона 
вбачає у творчості Салмана Рушді, Тімоті Мо, Кадзуо Ісігуро, Бена Окрі спробу демонтажу 
традиційної концепції національної самосвідомості як базису культурної ідентичності. Колишні 
мешканці британських колоній, громадяни Великої Британії, що не належать до білої раси, у своїх 
літературних творах звертають увагу суспільства на те, що в сучасному світі монолітна культура все 
частіше поступається місцем культурній різноманітності. При цьому мова йде не тільки про США чи 
Європу, але й про інші регіони світу [5; 129]. 

Нашому уявленню про предмет дослідження відповідає концепція Ю.Хабермаса, який 
розглядає культурну ідентичність не в якості іманентної риси, а як набуту характеристику, що може 
проявлятися лише в інтер-суб’єктивному просторі діалогу-комунікації протягом усього життя [4; 84]. 
Така постановка питання про культурну ідентичність зближує її з проблемою комунікації на 
міжособистісному, груповому рівні, зокрема у сферах масової комунікації та продуктів культурних 
індустрій. 

Розвиток критичної школи антропології, що сформувалася внаслідок боротьби європейської 
інтелігенції проти різних форм тоталітаризму та націоналізму, сприяв переосмисленню власної 
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історичної пам’яті у країнах Західної Європи. Практики антисемітизму, інквізиції, політичного 
терору тощо було засуджено. Звідси з’являється концепт Європи «як захисниці миру» [2; 45], 
бастіону гуманізму та соціального захисту, що відкриває брами для людей різних віросповідань і з 
відмінних культур. Вважалося, що модель міжкультурної комунікації можна вибудувати у формі 
переосмислення, перевідкриття, перевинаходу здобутків однієї культури (культури-донора) на 
базовому ґрунті культури-реципієнта [6; 21]. Іншими словами, вихідця з Азії чи Африки не можна 
асимілювати насильницьким шляхом за моделлю «плавильного тигля» США чи Канади. Навпаки, 
згода з різноманітністю, відкритість до інших культур і народів, гостинність сприятимуть 
синтетичному поєднанню різних культур і через палінгенез традиційної європейської культури 
народяться нова традиція, нові ідеали Європи. 

Проте, зазначений «ідеалістично-мічуринський» підхід наштовхнувся на істотні перепони. 
Насамперед, апологети підходу забули, що європейська традиція останніх 200 років базувалася на 
боротьбі «двох культур», що пов’язана з народженням теорії еволюції Ч.Дарвіна. Розкол стосувався 
вже не тільки і не стільки абстрактної науки чи релігії, адже в середині ХІХ століття політичні 
позиції церкви у межах проекту Просвітництва були радикально підірвані. Церква, по суті, перестала 
бути цензором науки. Розкол проліг у середовищі самої науки, перед якою Ч.Дарвін та інші 
еволюціоністи сформулювали проблему початку людської історії. 

Дискусії та боротьбу «двох культур» цього періоду показав у своїй монографії М.Петров [6]. 
«Дві культури» – це не що інше, як дуалізм наукової дискусії між біологами (антропологами, 
істориками, а також філософами), які захищали еволюціоністську модель, та прикладними 
математиками, котрі активно обстоювали модифікований креаціонізм. Адже можливості математики 
є одним із проявів християнської віри (у термінах природничих наук) у те, що природа є творіння 
всемогутнього Бога [6; 123]. Іншими словами, дискусії ХІХ ст. відтворили класичну дихотомію 
європейського культурного розвитку, що базується на протиставленні грецької концепції природи як 
царства невизначеності та недосконалості (саме тому можливий еволюційний прогрес) до концепції 
Відродження, згідно з якою природа є царством іманентної точності та досконалості. 

Важливо зазначити, що історично кордон між «двома культурами» є рухомим. Подібна 
модель бінарних опозицій спостерігається в тому числі у культурах географічно віддалених від 
Європи регіонів, де боротьба між сталістю та прогресом набуває ознак релігійних, наукових чи 
політичних дискусій, конфліктів і війн. Таким чином, неврахування цього чиннику при 
конструюванні новітніх ідеалів європейської спільноти від початку прирекло її архітекторів на 
неуспіх. 

По-друге, європейський культурний експеримент наштовхнувся на опір автохтонів. Міграція 
представників інших культур породила на континенті феномен взаємного культурного 
відштовхування. Всі соціологічні служби фіксують зростання рейтингу антипатії корінного 
населення до прибульців. Зокрема, у Франції 18% громадян цієї країни (біла раса) висловлюють свою 
антипатію до азіатів, 21% – до вихідців з Чорної Африки, 36% – до берів (нащадки іммігрантів з 
Магрибу), 41% – до арабів [7; 23]. 

У Великій Британії лише 16% виступають за збереження культурного різноманіття в країні, 
натомість 56,2% громадян підтримують політику жорсткої та безумовної асиміляції іммігрантів [8; 
55]. У ФРН проблема неприйняття корінним населенням культурних традицій іммігрантів набула 
ознак реваншизму, що призводить до ренесансу пангерманських ідей та зростання популярності 
правих і неонацистських ідеологій. 

Подібні тенденції не пов’язані з браком гостинності у європейців. Вони сигналізують, 
скоріше, про поразку існуючих моделей інтеграції прибульців у суспільство країн-реципієнтів. 
Наслідком масштабних міграцій останніх років стало формування багатонаціональних держав, але з 
тією особливістю, коли іммігранти потрапляли, як правило, у найнижчі прошарки цих країн. Таким 
чином, західні держави перетворилися у суспільства, соціальні низи яких утворюють національні 
меншості. 

У подібній ситуації соціальний спокій тісно пов’язаний з характером стосунків між корінним 
та прибулим населенням. Коли економіка в ЄС розвивалася і роботи було багато, паралельні 
суспільства, соціальні низи та верхи не перетиналися між собою. Іммігрантів терпіли з економічних 
причин і з надією, що так буде й далі. Проте із загостренням фінансово-економічної кризи, що веде 
до демонтажу системи соціальних пільг і гарантій, становище радикально змінилося. Конкурентна 
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боротьба у суспільстві стала зростати, а тому іммігрантські «гетто» перетворилися на об’єкт пильної 
уваги з боку автохтонів. Зазначені зміни несуть у собі не тільки соціокультурне, але й відверто 
політичне послання правлячим європейським елітам. Поява політично мотивованої меншості як у 
середовищі корінного населення країн ЄС, так і серед іммігрантів спричинила електоральний 
землетрус у Франції у 2002 р., де лідер правих радикалів Ле Пен вийшов у другий тур президентських 
виборів. Згодом, на парламентських виборах в Австрії та Нідерландах праві сили перемогли під 
прапорами безумовної асиміляції некорінного населення [9; 89]. Погроми та іммігрантські 
заворушення у паризьких передмістях у 2005 році, датські газетні провокації, пов’язані з 
карикатурами на пророка Мохамеда у 2007 році, а також трагічні події, пов’язані з терактом у 
Норвегії у липні 2011 року продемонстрували остаточний крах концепції «солоного огірка» (коли 
свіжий огірок потрапляє до солоних, він стає солоним). 

Доцільно звернути увагу на парадоксальний факт. Хоча Франція, попри винятки, сповідує 
модель м’якої асиміляції іммігрантів, ФРН – модель сегрегації, що передбачає неможливість 
отримання німецького громадянства без наявності етнічного коріння, а Велика Британія – культурний 
плюралізм, проте всі ці країни мають один і той же результат – створення паралельних і культурно 
гетерогенних суспільств. Це наштовхує європейських дослідників на думку про спільну ґенезу цього 
процесу. 

Традиційна схема включення іммігранта до культурного простору країни-реципієнта 
проходить через систему освіти, починаючи від мовних курсів аж до надання наукових ступенів і 
вчених звань. Французькі фахівці з тривогою зазначають, що навіть у порівнянні з 90-ми роками ХХ 
століття нині ситуація в Європі змінилася. Праця, гарна освіта стали практично недоступними для 
молодих іммігрантів, які все більше ізолюються від суспільства [7; 26]. Формою їхньої часткової 
соціалізації (за аналогією з США) стало інкорпорування молодих маргіналів у мережі організованої 
злочинності та торгівлю наркотиками. Таким чином, культурні, релігійні та етнічні протиріччя м’яко 
трансформуються у конфлікти між молодіжними субкультурами, де засадою боротьби виступає не 
культурний чи політичний мотив, а територіальне суперництво, конкуренція за територію, контроль 
над якою приносить прибутки від нелегальної торгівлі наркотичною отрутою. 

Значно гіршою є ситуація, коли мова йде про освічене населення. Молода активна людина з 
університетським дипломом зіштовхується з браком можливостей для самореалізації. В момент, коли 
відмежування іммігранта від панівної культури набуває символічного та політичного відтінку, 
зіткнення уникнути не вдається. 

Наприклад, О.Богомолов, аналізуючи доктрину політичного ісламу, чітко визначає точку 
біфуркації: заперечення культурних цінностей неправедного (несправедливого), на думку іммігранта, 
суспільства народжує у ньому не тільки протест, але й усвідомлення необхідності глибоких 
революційних перетворень [10; 57]. Іншими словами, розрив із панівною культурою набуває власне 
символічного характеру, що тягне за собою культурну та політичну радикалізацію іммігранта. 

По суті, цей феномен не є занадто новим для Європи. В марксистській теорії поява політично 
мотивованих акторів, спроможних на революційний вчинок, обґрунтовувалася, серед інших причин, 
концепцією «зайвих людей». Проте в європейській культурній традиції «зайві люди» виникали 
внаслідок впровадження системи первородства, коли главою родини після батька ставав старший син 
(йому, як правило, залишався фамільний спадок). Натомість молодші сини проходили соціалізацію 
через навчання в університетах, військову службу, еміграцію тощо. 

Мусульманська культурна традиція також, попри винятки, спирається на систему 
первородства. Тому депопуляція корінного населення Європи не впливає на процес утворення 
«зайвих людей», основна частина яких є дітьми іммігрантів з першої хвилі переселення кінця 60 – 
початку 70-х рр. минулого століття. Яскравим прикладом тут є Люксембург, де завдяки іммігрантам 
населення князівства не тільки не зменшилося, а, навпаки, зросло за останні 30 років на 85%, при 
цьому з 2003 року дітей іммігранти народжують більше, ніж автохтони [11; 65]. 

Небезпека цього процесу полягає не тільки в тому, що виникає загроза гіпотетичних 
політичних потрясінь. У суспільній площині актуалізується питання про те, як пов’язати 
індивідуальну свободу всіх громадян (засадничий принцип сучасних демократій) із громадським 
визнанням їхніх культурних відмінностей як членів певних громад – етнічних, релігійних тощо. 

З одного боку комунітаризм загрожує індивідуальній свободі людини, прирікаючи членів 
общини на ізоляціонізм. З іншої сторони, виникає загроза суспільній інтеграції. Тимчасова автаркія 
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культурної общини може стати перманентною, що ризикує спровокувати фрагментацію суспільства 
та боротьбу з іншими общинами. Подібне зіткнення миттєво набуде форм або соціальної революції, 
або ж релігійного конфлікту. 

Вірогідно, одним із управлінських рішень могла б стати реформа системи державного 
управління з наданням широких повноважень місцевим органам влади, самоврядуванню. Наприклад, 
у Великій Британії етнічні та різноманітні культурні громади репрезентують свої інтереси через 
місцеві органи влади, наділені великими правами та повноваженнями. Структури самоврядування 
стали міцним фундаментом для політичної системи мультикультурного суспільства. 

Навпаки, у Франції, де місцева влада є слабкою, а традиції централізації – сильними, 
міжкультурні відносини перетворилися на загальнонаціональну проблему. Адже Франція 
відмовляється сприйняти саму ідею етнічної чи культурної громади, бо її визнання поставить під 
сумнів республіканську модель інтеграції. Таким чином, всі питання, що могли б вирішуватися на 
локальних референдумах, виносяться на загал. Окрім цього, важливу роль відіграє 
загальноєвропейська політика у царині міжкультурних комунікацій. Конкретизація такої політики та 
її наповнення творчими ініціативами гіпотетично може стати запорукою активної нейтралізації 
небезпечних тенденцій. Рік міжкультурного діалогу, ініційований ЄС, був одним із перших проектів 
подібного типу. 

Роль дороговказу при організації Року діалогу в ЄС відіграла Загальна декларація ЮНЕСКО 
про культурне різноманіття, прийнята 31 сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО 02 листопада 
2001 року у Парижі (Франція). У статті 11 цієї декларації підкреслена, зокрема, необхідність 
розробки державної політики, що була б спрямована на збереження та стимулювання культурного 
плюралізму, який є ключовим чинником сталого людського розвитку [12; 10]. 

Фактором, що зміцнив позиції ЄС при проведенні Року діалогу, стала також підтримка ідеї з 
боку Ради Європи. Хоча Рада Європи є міжнародною організацією окремою та абсолютно 
самостійною від ЄС, але значна частина гуманітарних ініціатив у тій чи іншій мірі координується у 
рамках співпраці між Радою Європи та Європейським парламентом, розташованими у Страсбурзі 
(Франція). Можна з упевненістю стверджувати, що саме робота Ради Європи прискорила 
формулювання інститутами ЄС більш менш цілісної політики у галузі міжкультурних комунікацій. 

На Третьому саміті глав держав і урядів Ради Європи в Варшаві (2005 р.) у комюніке зустрічі 
було заявлено про те, що міжкультурний діалог мусить стати наріжним каменем нової європейської 
політики у сфері освіти та відносин із народами інших континентів [13]. 

За наслідками Варшавського саміту Рада Європи одноголосно ухвалила стратегічний 
документ, відомий як «Декларація Фаро», в якій де-факто вперше формулюються головні принципи 
та компоненти майбутніх складових проектів і програм із підтримки міжкультурного діалогу. 

Понад 49 держав-учасниць Ради Європи заявили, серед іншого, про необхідність юридичного 
уточнення культурних прав, як невід’ємної частини загальних прав людини. Заплановано включення 
до процесів навчання методів традиційної педагогіки з метою збереження та оптимізації способів 
комунікації та передачі знань, притаманних тій чи іншій культурі. Вказано на необхідність 
розширення мовного плюралізму в кіберпросторі, підтримки національних і міжнародних проектів у 
сфері поширення місцевої культурної продукції у цифровому форматі тощо. За наслідками 
політичного рішення Рада Європи опрацювала так звану «Білу книгу», що стала збіркою 
рекомендацій для сфери культурного менеджменту [13]. 

Підготовка до Року міжкультурного діалогу в ЄС здійснювалася на основі широкого 
застосування положень і висновків аналітичних звітів, наукових доробок та соціологічних 
досліджень, замовлених інститутами ЄС. Ще в листопаді 2007 року соціологи та культурологи 
європейських країн виявили тенденцію, коли громадяни вважали культурну різноманітність і діалог 
засобом збагачення культурного життя їхніх держав. Водночас встановлено, що термін 
«міжкультурний діалог» поки що визначено недостатньою мірою [14; 106]. Іншими словами, 
пересічний європеєць не розумів механізмів діалогу, хоча усвідомлював цінність культурного 
плюралізму. 

На замовлення Комісії ЄС з січня 2007 року по березень 2008 року Європейський інститут 
порівняльного вивчення культури у Бонні у складі 10 експертів, двох радників зі спеціальним 
статусом та 34 національних кореспондентів дослідив європейський культурний простір. Всебічний 
аналіз положень підсумкового звіту під назвою «Культурна різноманітність співіснування. 
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Національні концепти міжкультурного діалогу в Європі» дала, зокрема, у своєму дослідженні 
Е.Чернокожева [14]. У нашій статті варто зупинитися на аспектах, що стосуються умов проведення 
міжкультурного діалогу. 

Фундаментальним принципом, на якому будується діалог, європейські спеціалісти вважають 
здатність сторін діалогу поглянути на себе очима інших учасників, тобто стати «іншим». Базуючись 
на цій тезі, вчені роблять висновок про стратегічне завдання міжкультурного діалогу: якщо класична 
стратегія інтеграції часто спрямована на зведення до мінімуму відмінності та різниці, то нова 
стратегія діалогу передбачає визнання «іншості» партнера по діалогу з метою залучення його у 
процес спілкування [14; 107]. 

Фахівці поставили питання: як будемо вивчати інших, якщо не вступатимемо в діалог, та як 
зможемо зрозуміти самих себе, якщо не будемо дивитися на себе очима інших? 

Усвідомлення формату комунікації дозволило визначити практичні цілі та механізми 
досягнення успіху при реалізації Року міжкультурного діалогу. По-перше, пропонувалося визнати 
наявність в європейських країнах низки дискримінуючих та відокремлюючих практик. Подібне 
визнання відігравало роль каяття в ритуальних християнських практиках, що відкривало шлях до 
взаємного прощення та побудови зв’язків на засадах нової етики відносин. 

По-друге, расизм, релігійні, суспільні забобони, а також культивування негативних 
стереотипів щодо людей різних культур класифікувалися як негативні соціокультурні практики, що 
підлягали безумовному засудженню. У цьому плані одного засудження було замало, тому подібний 
підхід мав на меті, скоріше, забезпечення ширшої участі представників національних меншин у 
політичних, економічних, суспільних і культурних відносинах всередині європейських країн. 

У плані реформи державної стратегії пропонувалося переглянути принципи кадрової політики 
в системі управління аби уникнути дискримінаційних практик при прийомі представників меншин на 
роботу. 

Третім механізмом визнавалася потреба в об’єднанні громадян за допомогою засобів масової 
комунікації і мистецтва. Особливого значення набувають сфери візуальних мистецтв. Вважалося, що 
спільне дослідження пам’яток архітектури, скульптури, образотворчого, декоративно-прикладного 
мистецтв, театру, кіно, телебачення тощо дозволять провести структурний аналіз різних культур з 
метою виявлення зв’язків і взаємозалежностей між ними. 

Подібний аналіз дасть змогу визначити подібності та відмінності між різними культурами, але 
при цьому уникнути суто наукового дискурсу, мало придатного для потреб масової комунікації. 
Адже основним споживачем тут виступає пересічний громадянин із міфологізованою свідомістю та 
доволі стереотипними поведінковими реакціями, що базуються на бінарній опозиції «я – інший», 
«своє – чуже». 

У цьому плані грамотно сформований візуальний ряд дозволить, як вважали німецькі 
спеціалісти, зруйнувати цю надпросту дихотомію, розмити жорстку межу між «своїм» та «чужим». А 
це один із перших кроків до пізнання того «іншого». 

Насамкінець, розглядалася теж програма-мінімум. Європейські фахівці та чиновники ЄС, як 
реалісти, усвідомлювали, що навіть максимальне використання наявного потенціалу культурних 
індустрій протягом одного року не зможе зламати тренд культурної фрагментації сучасних 
європейських суспільств. Подібна робота задля досягнення успіху мусить проводитися постійно і 
тривалий час. Між тим, Рік міжкультурного діалогу в ЄС міг стати платформою для спільного 
вивчення оточуючого простору, коли люди в режимі толерантної дискусії, обміну думок тощо 
зможуть, принаймні, почути іншу сторону, зрозуміти її погляд на проблеми та виклики сьогодення. 

Цей механізм мусив сприяти глибшому розумінню різних переконань і способів поведінки. 
Але, що цікаво, від самого початку планувалося, аби Рік став платформою не стільки для фізичного 
контакту учасників (хоча в рамках проекту проводилися конференції, симпозіуми та семінари), 
скільки для віртуального спілкування на сторінках преси, в електронній блогосфері тощо. Завдання 
тут очевидне – максимально збільшити кількість учасників, а також зробити ставку на молодих 
активних людей. 

Варто вказати також на ще один важливий, але не афішований аспект підготовки та 
проведення Року міжкультурного діалогу в Європі у 2008 р. Очевидно, що з формуванням світових 
комунікаційних мереж та глобальних культурних індустрій Європейський Союз опинився під тиском 
корпорацій розваг (entertainment) із США, Канади, Великої Британії, тобто систем впливу 
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англосаксонської культури. У першій половині 2000-х років 50% потужностей культурної індустрії 
розташовувалося у США, 30% – в Європі, 20% – в Азії. Майже 85% фільмів, що виробляються у світі, 
припадає на Голівуд. У Латинській Америці і Африці частка імпортованих з США фільмів складає 
95% [4; 85]. 

Для ЄС проблема полягає у тому, що подібний культурний дисбаланс повністю знищує 
гуманітарні зв’язки низки європейських держав з іншими регіонами планети. За цих обставин 
виникла прогалина між геополітичними амбіціями ЄС, підкріпленими фінансово-економічною 
потугою і військовими ресурсами провідних держав континенту та потенціалом так званої «м’якої 
сили», що базується на соціокультурній привабливості. Багата Європа у культурному плані у 2000-х 
роках втрачала власний вплив навіть на свої колишні колонії в африканському та азіатському 
регіонах, куди активно проникали агенти культурної експансії США. 

У цьому плані один із кураторів Року діалогу Ієн Фігель у статті, присвяченій перспективам 
проведення цього заходу, натякнув на потребу, аби «Європа відігравала активнішу роль у 
глобальному діалозі культур, ніж це робилося в минулому... Це не повинна бути одноразова 
ініціатива. ЄС мусить закласти міцні підвалини для своєї постійної участі у такому діалозі» [15; 37]. 
Отже, важливо розуміти, що Рік міжкультурного діалогу, попри весь інформаційно-
пропагандистський камуфляж, є також серйозним політичним проектом, що вписується в архітектуру 
масштабного суперництва між провідними центрами сучасного глобалізму. Це одна з перших 
відповідей ЄС на технології культурної війни, що активно застосовують США, насамперед, проти 
об’єднаної Європи. 

Рік міжкультурного діалогу в Європейському Союзі проголошено на підставі постанови 
Європейського парламенту та Комісії ЄС № 1983 від 18 грудня 2006 р. [16]. Зазначений документ 
містив повний спектр організаційних, інформаційних і фінансових заходів, які мусили здійснити 
держави-члени ЄС задля успішної реалізації проекту. 

Головним завданням Року діалогу в ЄС визначено, серед іншого, сприяння здобуттю досвіду 
прямої участі громадян незалежно від раси, статі чи віку у міжкультурних стосунках, що 
розглядалися «засадою для пошуків сенсу нової європейської ідентичності» [16]. Європа бажала 
показати себе складним культурним комплексом, де мирно співіснують представники різноманітних 
культур і вірувань. 

Адресатом або ж цільовою аудиторією проекту ставали, насамперед, молоді громадяни віком до 
30 років. Масштаб проекту був вражаючим: у 2008 році було проведено понад 50 000 різноманітних 
акцій, спрямованих на підтримку культурного плюралізму та діалогу між представниками різних 
культур і народів. Заходи варіювали від складних і серйозних (конгреси, фестивалі, обміни) до 
найпростіших (конкурси дитячих малюнків на асфальті тощо). Централізований збір інформації, 
поширення реклами, бюджетна калькуляція здійснювалися уповноваженими національними 
комісарами. В мережі Інтернет функціонував спеціалізований портал, а на офіційному порталі ЄС у 
режимі on-line здійснювалися оновлення. До висвітлення акцій Року були залучені потужності мережі 
Euronews, а також низки місцевих корпорацій (наприклад, ВВС). 

Україна, хоча не є членом Європейського Союзу, також спробувала приєднатися до акції. 
Тодішній Президент В.Ющенко підписав у 2008 році Указ про проведення Року міжкультурного 
діалогу в Україні. Але в силу низки фінансових проблем Державного бюджету та політичного 
конфлікту між Президентом та Урядом ініціатива не знайшла достойного продовження. Для України 
тема міжкультурних комунікацій і ролі візуальних мистецтв у підтриманні діалогу між культурами є 
актуальною. Актуальність пов’язана не тільки з курсом країни на інтеграцію до Європейського 
Союзу, але й з політичними акцентами у дискусіях щодо побудови в Україні демократії 
європейського зразку. 

Політичний діалог зможе початися лише тоді, коли представники різних локальних культур 
України почнуть чути одне одного, ставати на позиції «іншого». Притаманна певній частині 
західноукраїнської інтелігенції практика культурного та історичного релятивізму у ставленні до 
ритуалів і символів українців з інших регіонів провокує конфліктність та руйнує всі моделі 
загальноукраїнської культурної ідентичності. Можливо, досвід ЄС у царині проведення Року 
міжкультурного діалогу варто запозичити задля реалізації в Україні проекту Року діалогу між самими 
українцями, які все ще перебувають у пошуку власної національної ідеї та культурної ідентичності. 
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Резюме 
Аналізується досвід проведення проголошеного Комісією ЄС Року міжкультурного діалогу в 

Європі у 2008 р. Визначено причини появи цього проекту та ефективність його реалізації. 
Досліджуються інші моделі міжкультурної комунікації, що застосовуються в управлінських 
практиках інститутів Європейського Союзу. 

Ключові слова: міжкультурні комунікації, Європейський Союз, культурна ідентичність, 
іміграція, діалог. 

 
Summary 

Dialog of cultures in Europe: calls and practice 
In this article the experience of the realization of the Year of intercultural dialogue in Europe 

proclaimed by European Commission in 2008 has been revealed. The reasons of its preparation and the 
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efficiency of its implementation were analyzed. Other intercultural communications’ models used in 
management of European Unions’ institutions has been researched. 

Key words: intercultural communication, European Union, cultural identity, immigration, dialogue.  
 

Аннотация 
Анализируется опыт проведения объявленного Комиссией ЕС Года межкультурного диалога 

в Европе в 2008 г. Определены причины появления этого проекта и эффективность его реализации. 
Исследуются модели межкультурной коммуникации, которые применяются в управленческих 
практиках институтов Европейского Союза. 

Ключевые слова: межкультурные коммуникации, Европейский Союз, культурная 
идентичность, иммиграция, диалог. 
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УДК [304.4:001.8](470) 
О.В. Кравченко 

 
КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ 

НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 
 
Потреба у переосмисленні поняття «культурна політика» у пострадянських країнах загалом 

виникла у зв’язку з необхідністю вирішення фундаментальних проблем, пов’язаних із визначенням 
цивілізаційних перспектив новоутворених держав. Культура при цьому розглядається як політичний 
ресурс, актуальність якого стає все більш очевидною в умовах ідеологічної багатополярності, 
відкритості інформаційно-комунікативного простору сучасних суспільств та притаманної їм 
соціокультурної динаміки. 

За інтенсивністю дискусій з цієї проблеми безумовним лідером серед країн колишнього СРСР 
є Росія, де концепт культури є актуальним не тільки в науковій, а й в ідеологічній площині. У зв’язку 
зі своєрідним статусом російської держави в сучасному світі та характером її політичних 
трансформацій, найскладнішою проблемою стало визначення теоретичної бази формування 
державної культурної стратегії. У вивченні зарубіжної практики реалізації культурної політики 
російською науковою та експертною спільнотою увагу було приділено досвіду європейських країн. 
Найбільш затребуваними при цьому виявилися аналітичні коментарі до міжнародних документів із 
культурної політики, узагальнення принципів діяльності держави в культурній сфері та рекомендації 
щодо її реформування на ринкових основах. Йдеться про той спектр культурних проблем, 
представлений, по-перше, в роботах політологів, економістів та правників, чий науковий інтерес 
сфокусований на проблемах соціокультурної сфери; по-друге, експертів ЮНЕСКО, Ради Європи, 
Європейського Союзу та інших міжнародних установ, також радників національних урядів та 
фахівців недержавних організацій, для кого культурна політика є сферою професійного 
консультування; по-третє, менеджерів творчих індустрій або великих корпорацій, для яких культура є 
однією з важливих складових бізнес-діяльності.  

В умовах розбалансування взаємовідносин між дослідженнями культури та практикою 
управління сферою культури концепт «культурна політика» в пострадянському суспільному 
середовищі отримав декілька відмінних контекстів. З одного боку, він став предметом теоретичних 
дискусій науковців, зокрема з числа тих, які намагалися модернізувати вітчизняну соціогуманітарну 
наукову сферу та знайти їй практичне застосування у відповідності до нових політичних та 
економічних умов її існування. З іншого – поняття «культурна політика» функціонує на рівні 
державного менеджменту в його звичному сенсі: як забезпечення функціонування закладів культури, 
що утворюють певну сферу суспільної діяльності. На думку російської дослідниці Г.Карпової це не 
тільки різні понятійні, а й різні предметні сфери: якщо на рівні теоретичних узагальнень 
формулюються нові стратегії, то на рівні управління визначаються ресурси для їх реалізації [13; 18]. 

Загалом культурно-політична проблематика в Росії характеризується надзвичайним 
тематичним розмаїттям. У цьому дослідженні предметом розгляду є лише ті методологічні підходи 
до змісту «культурної політики», які є можуть служити основою для моделювання сучасної 
парадигми російської культурної політики. Потреба у такій розвідці пов’язана з тим, що 
російськомовний науковий ресурс є не тільки найбільш доступним для українських науковців, а й 
залишається методологічно значимим, а подекуди й визначальним у постановці та вирішенні 
концептуальних проблем соціогуманітарних наук. Посилання на праці та ідеї російських теоретиків є 
звичними у вітчизняному науковому дискурсі культурної політики [7-8; 10; 12; 14; 16]. Але вони, як 
правило, не є предметом критичного розгляду і представлені як результативні стратегії, ефективність 
яких підтверджується авторитетом їх апологетів та розробників або політичним контекстом їх 
обговорення в Росії. Попри відмінності у характері соціально-політичних процесів в обох державах, 
таку ситуацію можна пояснити нагальністю для всіх пострадянських країн позбавити культурну 
політику тих асоціацій, що сформувалися у зв’язку з особливостями її реалізації в колишньому 
Радянському Союзі. 

В СРСР з кінця 20-х рр. ХХ ст. поняття «культурна політика» означало реалізацію стратегії 
«культурної революції», що мала на меті сприяння формуванню «радянської людини», формуванню 
нового типу суспільства та створення нового типу культури – «національної за формою й 
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соціалістичної за змістом». Фактично, йшлося про безпрецедентний експеримент зі зміни розуміння 
культури і її соціальних функцій. Його теоретичною основою був радикальний варіант тлумачення 
марксистської тези щодо залежності духовної сфери від матеріального виробництва. Впродовж 
наступних десятиліть радянської історії культурна політика передбачала впровадження ідеологічної 
програми комуністичної партії шляхом використання державного адміністративного й економічного 
ресурсу.  

Ототожнення культурної діяльності держави з пропагандою призвело наприкінці 80 – початку 
90-х рр. ХХ ст. до стихійного ігнорування фахівцями навіть самого поняття «культурна політика». 
Популярна на той час ідея «деідеологізації культури», що базувалася на твердженні про автономність 
культури та політики, не вимагала відмови від тих підходів до їх розуміння та зачіпала принципів 
адміністрування в «галузі культури», що сформувалися за радянських часів. Культура розглядалася 
як предмет суспільної діяльності, цінність якого розкривається в перспективі «підняття» духовного 
рівня населення. Отже, зважаючи на те, що культурна діяльність держави осмислювалася 
здебільшого як перспективна програма, проблема пострадянської атрибуції культурної політики 
полягала в «перекладі» ідеологічного її підтексту на «мову» прагматики поточної політики. В процесі 
заміщення радянської ідеології в якості соціального формату реалізації культурної політики, 
з’явилися такі категорії, як «культурні індустрії», «креативні виробництва», «культурний продукт», 
«культурний капітал», «культурні блага», «культурні послуги» та ін. 

Пошуку шляхів модернізації культурної (національно-культурної, етнокультурної, 
соціокультурної тощо) діяльності держави присвячено більшість досліджень на тему культурної 
політики, що впродовж останніх двох десятиліть з’явились у країнах СНД. У контексті російської 
політичної дійсності, де ідея модернізації виявилася доволі контраверсійною, звернення до 
культурної політики викликало формування декількох підходів до визначення її сутності, структури 
та функцій. При цьому спектр ідеологічних позицій авторів є широким: від прихильників 
консервативно-охоронної стратегії до послідовних теоретиків культурного плюралізму й лібералізму. 
Об’єднуючими їх позиції є, по-перше, ставлення до культури як надважливої складової політичної 
практики Росії; по-друге, усвідомлення провідної ролі держави в регулюванні культурного життя 
суспільства. 

Упродовж минулого 20-річчя саме російське академічне та експерте середовище стало 
генератором продуктивних підходів до усвідомлення значимості культури як фундаментального 
політичного чинника суспільних процесів. Цьому сприяла не лише трансформація проблематики 
наукових досліджень декількох, здебільшого московських наукових центрів, а й реалізація 
глобального проекту, а саме: формування нової наукової галузі – «культурології». Розробка наукових 
моделей культурної політики пов’язана, насамперед, із діяльністю фахівців провідних академічних 
наукових центрів, які власне і асоціювалися з цим напрямом, зокрема: Російського інституту 
культурології та його філіями, Московського державного університету культури та мистецтв, Санкт-
Петербурзького державного університету культури та мистецтв, Вищою школою економіки, 
Московського гуманітарного університету. Крім того, впродовж двох минулих десятиліть 
сформувалася мережа недержавних аналітичних та консультативних центрів, свого роду 
«інтелектуальних фабрик», які й виробляють нові змісти звичних формул культурно-політичної 
практики. До таких можна віднести Інститут культурної політики, Школу культурної політики, 
Російський фонд фундаментальних досліджень, Центр сінергійної антропології та ін. Крім того, в 
останні 20 років у Росії активно формуються регіональні наукові центри, консультативні ради та ін. 
осередки формування культурної політики на місцях. 

Новий зміст поняття «культурна політика» був заявлений в «Основах Законодавства Російської 
Федерації про культуру» (жовтень 1992 р.) Зокрема, у ст. 3 закону вказується: «державна культурна 
політика – це політика держави в галузі культурного розвитку – сукупність принципів і норм, якими 
керується держава у своїй діяльності щодо збереження, розвитку та поширення культури, а також сама 
діяльність держави в галузі культури» [15]. Як видно, це визначення є майже калькою міжнародних 
документів ЮНЕСКО, але відповідає традиціям «одержавлення» культури в Росії. Загалом, 
термінологія міжнародних документів щодо культурної політики впродовж 90-х рр. ХХ ст. витіснила 
радянські ідеологічні архаїзми в російському публічному дискурсі. Однак сприйняття досвіду інших 
країн у розробці та впровадженні культурної політики, виявило досить строкату панораму позицій, 
зумовлених багатьма чинниками: від ступеню причетності авторів до адміністрування або до реального 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Випуск 17, 2011  
Збірник наукових праць: наукові записки Том 2 
Рівненського державного гуманітарного університету  

політичного процесу, ідеологічних переконань і до приналежності до певної наукової школи, сфери 
дослідницьких інтересів тощо. На регіональному рівні та в сфері практичної культурної діяльності – 
здебільшого здійснювалися спроби перенесення на російський ґрунт вже існуючих формул та 
концепцій. На рівні академічної спільноти та експертного співтовариства, в першу чергу в провідних 
наукових центрах країни – відбувалася складна рефлексія сучасних підходів, що стала приводом для 
пошуку перспектив розвитку власних теоретичних традицій. Враховуючи проблематику досліджень 
культурної політики в Росії можна умовно виділити декілька методологічних напрямів: по-перше, 
пошук шляхів вирішення широкого спектру сучасних культурних проблем російського суспільства 
(зокрема, з наголосом на етнонаціональні та регіональні їх аспекти, а також питання модернізації 
управління й функціонування сфери культури та її окремих складових); по-друге, оновлення 
методології теоретичного моделювання культурної політики (з наголосом на культурній самобутності, 
політичній особливості та ментальній специфіці російського суспільства). 

Серед варіантів формулювання культурної політики експертами та науковцями Росії можна 
виділити декілька обґрунтованих підходів, що претендують на переосмислення її змісту у відповідності 
до тих змін, що відбуваються як на рівні теорії культури, так і в сфері практичної діяльності в сфері 
культури. Загалом, основною парадигмою пошуку визначення змісту культурної політики є теоретична 
проекція змісту політичної діяльності на соціальну організацію, запропонована свого часу М.Вебером. 
Ідеться про ідею підтримки суспільного «порядку» через формування системи домінування та 
залежності в суспільстві. Як вважає О.Астаф’єва на початку нового століття «норми порядку» і «норми 
хаосу» в суспільстві досягли своєї критичної позначки, а динаміка і якість соціального і культурного 
відтворення не гарантували національної безпеки Росії [1]. Оперуючи поняттям культурна «система», 
дослідниця актуалізує ситуацію «перехідності» культури, за якою відкривається проблема 
співвідношення культурних систем: тієї, яка є наявною, і тієї, що формується. «Проблеми культурної 
політики – це проблеми державного та суспільного статусу культури», – вважає дослідниця [2]. 
Астаф’єва відзначає, що оцінка культурної політики формується водночас у декількох змістових 
спектрах: уявленнях про самоцінність культури, про значення культури для становлення людини, роль 
та функцію культури в суспільстві, про можливості культури як чинника соціальних перетворень. Сама 
дослідниця схиляється до максимально широкого тлумачення культури як способу існування та форми 
людського буття, тобто як макросистеми, різні аспекти якої визначаються поняттями «образ життя», 
«світогляд», ціннісна система», «картина світу», «традиція». В цьому випадку культурна політика може 
бути розтлумачена, як управлінська діяльність, спрямована на вирішення проблеми соціальних та 
культурних трансформацій. Центральною проблемою культурної політики дослідниця вважає 
поєднання процесів саморозвитку антропо-соціо-культурної системи в умовах соціальної 
нестабільності та оновленням управлінської парадигми. Намагаючись подолати обмеження існуючих 
методологічних підходів до практики впливу на культурні процеси, зокрема «відомчого» або 
«галузевого підходу», вона пропонує розглядати в якості кінцевого результату досягнення ефекту 
сінергійності. Метою культурної політики згідно з цим підходом є підтримка цілісності 
соціокультурного простору шляхом узгодження ціннісно-смислових цілей та конкретних практичних 
завдань. Одним із шляхів моделювання нового виміру культурної політики є узгодження можливостей 
її суб’єктів, серед яких одним із найбільш впливових є держава. 

На думку Л.Вострякова державна політика має розглядатися «…як політичний процес 
управлінського впливу держави на основні сфери суспільства, безпосередньо пов’язаний із 
здійсненням публічної влади (як у рамках розробки стратегії і тактики управлінського впливу на різні 
сфери і компоненти суспільства, так і практичного регулюючого впливу на них з боку різноманітних 
інститутів та органів держави)» [4; 18]. Дослідник виходить із того, що система державного 
управління є сукупністю субстанціональних, інституціональних і суб’єктних компонентів державної 
політики (влада, інститути, суб’єкти). З методологічної точки зору, пропонується розрізняти три рівні 
державної культурної політики: ідеолого-концептуальний (основні положення, що розкривають 
цінності й ідеали суспільства і держави), політичний (конкретні установки і вимоги політичної еліти) 
і реалізаційний (ступінь освоєння і втілення цілей та принципів певної ідеології) [4; 19]. 

З точки зору інших дослідників, наприклад В.Жидкова та К.Соколова, культурна політика є 
специфічним видом діяльності з регулювання культурного життя, що зводиться до впливу на 
особистість із метою формування її «картини світу» [9]. Науковці пропонують розглядати культурне 
життя суспільства як «боротьбу інтересів» різних суб’єктів, серед яких виділяються різні групи 
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населення (носії різних субкультур), творці культурних цінностей, громадські інститути, що 
займаються їхнім збереженням і розповсюдження, а також держави. Найістотнішу роль у цьому 
відіграє розподіл різних ресурсів – фінансових, матеріальних, кадрових та інформаційних. Відповідно 
до такого визначення культурної політики, найбільш сильним її суб’єктом виявляється держава, що 
має найбільші ресурси і можливості впливу на культурне життя шляхом вироблення й транслювання 
державної ідеології через науку, освіту, мистецтво, релігію, засоби масової інформації тощо. Загалом 
такий підхід є співзвучним неомарксистським концепціям політичної боротьби в сучасному 
суспільстві і претендує на методологічне оновлення пострадянської соціогуманітарної методології. 

Принципово погоджуючись з такою позицією та акцентуючи увагу на концепції поличного 
управління в культурній сфері інший російський дослідник А.Балакшин вважає, що культурна 
політика заснована на суспільній злагоді система уявлень про належний стан культурного життя, 
створення можливостей для реалізації власних законів культурного розвитку відповідно до певних 
критеріїв ресурсних можливостей суспільства на кожному його історичному етапі [3; 375]. Отже 
дослідник розглядає її як спосіб реалізації в конкретній ситуації ідей, які б відповідали прийнятим у 
суспільстві уявленням про культурний порядок. Проте він вважає можливим розглядати культурну 
політику і в ширшому контексті – глобальних процесів, так само як і на рівні індивідуальному. Місце 
культурної політики визначається в залежності від змісту культури. Якщо культура на мега-рівні є 
універсальним явищем, співставленим природі, то й культурна політика реалізується в 
глобалізаційних процесах. На макрорівні – де культура може бути представлена в етнокультурному 
контексті, культурна політика функціонально пов’язана з економічною та політичною сферами і має 
сприяти врегулюванню соціокультурних процесів. На індивідуальному рівні культурна політика має 
забезпечити самореалізацію людини в певних соціальних умовах. 

Так само прихильниками широкого підходу до культурної політики, але з інших позицій, є 
представники та симпатики методологічного напряму російської філософії. Зокрема О.Генісаретський, 
говорячи про культурну політику не стільки як про реальну, а як про можливу діяльність, вважає, що 
«…значущим внеском культурної політики в поточний культурний процес стала нова його 
проблематизація, тобто ті проектні сенсо- та цілепокладання, ті концептуальні інновації, які суттєво 
розширили бачення культурного простору, як поля, відкритого для ціннісно-усвідомленої, 
інтелектуально артикульованої та культурно-екологічно адекватної дії [5]. Інший представник цієї ж 
теоретичної школи С.Зуєв вважає необхідним розрізняти сутність культурної політики та її 
інструментальну реалізацію (культуровикористання). На його думку культурна політика – «…це 
введення іншої логіки, своєрідного коефіцієнту, здатного корегувати економіко-політичну тактику. 
Культурна політика – це певний фокус погляду, який має впливати на цілий ряд вже існуючих 
економічних та політичних практик» [11; 9]. Тобто однією з найважливіших функцій культурної 
політики є конвертація економічного зростання в якість життя, забезпечення конкурентних преваг 
певних територій шляхом зміни образу життя їх населення, стимулювання зростання та підвищення 
якості культурного капіталу. За кінцевою метою культурна політика має сприяти встановленню та 
підтримці певних ідентичностей. Отже, це своєрідний вимір будь-яких соціальних процесів, що 
дозволяє ввести їх в певний ціннісний формат. Як вважає С.Градіовський, «Культурна політика не має 
жодного відношення до бюджетного рядку, що формується за залишковим принципом або питання про 
обсяги державної підтримки діячів та об’єктів культури. Вона, є швидше здатністю породжувати 
трансцендентні смисли, поза-національні цінності та універсальні мега-проекти» [6]. 

Найбільш послідовно теоретичні підвалини цього підходу сформульовані засновником одного з 
впливових аналітичних центрів – «Школи культурної політики» П.Щедровицьким, який запропонував 
розглядати культуру як мета-систему, в якій конституюються соціальні відносини та виникають різні 
форми організації діяльності. Тобто культура як сутність людини реалізується в соціальних відносинах, а 
відтак політичні та економічні процеси можна вважати похідними від культурних настанов та принципів 
існування. Виробництво в будь-яких його формах визначається форматом культурних норм та ступенем 
їх усвідомлення. Нерівність людей між собою за типами раціональності та культурними орієнтаціями є 
значно більш різноманітною та глибшою ніж класові, економічні чи політичні нерівності. Отже, 
культурна політика має розглядатися як специфічна сфера «миследіяльності». «Будучи особливою 
культурною універсалією, «політика» як тип мислення та діяльності виникає у всіх тих ситуаціях, де 
маємо справу з декількома агентами дії, які рівною мірою претендують на досягнення власних цілей і 
реалізацію власних програм, що зачіпають інтереси, цілі й програми інших агентів»[18; 32]. 
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Правомірним за таких обставин є запропоноване російським культурологом О.Флієром 
розрізнення власне культурної політики і управління сферою культури. Очевидно, що цими 
поняттями позначаються хоч і близькі, але несхожі сенси і сфери діяльності. У першому випадку 
йдеться про «сукупність науково обґрунтованих поглядів та заходів з всебічної соціокультурної 
модернізації суспільства та структурним реформам по всій системі культуровиробничих інститутів, 
як систему нових принципів пропорціювання державної та суспільної складових в соціальному та 
культурному житті… як свідоме корегування загального змісту вітчизняної культури» [17; 14]. 
Управління ж сферою культури є комплексом оперативних дій з вирішення поточних проблем 
інститутів, які забезпечують виробництво актуальних культурних форм.  

Таким чином, у сучасному російському науковому середовищі концепт «культурна політика» 
отримав системну та фундаментальну реінтепретацію у відповідності до культурних та політичних реалій 
кінця ХХ – початку ХХІ ст. Загалом напрями пошуку нових змістів були задані визнанням безумовної 
ваги культури в легітимації держави в Росії, а також пошуком сучасного контексту ідеї особливості 
російського цивілізаційного розвитку. В змістовному аспекті йдеться про моделювання парадигми 
внутрішньо неконфліктного і водночас відповідного викликам сучасності культурного простору країни. В 
концептуальному сенсі актуалізується проблема визначення культури як складової суспільної практики та 
способів впливу на неї. Так, зокрема предметом уваги стали культурологічні аспекти теорії управління та 
економічної діяльності, ролі держави в регулюванні культурного життя та культурної самоорганізації. 

У теоретичному контексті цікавою є конкуренція декількох ідей, що реалізуються різними 
науковими школами і відображають спектр можливих тлумачень культурної політики в межах тих 
методологічних підходів до культури, які сформувалися та набули поширення в пізньорадянській 
теорії культури. Домінуючими можна вважати діяльнісну та аксіологічну парадигми, які 
відображають провідну традицію філософського осмислення культури в Росії. Разом із тим, помітним 
є рух у бік міждисциплінарності та залучення інструментарію сучасної зарубіжної антропології, 
соціології, політології. Провідну роль у формуванні сучасної теорії культури в Росії відіграє 
формування культурологічної парадигми, яка вимагає не лише переосмислення самої структури та 
принципів формування знань про культуру, а й адекватну оцінку їх соціальної значимості та 
органічні способи реалізації.  

Загалом, спектр позицій щодо культурної політики в Росії мотивований пошуком компромісних 
формул, які б дозволили подолати суперечливі сторони двох підходів: традиційного вузькоінституційного 
або так званого «відомчого», в якому культура представлена як система спеціалізованих видів діяльності, 
результативність яких може бути оцінена в категоріях прагматики; а також більш широкого – 
«антропологічного», згідно з яким культура є основою способу життя та виступає в якості 
нормоутворюючого елементу. Слід звернути увагу на те, що переосмислення культурної політики 
здійснюється паралельно прихильниками обох підходів. Але якщо на рівні безпосереднього управління 
галуззю культури найбільш затребуваними виявилися ідеї економізації суспільної культурної практики, 
то на теоретичному рівні найбільш обговорюваними стали проблеми культурологізації політики. 

Отже, дещо спрощуючи позиції обох сторін, можна розрізняти дискурси культурної політики, 
як практики культурного планування та програмування (звичного для державного управління з 
радянських часів), а також проекцію культурної політики, як пошуку «…політичних передумов 
інституціалізації культурно-політичної активності»[5]. Вочевидь, що основна дилема культурної 
політики в Росії полягає у виборі між культурною прагматикою (з наголосом на технології) та 
культурним конструюванням (із наголосом на ціннісно-смислових основах політики). Увага до 
управлінських (економічних, організаційних) проблем культури в поточній політичній практиці 
опосередковано свідчить про ігнорування культурного чинника в концептуалізації проблеми 
суспільної модернізації, що створює передумови для продовження пошуку шляхів усвідомлення 
культурної політики з наголосом саме на культурній її складовій. 
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Резюме 

Розглядаються методологічні підходи до культурної політики в сучасному російському 
науковому дискурсі. 

Ключові слова: культура, політика, культурна політика, модернізація, культурологія. 
 

Summary 
Cultural policy is in modern Russian scientific context 
The main methodological approaches to cultural policy in the modern Russian scientific discourse. 
Key words: culture, politics, cultural policy, modernization. 

 
Аннотация 

Рассматриваются основные методологические подходы к культурной политике в 
современном российском научном дискурсе. 

Ключевые слова: культура, политика, культурная политика, модернизация, культурология. 
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СУБ’ЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

У СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Модернізаційні процеси, що відбуваються у житті сучасного українського суспільства 

детермінують вироблення нових концептуальних основ його подальшого економічного, політичного 
й гуманітарного розвитку. Важливим ресурсним потенціалом будь-якої національної культурної 
політики є її суб’єкти, від діяльності яких залежить зміст, спрямованість та успішність реалізації 
стратегічних завдань у сфері культури.  

Аналіз наукової літератури свідчить про активізацію наукового інтересу у напрямі вивчення 
культурної політики як соціокультурного феномену у філософському (Л.Губерський, С.Дрожжина, 
С.Кримський, В.Кремень, Д.Кучерюк, Л.Левчук, М.Михальченко, М.Попович, Ю.Павленко, 
В.Панченко, О.Оніщенко), державотворчому (О.Гриценко, І.Дзюба, М.Жулинський, М.Закович, 
І.Зязюн, В.Карлова, О.Семашко), культурологічному (А.Арнольдов, О.Берегова, Л.Востряков, 
І.Горлова, В.Жидков, К.Соколов, А.Флієр, В.Шейко) аспектах. Утім, теоретичний рівень розробки 
суб’єктної складової культурної політики залишається вкрай недостатнім, що і зумовлює 
необхідність вироблення відповідної концепції у контексті культурологічного дискурсу. 

Мета статті – здійснити культурофілософський аналіз сутності поняття суб’єкта 
національної культурної політики як учасника процесу культуро творення.  

Осмислення проблем культурної політики в сучасних суспільствах як державно важливих 
пов’язано з усвідомленням їх безпосереднього зв’язку із життєздатністю держави, а також 
функціонуванням відповідних державних структур. Це активізує звернення до наукового знання з 
метою вироблення науково обґрунтованих концепцій у проекції розробки стратегії державної 
культурної політики. Гостро ці завдання постають перед культурологічною наукою у зв’язку з 
проблемами співіснування різноманітних національно-регіональних культур, необхідністю пошуку 
шляхів міжкультурного діалогу, взаємозбагачення культур, вироблення механізмів комунікативних 
зв’язків через взаємодію духовних цінностей та ціннісних орієнтацій, властивих різним етнічним 
групам як складової збалансованої соціокультурної системи. Спираючись на теоретичні досягнення у 
дослідженні окреслених проблем такими фундаментальними складовими гуманітарного знання, як 
філософія, соціологія, релігієзнавство, культурна антропологія тощо, слід надати перевагу саме 
культурології, що на основі міждисциплінарного підходу здатна на теоретико-методологічному рівні 
розв’язувати поставлені завдання, використовуючи широкий інструментарій культури з метою їх 
реалізації у практиці культурної політики.  

Виявлення сутнісних ознак суб’єкту ґрунтується на основі визнання субкультурного 
розмаїття як ознаки розвитку сучасного суспільства, а також складної структури змісту культури, що 
дає можливість виділити в її межах більш вузькі соціальні системи – субкультури. Вони 
відрізняються одна від одної, можуть конституюватися за національними, релігійними, віковими, 
професійними тощо ознаками. При цьому будь-яка субкультура прагне не тільки до самозбереження, 
а й до максимального поширення свого впливу в тому культурному співтоваристві, у якому вона 
функціонує. Крім того, подібно до інших соціальних систем, субкультури взаємодіють між собою, 
еволюціонують у змінюваних соціокультурних умовах. Між субкультурами можливі конкуренція та 
конфлікти (наукові, релігійні, художньо-естетичні, етнічні). Подібні конфлікти мають суттєвий вплив 
на формування та здійснення державної культурної політики [6; 67]. 

Субкультурна стратифікація суспільства, за визначенням В.Жидкова та К.Соколова, виконує 
низку функцій. Одна з них – затримання соціокультурної ентропії, що полягає у запобіганні 
соціокультурній однорідності суспільства, встановлення якої означало б ліквідацію розмаїття, 
притаманного будь-якій розвиненій системі, й, відповідно, загибель даного соціуму. Отже, 
соціокультурна диференціація приносить у суспільство необхідне розмаїття, що виявляється у тому, 
що «периферійні» субкультури, максимально віддалені від ядра культури, несуть у собі принципово 
інше змістовне навантаження. 

Діаметрально протилежні субкультури, зокрема деякі консервативні, або навпаки інноваційні 
субкультури, що охоплюють представників авангардної інтелігенції, студентства, молоді тощо, 
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виступають своєрідними лабораторіями, що здійснюють апробацію подальших шляхів розвитку 
культури. Як інноваційні, так і консервативні субкультури є функціонально необхідними. Адже для 
реалізації потреби у будь-якій соціокультурній трансформації, у суспільстві мають бути присутніми 
субкультури із відповідним змістом, що можуть відреагувати на відповідні запити представленням 
апробованих інновацій. Відсутність чи мала кількість субкультур або їх недостатня своєрідність, 
активізують ентропійні тенденції в суспільстві. Крім того, суспільство, що характеризується бідністю 
субкультур, особливо тих, що культивують інноваційні процеси, демонструє появу тенденцій, 
спрямованих до стагнації, а також недостатність перетворювального потенціалу. І навпаки, розмаїття 
культурної структури суспільства, багатство його субкультур свідчать про нарощення 
антиентропійних тенденцій, потенційні можливості його соціокультурного розвитку. При цьому самі 
субкультури стають носіями цих можливостей. Виходячи з цього, можна стверджувати, що 
субкультурна стратифікація є необхідною умовою розвитку та перетворення культури суспільства. 
При цьому роль субкультур не обмежується представленням суспільству існуючих інновацій чи 
раритетів. Субкультури можуть впливати на трансформацію ядра культури і, пробуджуючи його до 
розвитку, стають необхідними елементами складного механізму, що розвиває та перетворює 
культуру суспільства в цілому [7; 117]. 

З огляду співвідношення субкультурного розмаїття суспільства та культурної політики, слід 
зазначити, що соціокультурна стратифікація не тільки визначає напрями культурної політики 
національної держави, але й сама регулюється засобами культурної політики. Це положення 
ґрунтується на тому, що держава, чиїм завданням є збереження ядра культури, зазвичай не буває 
відстороненою від боротьби субкультур. Навпаки, державна культурна політика, що здійснюється за 
рахунок суспільних ресурсів, спрямована на активізацію взаємодії субкультур, регулювання їх 
взаємовпливу. Саме соціальна багатошаровість культури є найсуттєвішою ознакою її зрілості. 
Важливим є підтримка цих соціальних субкультур у стані «відкритих систем», здатних до вільного 
взаємообміну соціально актуальними формами та новаціями. 

На сучасному етапі в культурі країн із пострадянським минулим можна виділити декілька 
субкультурних підсистем, а саме: 

– «висока» інтелігентська культура, що розвиває історичну традицію національної елітарної 
культури, яка важко адаптується до сучасних ринкових умов та тяжіє до само замкненості у своїй 
елітарності; 

– «радянська культура», що продовжує традицію минулих десятиліть та ґрунтується на 
засадах державного патерналізму у ставленні до будь-яких соціокультурних запитів населення, 
соціальної рівності, пріоритету колективного над особистісним тощо. Носіями цієї системи цінностей 
у всій їх сукупності із образами, символами радянської епохи є сьогодні люди старшого віку; 

– західна (у великій мірі американська) культура ліберальних цінностей, соціокультурного 
індивідуалізму та економічної незалежності, що охоплює значну частину молоді із сфери підприємців 
та нової інтелігенції. Вони відзначаються, з одного боку, порівняною індиферентністю до духовних 
та інтелектуальних цінностей, настановами, націленими на отримання від життя задоволення, 
виконання будь-яких соціальних запитів, престижність матеріального статку тощо, з іншого – 
значною соціальною активністю, високим ступенем ідейного плюралізму, інтернаціоналізму, 
толерантністю, повагою до вільного соціального та культурного самовираження; 

– комплекс маргінальних субкультур різних соціальних угруповань – від безпосередньо 
кримінального способу життя до націонал-шовіністичних та містико-окультних рухів. Увесь цей 
спектр паракультурних явищ охоплює переважно тоталітарний підхід до особистості, певний тип 
світосприйняття, що транслюється через психологію безперервної боротьби «своїх» з «іншими». 

Невід’ємним аспектом проблеми диференціювання культури, її субкультурного розмаїття є 
питання осмислення та цілеспрямованого регулювання процесу становлення однієї з складових 
культури як системного явища, так званої «серединної культури» [9; 21]. На думку вченого, 
«серединна культура» – комплекс соціально-ціннісних, етнічних та естетичних норм, що охоплюють 
переважно міське населення (а в перспективі і культурно «урбанізованих» сільських мешканців), що 
по своєму освітньому рівню, характеру соціальних потреб тощо відносно індиферентно ставиться до 
цінностей «високої» інтелігентської культури, декларованою нею самодостатність духовного, щодо 
вирішуваних моральних проблем тощо. Отже, визнання субкультурного розмаїття у сучасних 
суспільствах актуалізує необхідність культурфілософського аналізу сутності поняття «суб’єкту 
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культурної політики». Саме взаємодія суб’єктів не тільки розширює власне суб’єктне поле 
культурної політики, а й визначає вибір її моделей, цілей та інструментарію її реалізації. 

Проблему визначення суб’єкту культурної політики сучасні вітчизняні та зарубіжні вчені 
вирішують на основі філософсько-культурологічних позицій. Так, на думку А.Флієра, визначення 
суб’єкту культурної політики є одним із найважливіших завдань культурології. Виходячи із 
необхідності диференціювати власне культурну політику та оперативне управління 
культуротворчими процесами як два різних рівня стратегії і тактики управлінської діяльності, вчений 
дає визначення суб’єкту культурної політики. Отже, суб’єктом, який реалізує культурну політику, 
виступає, в першу чергу, суспільство, діяльність якого лише коригується державними інстанціями. 
Суспільство виступає одночасно об’єктом та суб’єктом культурної політики, діє як соціокультурна 
система, здатна само організовуватися та само розвиватися, безперервно адаптуючись до конкретно-
історичних умов буття, що супроводжується зміною культурно-ціннісних орієнтацій суспільства. При 
цьому роль професійних культуротворчих організацій залишається важливою, адже вони виступають 
як регулятори, стимулюючі процеси соціокультурної самоорганізації, саморозвитку і особливо 
самовиявлення суспільства у будь-яких формах. Неприпустимим є обмеження суб’єкту культурної 
політики однією державою та органами його управління [9; 17]. 

Суб’єктами культурної політики російські культурологи В.Жидков та К.Соколов визначають 
сукупність соціальних інститутів, зайнятих створенням культурних цінностей з їх наступною 
фіксацією на деяких матеріальних носіях або в навичках людей, а також відбором, збереженням та 
трансляцією культурних цінностей. Відповідно, серед суб’єктів культурної політики вчені виділяють 
тих, хто створює культурні цінності, робить їх доступними для користувачів, пропагує і тих, хто їх 
сприймає. Утім, найбільш впливовим суб’єктом культурної політики, за визначенням дослідників, є 
держава. Це обумовлено тим, що держава як суспільний інститут володіє найбільшими ресурсами й 
можливостями впливу на культурне життя. Регулювання культурного життя суспільства держава 
здійснює за рахунок державного бюджету, створеного зусиллями усіх членів суспільства, в той час, 
коли інші суб’єкти культурної політики можуть використовувати тільки власні ресурси. Дія держави 
на культурне життя відбувається через управління релігією, наукою, мистецтвом, через вироблення 
та трансляцію державної ідеології через систему освіти та засобів масової комунікації. З огляду на це, 
можна стверджувати, що саме держава здатна зберігати або змінювати національну картину світу або 
картину світу певної субкультури. Ця взаємодія є результатом відповідного концептуального бачення 
суб’єкту культурного життя про бажаний стан системи «культура», визначення стратегічний цілей та 
на їх основі вироблення пріоритетних завдань із використанням відповідних метолів впливу на 
культурне життя. 

Суб’єктами культурної політики, поряд із державою, можуть бути й інші суб’єкти, що 
керуються своїми політичними, національними, конфесійними або іншими інтересами та здатні 
здійснювати культурну політику за рахунок власних матеріальних ресурсів. Таким чином, культурне 
життя є полем боротьби різних суб’єктів – груп населення (носіїв різних субкультур), творців 
культурних цінностей, різних суспільних інститутів, що займаються їх збереженням й 
розповсюдженням, та держави. Це дає підстави зробити висновок про те, що культурна політика – це 
боротьба інтересів різних суб’єктів культурного життя, в якій найсуттєвішу роль відіграє 
розподілення ресурсів – фінансових, матеріальних, кадрових, інформаційних. На скільки державі 
вдається узгоджувати не співпадаючі інтереси різних суб’єктів культурного життя, і разом із тим, 
врахувати стратегічні національно-культурні інтереси, залежить ефективність її культурної політики. 

І.Горлова доводить, що основними суб’єктами культурної політики є держава та її спеціальні 
органи, як в центрі, так і на місцях – у регіонах. Крім того, суб’єктами культурної політики можуть 
виступати громадські організації, населення країни – творці культурних цінностей, з одного боку, так 
їх споживачі з іншого. Слід зазначити, що в умовах переходу до ринкових відносин у економіці 
суб’єктами дедалі більше стають різноманітні комерційні структури, організації, приватні особи. 
Дослідниця констатує, що у реалізації культурної політики можна виділити 4 групи її суб’єктів. Одна 
з основних – це вчені і політики, які на основі аналізу традицій і реалій культурного життя, 
визначають концепцію її руху на найближчу чи віддалену перспективу; друга – населення країни, 
регіону, особистості і соціальні групи, які виступають у ролі «споживачів» культурних цінностей, 
своєрідного «замовника на культуру»; а також творці культурних цінностей (вчені, письменники, 
музиканти, художники, педагоги тощо); організатори культурного життя людей, менеджери, що 
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працюють як в органах культури, так і в конкретних установах і які «перетворюють» концепцію 
культури в конкретні програми, а також мобілізують матеріальні, фінансові, кадрові і т.д. ресурси на 
її реалізацію [2; 73]. 

Суб’єктами культурної політики поряд із державою можуть бути й інші суб’єкти, що 
керуються своїми політичними, національними, конфесійними або іншими інтересами і здатні 
здійснювати культурну політику за рахунок власних матеріальних ресурсів. Таким чином, культурне 
життя є полем боротьби різних суб’єктів – груп населення (носіїв різних субкультур), творців 
культурних цінностей, різних суспільних інститутів, що займаються їх збереженням й 
розповсюдженням, та держави. Це дає підстави зробити вченим висновок про те, що культурна 
політика – це боротьба інтересів різних суб’єктів культурного життя, в якій найсуттєвішу роль 
відіграє розподілення ресурсів – фінансових, матеріальних, кадрових, інформаційних. 

Виходячи з того, що художнє життя суспільства являє собою поле боротьби різних суб’єктів – 
громадських спільнот (носіїв різних субкультур), творців культурних цінностей, різних соціальних 
інститутів та держави, суб’єктом культурної політики вчені визначають саме національну державу. 
Учасниками культурно-політичних процесів є всі інституції та суб’єкти, що беруть участь у 
соціокультурному житті. Їх можна поділити на три складові: 

– спільноти, що становлять різні субкультури у межах національної спільності й мають 
відмінні картини світу. Саме для них і заради них існує культурна політика; саме їхні картини світу і 
є об’єктом культурної політики; 

– люди, що створюють «продукти» культури: художники, актори, режисери, співаки, 
композитори, музиканти, критики, вчені в галузі культури та мистецтва, письменники, журналісти, 
іміджмейкери, продюсери, телеведучі та ін; 

– люди, що здійснюють культурну політику: державні діячі, чиновники, меценати, керівники 
закладів культури. 

Усі три групи учасників культурної політики мають власні інтереси, що істотно різняться між 
собою. В цих інтересах існують певні рівні, а саме: інтереси, що декларуються та інтереси реальні. 
Інтереси, що декларуються, завжди широковідомі – про них багато говорять, їх вважають 
загальновизнаними, такими, про які не сперечаються. Реальні інтереси зазвичай або не 
усвідомлюються, або ретельно приховуються. Різниця інтересів у галузі культури зумовлена не 
тільки різними ролями, що відіграють у культурному житті її учасники, а й наявністю в суспільстві 
культурної стратифікації. Вона означає, що в суспільстві функціонують не тільки одна загальна 
культура (ядро культури), а кілька різних культур, або субкультур – елітарна, масова, народна, 
консервативна, кримінальна, інноваційна тощо. 

Отже, на основі аналізу концепцій суб’єкта культурної політики можна констатувати 
наявність широкого кола її суб’єктів. На думку вчених, важливим суб’єктом культурної політики 
виступає само суспільство у вигляді спільнот, що становлять різні субкультури у межах національної 
спільності та мають відмінні картини світу, професійних творчих, наукових, педагогічних 
працівників закладів освіти у сфері культури, працівників культури та митців, які працюють на 
засадах аматорського мистецтва. Особливу роль у культурному житті суспільства починають 
відігравати громадські організації. Суб’єктами культурної політики дедалі більше стають 
різноманітні комерційні структури, організації, приватні особи. Таким чином, культурну політику 
можуть формувати та здійснювати різні суб’єкти, які володіють для цього необхідними, перш за все, 
матеріальними ресурсами. Втім, саме держава виступає провідним суб’єктом культурної політики, до 
завдань якої входить узгодження інтересів усіх інших суб’єктів культурного життя, оскільки держава 
володіє найбільшими ресурсами, що належать усьому суспільству. Досягнення розуміння та згоди 
між учасниками культурної політики виводить її на рівень процесу взаємодії різних структур в 
аспекті суб’єкт-суб’єктних відносин. Тож є підстави стверджувати, що в межах суб’єктних концепцій 
поступово формується понятійний апарат, що відповідає різноманіттю ситуацій та стратегій, цілям та 
ресурсам того чи іншого суб’єкту. Це дає можливість переосмислити поняття суб’єкту культурної 
політики таким чином, що основним стає здатність суб’єкту до перетворення ситуації у відповідності 
до його сутнісних якостей та характеристик. 

У практиці національної культурної політики України діючи суб’єкти поки що тільки 
формуються, оволодіваючи навичками роботи у ринкових умовах. Кожний з них займає свій простір 
у полі національної культурної політики, що дозволяє диференціювати їх по наявності 
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довгострокових планів, а також за їх роллю у створенні та трансляції культурних цінностей. В цілому 
недержавні суб’єкти культурної політики у поки що залишаються слабкими гравцями культурної 
політики, які не мають чітко визначених стратегічних цілей та діють локально. Державі та 
недержавному сектору не вдається оптимально розділити функції взаємодії у реалізації культурної 
політики. Це зумовлено не тільки технічними складнощами, а й відсутністю ясної та зрозумілої для 
усього соціуму комплексної програми конструктивних дій, узгодженою між усіма учасниками 
діючих на цьому просторі суб’єктів національної культурної політики України. 
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Резюме 

На основі аналізу сучасних культурофілософських концепцій визначено провідних суб’єктів 
культуротворчих процесів національної культурної політики України. 

Ключові слова: суб’єкт культурної політики, субкультури, творчі об’єднання, громадські 
організації.  

 
Summary 

Subjects of national cultural policy of Ukraine in modern kulturocreative rocess 
Based on the analysis of contemporary cultural and philosophical concepts defines the main actors 

kulturocreative processes of national cultural policy in Ukraine. 
Key words: cultural policy, subculture, world model, national picture of the world, subject of cultural 

policy, object cultural policy. 
 

Аннотация 
На основе анализа современных культурофилософских концепций дано определение 

основных субъектов культуротворческих процессов национальной культурной политики Украины. 
Ключевые слова: субъект культурной политики, субкультуры, творческие объединения, 

общественные организации. 
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УДК 168.522 
А.Ю. Андрійцьо 

 
КУЛЬТУРА ЯК ДЕФІНІЦІЯ І СИСТЕМА ІСНУВАННЯ СУЧАСНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
 
Існування великої кількості дефініцій культури і широкий спектр уніфікованих поглядів на її 

сутність і зміст ускладнюють визначення цього терміну та формують особливі аспекти, притаманні 
даному процесу. Досліджуючи поняття «культура», у першу чергу, зіштовхуємось з його 
феноменальністю, – явищем, що сприймається на рівні чуттєвості і свідомості [1; 665]. Адже уся 
інформація про навколишній світ сприймається людиною через органи чуття і передається від 
рецепторів до головного мозку, де на основі здатності до мислення формується свідомість як 
найвищий рівень психофізичного відображення [2; 399]. Свідомість керує діяльністю людини і 
полягає в узагальненому, оціночному та цілеспрямованому відображенні сприйнятої дійсності, в її 
конструктивно-творчому перетворенні, передбаченні певних дій та їх наслідків, раціональному 
регулюванні та самоконтролі людської діяльності [3; 316]. 

Прикладам викладеного є усвідомлення необхідності обробки і догляду за землею з тим, щоб 
створити її придатною для задоволення людських потреб [4; 37]. Тому історично вихідне значення 
культури пов’язують із латинським дієсловом «culo, colui, cultum, colere», що означало 
«вирощувати», «обробляти» [1; 313]. Розширене і переносне значення даного поняття зустрічається у 
творі римського оратора і філософа Марка Тулія Цицерона «Тускуланські диспути» (45 р. до н.е.) для 
позначення того, що є відмінним від природного, піддане певній обробці, а щодо людини – «cultura 
amini» – обробка і удосконалення душі: «як родюче поле без обробітку не дасть врожаю, так і душа. 
А обробіток духу – це і є філософія: вона випалює в душі вади, готує душі до прийняття посіву і 
ввіряє їй – сіяти, так би мовити – тільки те насіння, яке визрівши приносить рясний врожай [5; 252]. 

Сучасне звучання аналізованого терміну, на думку Оганова А. та Хангельдієвої І., бере свій 
початок від слова «cultura», що в перекладі має декілька значень, які автори групують наступним 
чином [6; 22]: 1) землеробство, сільське господарство…; 2) обробіток, догляд, розведення, 
поліпшення…; 3) виховання, освіта, розвиток…; 4) шанування, поклоніння… 

Тлумачення терміну «культура», як результату обробки людиною оточуючого середовище і 
самої себе, лягає в основу усіх на сьогодні існуючих підходів до визначення її суті в залежності від 
обраного об’єкту «обробітку». Якщо об’єктом є людина та її духовний світ, розуміння зводиться до 
духовної культури – сфери найвищих досягнень людини у духовній сфері: в філософії, літературі, 
мистецтві, релігії, моралі і т.д. Якщо об’єктом є оточуюче середовище – це найбільш широкий підхід 
до визначення поняття, культура постає як сукупність способів і прийомів організації, реалізації та 
розвитку людської життєдіяльності у матеріально-речовому змісті: землеробство, ремісництво, 
будівництво, архітектура і т.д. 

Поступово до поняття культури відносять як певний історичний рівень розвитку і досягнень 
суспільства загалом, творчих сил і здібностей людини, втілених у типах і формах організації життя та 
діяльності, і виражених у сукупності матеріальних і духовних надбань (цінностей) [7; 16], так і 
локалізований у просторі і часі розвиток соціально-історичних утворень за різноманітними 
характеристиками: історичними епохами (наприклад, антична культура), регіонами, народностями і 
націями (культура Майа), конкретними сферами перебування та діяльності (культура побуту, праці, 
професійна культура) [8; 8]. Таким чином, єдиного визначення поняття немає через 
полісемантичність культури, що обумовлюється різноманітністю точок зору, позицій і підходів, 
обґрунтування яких бере свій початок від Марка Порція Катона і тривають до наших днів. 

При спробі вирішити проблему визначення поняття «культура» 1952 р. американські науковці 
А.Кребер і К.Клакхон опублікували результати досліджень, в яких наведено 164 визначення терміну і 
понад 100 спроб теоретичних пояснень. У другу книгу 1963 р. видання, що визнається 
найавторитетнішою за тематикою, увійшло понад 200 визначень і здійснено їх групування за типами, 
графічне представлення яких подано на рис. 1, що на думку І.І.Тюрменко, «з часом стає вихідною 
установкою для того чи іншого типу культурологічної теорії» [9; 11]. 

Поступово кількість варіантів зростала: у 70-х роках французький культуролог А. Моль 
вказував на існування понад 250 тлумачень; на початку 90-х років їх налічують майже 500, а 
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наприкінці 90-х – до тисячі. Маркова А.Н. прогнозувала, що на межі другого тисячоліття, подібні 
підрахунки вже ніхто не робитиме [10; 13]. Але на рубежі століть, навпаки – більшість вчених 
констатують гострий інтерес до культури, що спричинив «лавину пропозицій її визначень» [11; 11]. 

Із перебігом часу сутність поняття культури зазнавало змін залежно від змісту, який в неї 
вкладався. Та якими б різними визначення не здавалися, вони не заперечують, а навпаки, 
взаємодоповнюють одне одного крізь простір і час. Тому, Петрухінцев Н. відзначив поліфонічність 
як особливість, що дозволяє розкривати її зміст по-перше, як явище що знаходиться у спокої, 
незмінності та повторюваності, по-друге – як процес, що рухається і змінюється [8; 9]. Оскільки саме 
категорія «час» є мірилом руху та зміни, на визначення сутності культури впливає той чи інший 
часовий зріз. При чому чим він є вужчим, тим культура постає більш статичною і конкретизованою, 
скерованою на конкретний об’єкт. І навпаки, при більш широкому зрізі, будь-то діахронний (крізь 
час) чи синхронний (одночасно), – як складна багаторівнева сукупність. 
 

 
 

Рис. 1. Графічна інтерпретація основної типології визначень поняття «культура» 
 

У той момент, коли культура в якості «другої природи», досягає високого рівня розвитку, при 
якому помічається її рух, етапи змін та здійснюються спроби переосмислювати їх, формується 
культурологічна думка. Вона набирає ознак нормативного знання міждисциплінарного характеру [12; 
286]. Як наслідок, на рубежі ХІХ-ХХ ст. виникла культурологія як окрема наукова дисципліна, що 
досліджує культуру у найрізноманітніших її проявах, використовуючи при цьому велику кількість 
теоретико-методологічних варіантів: філософію, історію, психологію і соціологію культури, 
антропологію та ін. Накопичені в даних галузях знання, що розбиті за змістовними блоками (теорії, 
концепції, доктрини, наукові школи), добре систематизовані в рамках єдиної термінології, 
методології та призначення, зводяться до таких основних напрямів визначень поняття «культура» як 
філософський, антропологічний та соціологічний, що підкреслюють його універсальність, 
нормативність і символічність. Тому, сучасне тлумачення культури ототожнюють ще й з мозаїкою – 
зображенням, що розглядаючи надто близько, може втратити цілісність. Однин із основоположників 
даної особливості А. Моль пропонував називати культуру «мозаїчною» тому: «що вона складається з 
безлічі випадкових, поєднаних фрагментів, що не створюють конструкції, …зате багато понять, що 
володіють великою вагомістю» [13; 45]. 
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Проаналізувавши принцип, за яким сформовані зазначені предметні особливості, виявлено 
поступове розширення сенсу від об’єкту «обробітку» і його якісних характеристик до 
поліфункціональних властивостей поняття «культура», назви і кількість яких, в роботах різних 
авторів, є неоднаковими. Тому, скориставшись переліком функціональних властивостей культури, 
запропонованих Мамонтовим С. [14; 124], Палехою Ю. [10; 35], Марковою А. [9; 18], Огановим А., 
Хангельдієвою І. [6; 39], проведемо їх співставлення з ключовими і найбільш вживаними елементами 
визначень за допомогою рис. 2. Тобто, даючи визначення поняттю «культура», виокремлюється сенс 
від значення, який з точки зору Радугіна А., «сам по собі не обов’язково є предметним» [15; 13]. 
 

 
 

Рис. 2. Співставлення предметного та функціонального сенсу в понятті «культура» 
 

У результаті помічаємо, що при визначенні культури з її сформованою надіндивідуальною 
логікою, співвідносяться будь-яке явище, процес, предмет, результат із людиною; формується, 
накопичується, оцінюється діапазон знань та цінностей, за допомогою яких надихаються, 
об’єднуються, зберігаються і виховуються індивіди покоління за поколінням, регулючи їх поведінку. 
А разом із результатами діяльності та ступенем розвитку культура є складною і штучною (в 
порівнянні з природною) системою існування суспільства, структурування якої досить умовним. 
Тому, модель системи культури, на нашу думку, може мати наступний вигляд. 

Як бачимо, культура виступає як створена людиною «друга природа», є надбудовою над 
первинною природою та існує об’єктивно у стані «зафіксованої сукупності досягнень», що здійснює 
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вплив на формування нових досягнень. Тобто, об’єктом культури виступає природне середовище, а її 
суб’єктом і носієм – людина, яка внаслідок переосмислення, творчої та цілеспрямованої діяльності 
«обробляє» навколишній світ, одночасно перебуваючи під впливом усталених підсистем культури. 
На вході в систему знаходиться інформація про стан оточуючого середовища (без його поділу), а на 
виході – нові результати матеріально чи духовно опредметнені, так-звані продукти культури. 
 

 
 

Рис. 3. Модель культури як системи існування суспільства 
 

Система культури єдина й цілісна, і тільки в її структурі виділяється специфіка сфер духовного й 
матеріального виробництва, які своєю взаємодією створюють суспільно важливий інформаційно-
енергетичний продукт, необхідний для забезпечення культурного саморозвитку суспільства [21]. 

Спробуємо звести думки з цього приводу культурологів, на праці яких містяться посилання у 
даній статті, за допомогою рисунка, поданого нижче [22; 10]. 
 

 
 

Рис. 4. Основні елементи культури як системи за формами існування в суспільстві  
 
Але, слід зазначити, що культура не є механічною сумою зазначених проявів елементів 

існування суспільства, їх можна конкретизувати і розширювати, на зразок технічної, військової, 
інвестиційної та інноваційно-акмеологічної культури. Це система узгоджених процедур і способів 
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колективного існування, задоволення індивідуальних та групових інтересів і потреб, взаємодії з 
метою досягнення спільних цілей, упорядкування правил поведінки, оцінок та умовних позначень. На 
відміну від біологічних властивостей і потреб, норми культури не передаються спадково, а 
засвоюються у процесі виховання, навчання, творчого підходу та науково-технічного розвитку 
конкретного виду діяльності. 

Культуру як систему відрізняють аспекти традиційності, сучасності та актуальності. 
Традиційна культура – це культура, в якій регуляція відбувається на основі традицій, звичаїв, норм 
моралі та права. Вона поширена у суспільстві, зміни в якому у межах життя одного покоління є 
непомітними, людина живе в гармонії з природою і собі подібними. На відміну від зазначеного, 
протиставляється сучасна культурна дійсність, яка швидко змінюється, часто відображає конфлікт 
поколінь, анонімність, знеособлення авторитету, який на основі виховання та навчання, замінюють 
знання, уміння та навички. Тоді, актуальність культури характеризує процес, під час якого 
формується певна культура, набирає розквіту, певний час існує і вмирає. Кожна епоха, як і певна 
людська спільнота, створюють власну актуальну культуру, «тіло» якої [11; 25] зберігає основні 
складові, схематично зобразити які можна наступним чином. 

 

 
 

Рис. 5. Основні складові актуальної культури суспільства 
 

Отже, відштовхуючись від поданого структурування, охарактеризуємо основні аспекти 
субстанційного блоку актуальної культури сучасного суспільства загалом, тобто, позбавленого 
статусу високого чи низького рівня розвитку. Хоча, чим вищий рівень соціально-економічного та 
технічного розвитку конкретного суспільства, тим значення оцінки повинне змінюватися у 
позитивному напрямі. 
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Таблиця 1. Характеристика основних аспектів культури сучасного суспільства 
 

 
 

Як бачимо з поданої вище таблиці, наведені здобутки сучасної культури можна оцінити як 
позитивно, так і негативно. Загалом, хоча і умовно, але понад 50% із них отримали незадовільну 
оцінку стану розвитку. А це свідчить про необхідність ідентифікації і пошуку шляхів покращання 
зазначених аспектів. Складність полягає у тому, що усі заходи удосконалення, спрямовані на 
піднесення того чи іншого рівня компоненти культури, вимагають збільшення фінансування (яке 
часто є обмеженим), значних термінів впровадження та змін на ментальному (духовному) рівні як 
особистості, так і суспільства загалом. При чому, вміло покращуючи стан однієї компоненти, 
можливо досягнути покращення інших складових, позаяк усі вони знаходять у нерозривному зв’язку.  
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Сучасну культуру називають суперкультурою, з якою ототожнюють автостради, хмарочоси, 
новітні технології, Інтернет. Вона характеризується глобальним розмахом, високим рівнем 
матеріального споживання і виникненням екологічних проблем. Її світова мова – англійська, а власна 
ідеологія – наука, у системі якої «культура» розглядається як підсистема поряд із гуманітарними, 
природничими та технічними науками. 

Узагальнюючи сказане, сформулюємо висновок, що визначення сутності поняття «культура» 
є складним через значний обсяг і зміст даного поняття. Його зміст розкривається через сукупність 
таких істотних ознак, як феноменальність, полісемантичність, поліфонічність, поліфункціональність, 
системність, традиційність та актуальність. Часткова графічна інтерпретація зазначених ознак та 
оцінки стан розвитку складових культури, за поданою методикою, полегшують процес визначення та 
розуміння аналізованого поняття. 
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Резюме 
Розкрито суть поняття «культура» шляхом наведення його ознак, співставлення предметного 

та функціонального сенсу. Визначено культуру як систему з метою характеристики оцінки стану 
розвитку сучасного суспільства. 

Ключові слова: культура, система, суспільство. 
 

Summary 
Culture as definition and system of existence of modern society 
The main concept of «culture» is presented in the article by describing its specific features and 

comparing its objective and functional meanings. The author also defined culture as a system in order to 
provide characteristics of modern society development.  

Key words: culture, system, society. 
 

Аннотация 
Раскрыта суть понятия «культура» путем наведения ее признаков, сопоставление предметного 

и функционального смысла. Определено культуру как систему с целью характеристики оценки 
состояния развития современного общества.  

Ключевые слова: культура, система, общество. 
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УДК 477.038.87 
М.В. Левенець 

 
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 
Культурологія нова і відносно молода наука. Її виникнення пов’язують із зміщенням 

філософської проблематики наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. у бік культурології як самостійного і 
самозначущого напряму досліджень, виокремленого у зв’язку з кризою європейської культури.  

Фундамент культурології був закладений, як відомо, у роботах зарубіжних вчених ХІХ-ХХ 
століть, зокрема М.Вебера, В.Віндельбанда, Н.Гартмана, Е.Кассірера, Г.Ріккерта, О.Шпенглера, 
К.Юнга та ін. Ідею виділення культурології в самостійну галузь знань пов’язують з іменем 
американського антрополога Леслі А.Уайта, хоча вперше цей термін запропонований 1909 р. 
німецьким філософом і хіміком В.Оствальдом і застосований ним у багатьох наступних роботах. У 
своїй книзі «The Science of Culture», опублікованій у 1949 році, Л.Уайт визначає «предметне поле» 
культурології, методи її дослідження, вважаючи основним підходом в інтерпретації культури, як 
цілісного утворення, один із найважливіших напрямів міждисциплінарних досліджень – загальну 
теорію систем, що активно розвивається з середини ХХ ст.  

Культурологія як інтегративна наука формується на перетині низки наукових напрямів; у ній 
присутні фрагменти філософії, історії культури, естетики, психології, мистецтвознавства, 
релігієзнавства, соціології культури тощо. Це певний мета-рівень розуміння культури як єдиного 
цілого. Культурологія може вивчати будь-який предмет, будь-яке явище (навіть явище природи) за 
умови, що вона виявляє у ньому сутнісний зміст, реалізацію творчого людського духу [1; 3-4]. 

Для українського народу початок XX століття актуалізував проблему культури як такої, що 
забезпечує розвиток національної самосвідомості. Ця ідея, вистраждана національним досвідом, 
стала стрижнем вимоги кваліфікованої культури як умови життєздатності нації в складних 
тогочасних історичних і соціальних умовах. Українство може існувати як нація, об’єднана 
культурою, – цей принцип став узагальненням досвіду цілого покоління українських мислителів 
початку нового століття, які реалізовували свої домагання на ниві культуротворення. 

І.Огієнко стверджував: «Сила народу – в силі його культури» [2; 5-7]. І сьогодні, майже через 
сто років потому, спостерігається повернення культурі того ключового статусу, що є закономірним з 
огляду на глобальні зміни у світовому суспільстві, підвищення масштабів діяльності людства та його 
впливу на природне середовище, порушення балансу між природним і соціальним, активізації 
антропогенного фактору впливу на довкілля, руйнування світоглядних стереотипів, а також 
посилення специфічних протиріч між традиційними протекціоністсько-національними тенденціями і 
новітньою ситуацією глобалізації та інтеграції на різних рівнях існування людини. Складна плинність 
процесів взаємозалежного і взаємопов’язаного буття світового співтовариства на сучасному етапі 
адекватно співвідноситься з прагненням актуалізувати універсальну сутність культури як 
складноорганізованої, багаторівневої й багатогранної динамічної системи з яскраво вираженою 
органічною цілісністю та системністю явищ, що її утворюють [2; 8-11]. 

Звернемося до відомого дослідника проблем культури І.Дзюби. Його редакція книги 
«Українська культура» – перше в Україні перевидання циклу лекцій, прочитаних видатними 
українськими вченими-емігрантами для студентів Українського технічно-господарського інституту 
(УТГІ) в Подєбрадах (Чехословаччина) у 30-ті роки. Вперше у повному обсязі збірник лекцій було 
видано 1940 року в Подєбрадах, потім перевидано 1947 і 1988 (теж за кордоном). Організатором та 
редактором збірника, як і автором більшості матеріалів, був Д.Антонович – видатний політичний і 
громадський діяч передреволюційного часу та доби УНР, дослідник української культури, автор 
багатьох мистецтвознавчих праць. Його колеги – один із провідників УНР, визначний історик 
Д.Дорошенко; учений-славіст із світовим ім’ям, історик літератури і філософії Д.Чижевський; 
архітектор світового значення, графік та мистецтвознавець В.Січинський; В.Біднов, О.Лотоцький, 
С.Наріжний, С.Сірополко, А.Яковлів – усе це люди, які відігравали свого часу важливу роль в 
українському громадському та науковому житті. 

Цей збірник репрезентує гроно авторів, вищою мірою компетентних у відповідних розділах 
історії української культури. Кожен із них мав за собою багаторічний доробок, так що їхні лекції в 
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УТГІ набували резюмуючого, підсумкового характеру, були свого роду систематизацією знань про 
відповідну галузь культури. Вже це могло спонукати до видання цих матеріалів в окремому збірнику, 
так би мовити, енциклопедичного типу. 

Можна припускати наявність ще одного важливого стимулу. Річ у тім, що українська культура 
майже не мала на той час своїх наукових історій – узагальнених і синтетичних. Були капітальні праці з 
історії української літератури (О.Огоновського, М.Грушевського, М.Возняка, С.Єфремова та ін.), з 
фольклористики (М.Драгоманова, І.Франка, Ф.Колесси, В. Гнатюка), з історії окремих галузей мистецтва 
(М.Грінченко. «Історія української музики». Київ, 1922; О.Кисіль. «Український театр». Київ, 1925; 
Д.Антонович. «Триста років українського театру». Прага, 1925; Г.Павлуцький. «Історія українського 
орнаменту». – К., 1927; С.Чарнецький. «Нарис історії українського театру в Галичині». – Львів, 1931; 
численні публікації І.Свєнціцького, В. і Д.Щербаківських та ін.). Було кілька узагальнюючих праць про 
окремі періоди українського мистецтва або коротких нарисів його загальної історії (В.Модзалевський. 
«Украинское искусство». Чернигов, 1917; Ф.Шміт «Мистецтво старої Руси-України»). – Харків, 1919 та 
«Пам’ятки староруського мистецтва». – К., 1922; М.Голубець «Нарис історії українського мистецтва». – 
Львів, 1922; Д.Антонович «Скорочений курс історії українського мистецтва». – Прага, 1923; 
В.Січинський. «Конспект історії всесвітнього мистецтва». – Прага, 1925). Але праць, що охоплювали б та 
інтерпретували всю національну культуру в цілості, у взаємодії всіх її ланок, – не було. Причина полягала 
не так у методологічній чи «суб’єктивній» непідготовленості української науки, як в об’єктивних 
обставинах українського життя: відсутності наукових інституцій, які б концентрували інтелектуальний 
потенціал і генерували відповідну роботу, нагромаджували джерельний матеріал; а головне – у самій 
неповноті соціально-культурної структури українського суспільства за умов колоніального становища і 
відповідно – неповноти структури української культури, в якій тривалий час переважали гуманітарні 
галузі і недостатньо були розвинені інші аспекти культури та культурного самоусвідомлення. Україна 
мало коли перебувала в стані оптимального національно-культурного розвитку, більше ж – у стані 
боротьби за національно-культурне виживання, яка протягом майже всього XIX ст., зосереджувалася на 
проблемах мови, літератури, школи, мистецтва, історичного самоозначення. Це впливало на теоретичну 
модель національної культури та модель її історії. І хоч наприкінці XIX та особливо в перші десятиліття 
XX ст. ця «гуманітарна» модель була вже вочевидь завузькою, вихід за її межі та конструювання ширшої, 
адекватнішої відбувалися повільно. Крім того, завжди існувала небезпека розчинити історію культури в 
історії «загальній», переважно суспільно-політичній. Втім, М.Грушевський у книзі «Культурно-
національний рух на Україні в XVI-XVII столітті» (Київ; Львів, 1912 р.) уник цього, – може, й тому, що 
широка культурна діяльність у цей період зосередила в собі енергію національного руху. 

Цілком природно – з огляду на стан суспільства та його самопізнання, як і на логіку розвитку 
науки, – що перш ніж стати окремим науковим предметом, історія української культури тривалий час 
залишалася фрагментом загальної історії народу, більш (у М.Грушевського, скажімо) чи менш (в 
інших авторів) вагомим; інколи – свого роду доповненням до такої історії. 

Цікавим явищем у цьому ряду були «Додатки» академіка Д.Багалія до редагованого ним ІІ 
випуску «Історії українського народу» О.Єфименко (Харків, 1922 р.). Один із розділів цих «Додатків» 
присвячений культурним надбанням» українського народу. Відзначивши, що недоліком праці 
О.Єфименко є випадання національної культури з предмету історії, він намагався компенсувати цю 
ваду своїми перевагами, які фактично набрали характеру загального огляду української культури як 
важливого складника національного буття. Найбільш висвітлена в «Додатках» характеристика нової 
української писемності (XIX ст.), етнографічних та історичних досліджень як форми національного 
самопізнання і духовної підготовки національного відродження (а водночас і як тієї інтелектуальної 
арени, де українці включалися в роботу загальноєвропейської наукової думки), а також археології. 
Коротко оглянув Д.Багалій здобутки українського театру, малярства, музики, зупинився на значенні 
школи та навчальних посібниках для розвитку національної культури. Принципове значення мали два 
моменти в Багалієвій схемі української культури: введення до неї російськомовних явищ, створених в 
Україні і з Україною органічно пов’язаних (ширше розгорнуто і обґрунтовано цей принцип 
Д.Антоновичем), та отримання здобутків природничих і технічних наук, головне ж – політичної 
думки, «політичної ідеології», початки якої, до речі, Д.Багалій виводив із народної пісні. 

Короткі оглядові розділи присвятив культурі і Д.Дорошенко у своєму «Нарисі історії 
України» (Варшава, 1932-1933 рр.). Але тут він мало виходив за межі філології та гуманітаристики. 
Цікавою була його інтерпретація розвитку історичної думки та наукових історичних досліджень в 
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Україні як частини національно-культурного руху: інтерес до Історії Дорошенко пов’язував з 
інстинктом самозбереження нації, вбачаючи у цьому загальну закономірність суспільного життя. 
Піднесення етнографічних студій він також розглядав у контексті відродження слов’янських народів. 

На початку XX ст. українські вчені та публіцисти багато зусиль докладали для того, щоб краще 
просвітити російську суспільність з історією, становищем та бажанням українського народу вплинути 
на демократичну громадськість у напрямі розв’язання «українського питання». У цьому контексті чи не 
найзначнішою акцією було видання в Петрограді в 1914-1916 рр. двотомової колективної праці 
«Украинский народ в его прошлом и настоящем». Ініціатором видання був М.Грушевський, а членами 
редколегії разом із ним – Ф.Вовк, М.Ковалевський, Ф.Корш, А.Кримський, М.Туган-Барановський, 
О.Шахматов. Розділ про історію українського народу написав М.Грушевський, про географію України – 
С.Рудницький, про статистику українського населення – О.Русов, В.Охримович і С.Томашівський, про 
антропологічні та етнографічні особливості українського народу – Ф.Вовк, про історію української 
мови – О.Шахматов. Це була перша енциклопедія українознавства; на жаль, задумані два наступні томи 
так і не з’явилися через військові події. 

Тим часом було зроблено ще одну спробу виділити національну культуру як цілість, в окремий 
предмет розгляду. Йдеться про книжку І.Огієнка «Українська культура. Коротка історія культурного 
життя українського народу» (К., 1918 р.). Попри свій популярний характер і адресованість до 
малообізнаної аудиторії, вона подавала загальну картину розвитку національної культури у 
схематичному окресленні. Книжку написано і видавано в той час, коли зусилля свідомого українства 
були зосереджені на національному самоствердженні – політичному та культурному, коли треба було 
надати переконливості образові української культури в очах усього суспільства, щоб той образ став 
чинником у мобілізації волі народу на боротьбу за власну державу. Тому автор послідовно обґрунтовує 
саме уявлення про українську культуру як цілком окрему, а не частину чи периферію російської, отож 
наголос зроблено на відмінності її від російської та на тих історичних обставинах, що гальмували її 
розвиток; багато уваги приділено фактам, що засвідчують антиукраїнську політику російських царів. 
Через те книжка набрала виразно полемічного характеру. Натомість структура культури та внутрішні 
чинники її розвитку описані побіжно. Втім, своє популяризаторське призначення книжка виконувала та 
й нині виконує (відтворена репринтним способом 1991 р.) [3; 40-41]. 

Сучасне розуміння культури філософами, істориками, культурологами багато в чому 
спирається на ідеї І.Огієнка, щодо суб’єктності культури, її зверненості до людини, її існування через 
людину і задля людини. «Духовна культура творить із людини найдосконалішу одиницю» [3; 38], – 
стверджуючи це, він розумів культуру як процес і результат реалізації людських потенцій. Тому його 
історико-культурні нариси відображають плин часу в обличчях реальних людей, героїв, творців 
непростої національної долі. Культура в його інтерпретації постає як опановане людиною, як те, що 
стало атрибутивною властивістю її сутнісних сил, способу діяльності, вираженням її діяльнісного 
ставлення до самої себе і до оточуючого світу. І.Огієнко розумів культуру як особистісне залучення 
людини до діяльнісного освоєння світу. 

Пізніше, 1937 р., у Галичині у видавництві І.Тиктора вийшла «Історія української культури» 
за ред. І.Крип’якевича. Він же був автором тієї частини праці, що висвітлювала побутову і суспільну 
культуру українців; інші розділи належали таким авторам: письменство – В.Радзикевич, мистецтво – 
М.Голубець, музика – В.Барвінський, театр – С.Чарнецький. Як і книжка І.Огієнка, ця також мала 
популярний характер, але відзначалася більшою повнотою, подавала ширший матеріал із різних 
галузей культури, ґрунтовніше висвітлювала основні її ділянки – була «популярною енциклопедією» 
української культури. 

Наступна позиція, що визначає місце культурології у науці – ототожнення її насамперед із 
філософією культури. Це твердження спростовує В.Межуєв. Перше, на що він звертає увагу, це те, 
що різниця між культурологією (наукою про культуру) і філософією культури – частина більш 
загальної теми, що торкається науки і філософії. І це питання постає у ставленні не лише до культури, 
але й до інших об’єктів знання – суспільства (соціологія і соціальна філософія), історії (історія і 
філософія історії) і т.д. В.Межуєв стверджував, що саме виникнення філософії культури виявилось 
наслідком відділення культури від релігії (секуляризація) у Новий час, і саме європейська культура у 
її секуляризованому вигляді зробила філософію головним органом свого самопізнання і 
самоосмислення. Це є відмінним від культурології, яка є нейтральною і не передбачає дидактично-
оціночний аспект [4; 48-52]. 
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В.Межуєв називає ще один чинник, який передував виникненню культурології. Це, насамперед, 
зміна класичного уявлення про культуру у пост класичному глобалізованому просторі. Сьогодні про 
культуру не можна судити лише з однієї перспективи, характерної лише для європейського періоду 
історії. Знання про власну культуру не дають знань про іншу. На зміну культурному європоцентризму 
приходить точка зору культурного плюралізму, багатоманітності і насамперед рівності різних культур. 
Отож глобалізація стала поштовхом для розвитку нової науки. В кінцевому рахунку В.Межуєв зазначав, 
що створюється єдиний теоретичний простір наукового знання про культуру, який в майбутньому, 
можливо, остаточно стане основою загальної культурології [4; 8-14]. 

Протягом 60-70-х рр. дослідження окремих галузей культури і мистецтва просунулося далеко – 
крім численних монографій, маємо фундаментальну восьмитомну «Історію української літератури», 
шеститомову «Історію українського мистецтва» (образотворчого), низку енциклопедичних видань, 
праці з історії окремих видів мистецтва, історії науки в УРСР тощо. Не можна недооцінювати цих 
здобутків, хоча не можна не бачити і їх недоліків. Крім того, до останнього часу українські радянські 
вчені були невільні, обмежені і в матеріалі (його великі масиви – творчість репресованих авторів, 
дореволюційних «націоналістів», культура діаспори були табуйовані), і в інтерпретації (система догм, 
які, зокрема, закріплювали несамостійний статус української культури). 

Що ж до загальної, систематизованої історії української культури, то її за 70 років радянської 
влади так і не було створено. Хоча 1931 р. вийшов нарис А.Козаченка «Українська культура, її 
минувшина і сучасність». А 1961 року, за умов тимчасової «відлиги», у видавництві «Радянська 
школа» вийшла «Історія української культури (З найдавніших часів до середини XVII ст.)» 
М.Марченка. Але й вона, по-перше, була по суті історією української культури лише середньовіччя; 
по-друге, мала характер навчального посібника, а не концептивної наукової праці. Втім, як посібник 
вона й досі зберігає свою цінність. 

Справжній «культурологічний бум» в Україні розпочався лише на стадії переформування 
суспільства після розпаду СРСР. Протягом 1993-1999 рр. в Україні, Росії, Білорусі, в інших державах 
СНД було видано величезну кількість підручників та посібників із стереотипною назвою 
«Культурологія». «Культурологію» в усіх трьох східнослов’янських державах введено до переліку 
спеціальностей вищої школи, причому в Україні до «Культурології» як такої додали ще й окрему 
спеціальність «Етнокультурологія». Кафедри «культурології» стали ознакою більшості ВНЗ, які 
надають повну вищу освіту.  

Незважаючи на розробки Л.Уайта на Заході, термін «культурологія» не прижився, а лише 
існує на території Росії і Україні і це дає причину заявляти, що культурологія – пострадянський 
вітчизняний винахід, який не має аналогів в інших регіонах світу [5; 276-278]. Прихильники цієї 
думки наголошують і на призначенні культурології як нової виховної системи у пострадянському 
просторі, яка прийшла на зміну марксистко-ленінській [6; 183-184]. Але знову ж таки опоненти 
спростовують це судження, апелюючи до того, що аналог культурології існує на Заході, лише під 
терміном культурна антропологія (США), соціальна антропологія (Британія) [6; 182-190]. 

Але незважаючи на двозначність її онтологічного аспекту, культурологія продовжує існувати. І 
навіть Е.Сурова, яка у своїй статті «Культуролог як маргінал у науці», категорично заявляє неможливість 
віднайти ще одне місце у «Храмі науки» для культурології, надалі пом’якшує свої позиції і зазначає, що 
це жодним чином не зменшує її значення як дисципліни, введення якої для викладання, особливо для 
негуманітарних спеціальностей, знімає ряд проблем у навчальному процесі. Адже часто у так званих 
«студентів-технарів», які мислять достатньо конкретно, викладання філософських абстракцій викликає 
спротив, викладання історії – не цікавість, вивчення психології виявляється поверхневим. Така ситуація 
призводить до того, що значна частина студентів не володіє навіть середнім рівнем загальнокультурного 
розвитку, що, на думку Е.Сурової, може виправити культурологія [7; 24-25]. 

Далекогляднішим у плані перспектив культурології як методології гуманітарних наук є 
сучасний філософ М.Епштейн. Він прогнозує виокремлення ще 14 гуманітарних наук: таких, як 
культуроніка, транскультура, семіургія, трівіалогія, технософія і т.д. Отож, як бачимо, розвиток 
культурології неминучий, лише питання у якому напрямі. 
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Резюме 

Розглядаються історичні передумови виникнення культурології як науки та прикладного 
знання. 

Ключові слова: культурологія, науковий пошук, концепції, світовий культурний процес. 
 

Summary 
Historical pre-conditions of becoming and development of culturological education 
Historical pre-conditions of origin of kulturology are examined as science and applied knowledge. 
Key words: scientific search, conceptions, world cultural process. 

 
Аннотация 

Рассматриваются исторические предпосылки возникновения культурологии как науки и 
прикладного знания. 

Ключевые слова: культурология, научный поиск, концепции, мировой культурный процесс. 
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УДК 261.6:271 
О.О. Смоліна 

 
ПОНЯТІЙНИЙ СВІТ ПРАВОСЛАВНОЇ МОНАСТИРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Кожна культура має власний термінологічний апарат, що відображає її образ світу й 

систему координат для орієнтування в ньому. Християнська культура створила й втілила багатющу 
систему понять і термінів, частина яких не втратила актуальності й до сьогодні. А.Гуревич у низці 
робіт [2; 10] розглянув широкий перелік цих понять (на матеріалі західноєвропейської традиції), 
показавши їх глибокий зміст і, у той час, відмінне від свідомості сучасної людини трактування. Ще 
менш звичні для суспільства початку ХХІ ст. поняття, властиві православній монастирській 
культурі. Незважаючи на кардинальну відмінність її настанов і цінностей від сучасних, ця культура 
продовжує існувати й у ряді держав переживає відродження. Група категорій православної 
монастирської культури, її сприйняття людини й світу викладені в літературній традиції 
«зсередини» цієї культури – у творах Григорія Палами, Іоанна Золотоустого, Ігнатія Брянчанінова, 
Паїсія Величковського й інших. Разом із тим, ці трактування вимагають адаптації до сприйняття 
сучасної людини. Саме цією роботою відносно традиції ісіхазму займається сьогодні С.Хоружий. 
Актуальність цих досліджень пов’язана, у тому числі, і з кризовими процесами сучасного 
суспільства в сфері екології, культури, внутрішнього світу окремої особистості. Вивчення з 
сучасних позицій понять, образів, термінів монастирської культури дає уявлення про альтернативні 
шляхи розвитку й удосконалення людини. На думку А.Гуревича, «невід’ємним аспектом 
дослідження стає історія понять, якими користувалися носії досліджуваної культури і які за 
необхідністю змінили свій зміст, наближаючись до нашого часу» [10; 6]. 

Метою даної статті є формулювання в сучасних вимірах низки найбільш важливих 
складових понятійного світу православної монастирської культури. 

Православний чернець, носій чернечої культури, творець культури монастирської володіє 
системою мов, серед яких можна назвати наступні: 

• національна мова (мова рідної культури); 
• церковнослов’янська або грецька мови (залежно від місця розташування монастиря або 

пануючої традиції); 
• мова символів Священного Писання й святоотецького Переказу. Світосприймання 

монастирської культури в якості своєрідного «каркаса» визначають лаконічні, «позачасові» образи 
євангельських притч: фарисей – митар; Отець – Син; син – блудний син; учитель – учень; добрий 
пастир – найманець; шлях Марфи – шлях Марії; зерно – плевели; старий Адам – новий Адам; 

• мова аскетики. За словами сучасного ченця, митрополита Ієрофея (Влахоса), «не можна 
знайти визначення, якими б описувався стан, переживаний духовною людиною. Можна 
охарактеризувати лише його ознаки й образи» [5; 157]. Мова аскетики формується в процесі 
чернечих духовних практик. 

Відомо, що мова є одним із факторів, що впливають на характер мислення людини. Відомо 
також, що існує, а згодом збільшується, різниця між прадавнім і сучасним розумінням слів. 
Наприклад, митрополит Антоній Сурозький уважає, що «порівняно зі стародавністю, у всіх сучасних 
мовах слова набули більш вузького, спеціального значення. Часто вживаємо слова молитви, що 
безмірно багаті, але не зауважуємо цього багатства, тому що сприймаємо слова на рівні їх значення в 
повсякденній мові; а вони могли б мати глибокий відгук у наших серцях, якщо тільки зв’язати їх з 
тим, що нам відомо на інших рівнях» [1; 144]. Про важливість термінології для християнства 
говорить, наприклад, той факт, що ряд церковних соборів скликалися й займалися саме 
відточуванням формулювань таких понять, як «особистість», «іпостась», «Богородиця» та ін. «У 
Церкві не може бути релятивізму <…>. Не може бути багатьох однаково припустимих способів 
розуміти Церкву, її природу, завдання й облаштування» [11; 314]. 

Терміни й поняття, що існують у православній монастирській культурі, з позицій сучасного 
розуміння можна умовно розділити на дві групи: 

• поняття, загальновживані для світської й релігійної культури, але в культурі монастирській 
вони набули додаткового відтінку або нового змісту; 

• специфічні поняття, що мають відношення до чернечої аскетичної практики. 
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Статус категорій у монастирській культурі мають поняття Любов, Світло, Доброта, Життя, 
Шлях, Істина, Правда, Краса, які є не просто абстракції, але імена Божиї (тому й пишуться з великої 
літери), мають онтологічний рівень, апріорне буття. У сучасній світській культурі ці абстракції 
релятивні. Наприклад, поняття «істина» сьогодні стійко співвідноситься зі сферою пізнання й науки, 
хоча й тут, говорячи словами Д.Мацумото, «ми повинні визнати, що істина залежить від того, як 
проводиться дослідження. <…> Дані, отримані в будь-якому дослідницькому проекті, залежать від 
методів, обраних дослідником і особистої схильності вчених, які планують і проводять ці 
дослідження» [9]. На противагу цьому в монастирській культурі «істина – не просто «ціль» і 
«об’єктивно» правильне твердження про Бога, світ і людину, але вище за все це сотеріологічна 
реальність і сила. Істина рятує, перетворює, «обожує», тому що вона – спілкування з Богом <…>» 
[11; 128]. Крім того, «питання істини в православ’ї – не питання дисципліни й слухняності. Це 
питання любові. Той святий, якого ти зрозумів і полюбив, стає для тебе авторитетнішим (якщо він у 
якомусь питанні розходиться з іншим святим). <…> Думати ж, обирати, любити – треба вчитися 
самому» [8]. Істини не може бути більше або менше. До неї можна більш-менш наближатися. «Не 
Істина збільшується, а ми зростаємо в Ній» [11; 359]. 

Однією з особливостей монастирської культури є «відкидання світу», описання ідеї «світу» у 
категоріях, несумісних з ідеями чернечого життя. Слід зазначити, що саме поняття «світ» у контексті 
Священного Писання має кілька значень. Це «уся світобудова в цілому, як вона створена самим 
Богом (напр. Римл. 1, 20; Ефес. 1, 4; Євр. 4, 3; Євр. 2, 26; 1 Петра 1, 20 та ін.); іноді ж «світом» 
іменується вся сукупність народів, яким повинне бути проповідане Євангеліє (напр. Матф. 26, 13; 
Мрк. 14, 9 <…>). Навряд чи можна допустити, щоб Христос учив нас відкидати Боже створіння або ж 
усю сукупність народів, що сподіваються на благовістя й мають одержати його…» [7]. Можна 
виділити також і третє значення поняття «світ», що представляє його як якусь структуру, що 
автономізує себе від Бога, як утвір, у рамках якого його складові втрачають свої трансцендентні 
характеристики, глибину, свій «третій вимір», структуру, що сприймає себе як самоціль. І якщо світ 
як створіння Боже слід любити, світ як створене й покутуване Богом людство слід рятувати, то світ, 
що протиставляє себе Богові й тим самим спотворює, профанує свою сутність, належить, безумовно, 
відкинути. «<…> одна справа – залежність від світу, і зовсім інша – зв’язок з ним» [11; 231]. 
О.Шмеман називає таке комплексне бачення світу «триєдиною інтуїцією створіння, падіння й 
спокутування». 

Із трактуванням поняття «світ» пов’язане сприйняття в монастирській культурі термінів 
«реалізм», «реалістичність», «реальність». Наприклад, символізм Церкви, літургії, чернечого життю й 
аскези розглядається як елемент справжнього реалізму. Слово «символ» походить від грецького 
symballo і означає «збіг», «з’єднання», «злиття». Отцями Церкви (представниками монастирської 
культури) слово «символ» використовувалося в значенні «реальна присутність» [11; 242]. «Символ 
указує на те, що одна реальність може не тільки означати іншу реальність, але й виявляти й 
передавати її нам, і тому символ – більше ніж знак. <…> він бере участь у тій реальності, на яку 
вказує. Символ не просто умоглядний та уявляємий, він – онтологічний та екзистенціальний. Це – 
реальність, що у всій повноті виражається, існує й повідомляється через іншу реальність. <…> 
символ – не проста вказівка на щось інше. Це – присутність цього іншого. Присутність того, що не 
може бути присутнім іншим способом, принаймні в цьому світі, у цей час, у контексті нашого життя» 
[11; 243]. Таке розуміння символічного реалізму є однією з причин ортодоксальності й 
консерватизму православної монастирської культури. Незмінність реальності припускає незмінність 
символів, що втілюють її в цьому світі. Таким чином, фундаментальна відмінність розуміння в цьому 
питанні полягає в тому, що символ тут не умовний знак, а сама реальність, а то, що ми називаємо 
реальністю, – насправді є глибоко символічним. «<…> «надприроднє» варто було б, мабуть, 
розглядати як найвищого ступеня природнє» [11; 30]. 

Реалізм є прояв у світі й людині якостей, якими вони були наділені споконвічно й втратила 
внаслідок гріхопадіння. Реалізм, це та якість, «якою завжди світиться справжня християнська 
духовність і породжена нею християнська культура» [11; 789]. Таким чином, найбільш 
реалістичними є прояви святості в православній монастирській культурі. Реалізм у певному сенсі є 
синонімом святості. 

Суттєво іншим у контексті розглянутої культури виглядає й трактування поняття «свобода». 
Вона невіддільна від Істини: «І пізнаєте істину й істина зробить вас вільними» (Ін. 8:32). Свобода 
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можлива тільки у з’єднанні з Богом. З іншого боку, до Бога незастосовні людські дефініції свободи: 
«тому що вільний вибір є рішення, прийняте на основі дослідження й обмірковування того або 
іншого предмета, після наради й судження про нього. Христос же, будучи не просто людиною, але 
одночасно й Богом, будучи всевідаючим не мав потреби «ні в розгляді, ні в дослідженні, ні в нараді, 
ні в судженні» <…> у силу самого свого Божественного буття й всевідання, мав благо за Своєю 
природою» [6; 571]. Однією з форм несвободи розуміється сприйняття Бога й світу як зовнішній для 
себе авторитет, їх об’єктивація [11; 443]. Монастирська культура пропонує відмовитися від 
світського розуміння свободи як «вічної можливості вічного вибору (й, отже вакууму, який вічно сам 
себе знищує)» і в процесі аскези здобути свободу «як повноту володіння, повноту життя» [11; 433]. 
Свобода в монастирській культурі має на увазі відмову втілювати собою ті або інші прийняті в 
суспільстві характеристики статі, раси, нації, культури, соціального прошарку й т.ін. Життя 
зосереджується лише на втіленні характеристик Христа. «<…> звільнення від світу, тобто від усякої 
«редукції» <…>. Людина знаходить волю в Христі тому, що Христос вище й більше всіх «культур», 
усіх «редукцій» [11; 514]. 

Звідси «раб Божий» – той, хто працює Богові, ідучи шляхом досягнення Свободи. Антонімом 
цьому поняттю буде не «ми не раби», а «раб гріха». Третього варіанта, згідно з уявленнями 
монастирської культури, не існує. «Якщо античні автори називали людину «мікрокосмос», малим 
світом, то в Отців Церкви, наприклад у свт. Григорія Ниського, зустрічаємо найменування 
«міркотеос» – малий бог, тобто істота, здатна управляти світом, вільно визначатися у ставленні до 
природної необхідності» [3; 92].  

У контексті сучасної культури вимагають пояснення й специфічні для православного 
чернецтва терміни. Більшість їх має грецьке походження або є церковнослов’янською калькою з 
грецької. Наприклад, досить відмінним від сучасного розуміння є етимологічний зміст слова аскеза. 
На думку С.Дергальова, «Слово «аскезис» (греч. askhsiz), від якого утворилося загальновживане 
слово «аскетизм», має своєю основою дієслово «аскео» (греч. askew) зі значенням «мистецьки й 
старанно переробляти, обробляти грубі матеріали, прикрашати й у всім цьому практикуватися» [4]. 
Таким чином, суттю аскези є не «позбавлення задоволень», а митецька й завзята робота. Акцент 
ставиться не на стражданні й запереченні, а на ствердженні й створенні. За О.Шмеманом, аскеза 
«означає життя в зосередженім зусиллі й боротьбі й анічогісінько більше» [11; 514]. 

Умовою плодотворності аскези є супровід її процесом покаяння. У монастирській культурі 
різняться поняття «покаяння» і «каяття». «Покаяння є жаль про гріхи, що супроводжується зміною 
розуму (таким є буквальне значення грецького слова metanoya, перекладеного як «покаяння»), зміна 
способу життя. Каяття, навпаки, є жаль про вчинене зло без можливості будь-що зробити для його 
виправлення» [6; 781]. 

Отже, як і у випадку з аскезою, суттю покаяння є не стільки муки душі та серця, скільки 
набуття навички мислити інакше себе й зміст свого існування. «<…> покаяння засноване на 
усвідомленні людиною нетотожності самої себе й своїх учинків» [3; 81]. Можна сказати, що покаяння 
пов’язане з усвідомленням тези: «я можу краще та я гідний більшого» (у контексті, звичайно ж, 
християнських цінностей). Покаяння є переоцінка цінностей, ствердження власної здатності до 
позитивних духовних змін. 

Одним із видів чернечих аскетичних практик є споглядання. У монастирській культурі цей 
процес трактується як активне с-поглядання (точніше, інтерактивне), дивитися один на одного, 
відбиватися, немов у дзеркалі, один у одному. «Молитва – теж один із видів споглядання» [5; 27]. У 
такому контексті споглядання природи перетворюється в прозрівання в ній задумок Бога, 
споглядання людини – бачення в ній образа Бога, а вищий рівень споглядання – спілкування з Богом 
у молитві. Це обмін буттям – перихорисіс. 

Специфічно чернечим терміном є «трезвіння», що певною мірою можна представити як 
прагнення до помірності й навичка самоаналізу. Однак трезвіння не є раціоналізмом у сучаснім 
розумінні цього слова. «Відчуття ми зобов’язуємо до помірності, бажаючу частину душі – до любові, 
розумну ж поліпшуємо, усуваючи з її шляху все, що перешкоджає думці в її сходженні до Бога, і 
називаємо це «трезвінням» – пише митрополит Ієрофей Влахос [5; 116]. 

Специфічний відтінок у контексті монастирської культури має слово «подвиг», під яким ченці 
мають на увазі «зусилля, які докладаємо, щоб людська воля підкорилася Божиїй волі і була змінена 
нею» [5; 45]. Таким чином, подвигом є зусилля, спрямовані насамперед на самого себе. Але ця 
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індивідуальна спрямованість подвигу не таїть у собі небезпеку егоїзму, тому що молитва подвижника 
за світ і є його внесок в удосконалювання останнього. «У людини п’ять почуттів, тому й подвигів 
п’ять: пильнування, богомислення, молитва, помірність і безмовність <…>. Подвижник повинен 
підкорити свої п’ять почуттів цим п’ятьом подвигам, тобто зір – пильнуванню, слух – богомисленню, 
нюх – молитві, смак – помірності, а дотик – безмовності» [5; 44]. У наведеній цитаті цікава «широка 
спеціалізація» і поетизація людських органів почуттів. У контексті монастирської культури, 
очевидно, вважається, що слух здатний мислити, нюх – споглядати, думати, а дотик – говорити. 

Даний контекст стає зрозумілим, якщо звернутися до тлумачення терміна «помисли». «Коли 
святі отці говорять про помисли, вони мають на увазі не лише думки, але образи й уявлення, за якими 
щораз випливають відповідні їм думки. Образи в комбінації з думками й називаються помислами 
<…>. Усі предмети мають свою мову, за допомогою якої вони говорять і спілкуються з людиною. За 
словами преподобного Григорія Синаїта, Священне Писання називає помислами й ці мови 
предметів» [5; 217]. Таким чином, подвигом є напруга сил у процесі контролю, відбору й опору 
інформації, що поступає на органи почуттів, вироблення здатності не піддаватися її відволікаючій і 
руйнуючій дії, але прозрівати крізь неї Істину й Свободу. 

Крім боротьби з помислами, ченцеві необхідна боротьба зі страстями. Це поняття в 
монастирській культурі має негативний відтінок. «Слово «пристрасть» у грецькій мові (як і в 
слов’янській) має подвійний зміст: воно може вказувати на гріховні страсті, а може позначати 
страждання або природні немочі людського єства» [6; 559]. Таким чином, пристрасть – це гріховна 
навичка, що вросла в душу. Метою боротьби зі страстями є набуття безпристрасності, яка не є 
синонімом байдужості, а «є нерухомістю душі на погане. <…> безпристрасність пов’язана з любов’ю 
і є життям, рухом» [6; 302, 305]. 

Частина термінів монастирської культури зберігає те значення, яке ці слова мали в 
церковнослов’янській (слов’янській) мові: 

• «живіт» – життя; 
• «позорище» – публічне видовище; 
• «стяжати» – привласнювати; 
• «брань» – битва; 
• «виправдання» – заповіді, закони; 
• «бездоганний» – негріховний. 
Цікавим є трактування з позицій монастирської культури таких понять, як: 
• «принадність» – є засвоєння людиною неправди, прийнятої їм за істину (трактування свт. 

Ігнатія Брянчанинова), самообман [4]; 
• «спокуса» – це або дія диявола, що стала перешкодою для християнина на його шляху до 

Бога, або власний гріховний потяг людини [8]; 
• «ширяння» – стан розуму занепалої (тобто після гріхопадіння – О.С.) людини [6; 530], її 

нездатність природньо зосередитися на головному, тобто Богові; 
• «єресь» – у буквальнім значенні це грецьке слово означає «вибір», підміну цілого – 

частиною [11; 751]; 
• «старець» – поняття відбиває не фізичний, а духовний вік; рівень духовної досконалості, що 

дозволяє наставляти інших. Стала крилатою фраза одного з ченців: «Старих у монастирі багато, а 
старців не пригадую»; 

• «печаловатися» – діяльно переживати, опікуватися; 
• «пізнати» – не довідатися розумом, а стати частиною, випробувати на власному досвіді. У 

цьому розумінні пізнання Бога відбувається не в теорії, а на практиці, у процесі аскетичного життя 
ченця. О.Шмеман пояснює цю різницю виразами «знання про Бога» і «знання Бога». Якщо першим, 
на його думку, характеризується західне християнство, то друге становить сутність Православ’я: 
«саме віра як досвід, всецілий і живий досвід Церкви, є джерелом і постійним контекстом східного 
богослов’я – у всякому разі, того богослов’я, яким характеризується епоха Отців. Це богослов’я – 
більше «опис», аніж «дефініція», тому що насамперед є пошуком слів і понять, які адекватно 
виражають живий досвід Церкви й спираються на реальність, а не на «судження» [11; 252]. 

Таким чином, понятійний світ православної монастирської культури в основному складається 
з характеристик духовних станів людини й шляхів досягнення святості. Додатковий відтінок 
сакральності термінам забезпечує їхня церковнослов’янська (грецька) форма або походження. 
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Церковнослов’янська мова зберігає їхнє первинне значення, яке може бути переведеним на мову 
будь-якої історичної культури. Це означає визнання, що в часи формування цієї мови люди були 
здатні глибше сприймати зміст християнства, ніж в наступні епохи. Разом із тим, можна говорити про 
своєрідність понятійного апарату православної монастирської культури. Вивчення історії понять 
інших зниклих культур минулого допомагає зрозуміти як ці терміни зараз змінили своє значення. 
Монастирська ж культура продовжує існувати, її терміни з тим самим значенням існують і понині, 
але для свого адекватного розуміння вимагають «озброєності» спеціальними знаннями. 
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Резюме 

З позицій сучасного розуміння вивчаються важливі складові понятійного світу православної 
монастирської культури. Ці незвичні для сучасного світу твердження здатні дати уявлення про 
можливі альтернативні шляхи розвитку людини та суспільства. 

Ключові слова: монастирська культура, сучасність, понятійний світ, аскеза, мова. 
 

Summary 
Conceptual world of the Orthodox monastic culture 
The article contains the most important components of the conceptual world of the Orthodox 

monastic culture from the standpoint of the modern understanding. That language is unusual for the modern 
world but it can give an idea of possible alternative ways of development of man and society. 

Key words: monastic culture, modernity, the conceptual world, asceticism, and language. 
 

Аннотация 
С позиций современного понимания рассматриваются наиболее важные составляющие 

понятийного мира православной монастырской культуры. Эти непривычные для современного мира 
формулировки могут дать представление о возможных альтернативных путях развития человека и 
общества. 

Ключевые слова: монастырская культура, современность, понятийный мир, аскеза, язык. 
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УДК 316.726-053.6 
Я.М. Левчук 

 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНИХ 

СУБКУЛЬТУР 
 
Проблема вивчення молодіжних субкультурних об’єднань виявилася актуальною для 

вітчизняних учених лише в останні 15-20 років. Каталізатором інтересу до цієї проблематики стали 
події в СРСР другої пол. 80-х років минулого століття, коли очевидним було захоплення молоді рок-
музикою. Саме тоді з’явилися й перші статті, монографії радянських музикознавців, культурологів, 
дослідження яких стосувалися впливу пісенної творчості на мислення, поведінку молоді, її спосіб 
життя і ціннісні орієнтації. Проте, подібну проблему порушили і зарубіжні вчені (в основному 
європейські) в другій пол. ХХ століття. Це було пов’язано з наростанням боротьби на Заході з 
молодіжним екстремізмом, корені якого багато дослідників бачили в «засиллі» рок-музики, її 
негативному впливові на молодь. Передусім наукові дослідження включали проблематику на стику 
декількох наукових дисциплін: культурології, музикознавства, філософії та філології. Статус 
музикознавця, його тісний взаємозв’язок з іншими науковими дисциплінами висувають перед 
дослідником низку вимог, виконання яких дозволило визначити наукову працю як мистецтвознавчу. 

Загальні особливості культурних процесів середини ХХ століття висвітлені у наукових працях 
А.Сохора, А.Цукер, Г.Ашина, А.Мідлера, О.Маркова, А.Попова, К.Акопяна, Н.Саркітова, Ю.Божко, 
Х.Ортега-і-Гасет та ін. 

Феномен культури в людському суспільстві розглядався науковцями упродовж тривалого 
періоду. Аналіз проводився із застосуванням методологічних напрацювань різних наук. Із погляду 
соціологічного підходу поняття культури осмислювалося американськими дослідниками А.Кребером 
і К.Клакхоном. Ними запропоноване таке визначення: «Культура складається з норм, що визначають 
поведінку, освоювану і опосредковану з допомогою символів; вона виникає в результаті діяльності 
груп людей, включаючи і їх втілення в засобах» [1; 35]. 

Соціологи Н.Аберкромбі, С.Хілл і Б.Тернер характеризують культуру таким чином: 
«Культура – поняття загальне, відображає символічні, небіологічні, тобто придбані аспекти життя 
людського суспільства. Культура включає мову, звичаї і традиції, за допомогою яких можна 
відрізнити людську поведінку від поведінки інших приматів». Очевидно, поняття культури 
розглядається у рамках культурологічного підходу, наділена головною особливістю: культура володіє 
системною якістю, відіграє важливу, якщо не ключову, роль у суспільстві, в значній мірі визначаючи 
соціальну поведінку індивідів. Зокрема, соціологи У.Томас і У.Самнер вважають культуру 
«сукупністю позаприродних досягнень, пов’язаних із розвитком суспільства і удосконаленням особи. 
Вона включає мову, знання, мистецтво, способи оволодіння людською природою і організації життя, 
соціальні інститути, регулюючі суспільні відносини. Культура проявляється у всіх сферах 
суспільного життя в багатоманітних формах». Як бачимо, дане визначення акцентує увагу на такому 
аспекті культури, як глобальність характеру і значний вплив на поведінку індивідів у суспільстві. 
Саме проблема обмеження, багато в чому репресивної ролі культури в суспільстві була ґрунтовно 
осмислена З.Фрейдом. На його думку, «культура тримається на двох началах: опануванні сил 
природи і на обмеженні наших потягів. Культурне будівництво суспільства постійно відтворюється 
завдяки тому, що окрема особа, вступаючи в людське суспільство, знову жертвує задоволенням своїх 
потягів на користь суспільства» [11; 12]. Згідно визначення Ф.Тенбрука «культура є суспільним 
явищем постільки, оскільки вона є репрезентативною культурою, тобто генерує ідеї, значення і 
цінності, які діють через їх фактичне визнання. Вона охоплює… переконання, оцінки, картини світу, 
ідеї та ідеології, які впливають на соціальну поведінку в тій мірі, в якій члени суспільства або активно 
їх розділяють, або пасивно визнають» [4]. 

Як бачимо, визначення суті культури, розроблені в рамках соціологічного підходу, 
акцентують увагу на двох її особливостях як соціального явища, що в значній мірі зумовлюють її 
специфіку. По-перше, йдеться про таку функціональну характеристику культури, як здатність 
впливати на вчинки, дії індивідів у суспільстві, а, отже, диференціювати, розділяти людей, групи 
згідно успішності виконання ними вимог, норм культури. Стає очевидним той факт, що жодне 
суспільство загалом не може демонструвати аналогічні реакції на культурні стимули, що різні 
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індивіди по-різному взаємодіятимуть із культурою. Не випадково в роботах 3.Фрейда і Ф.Тенбрука 
природним визнається існування «культурної опозиції» як свідчення плюралізму, свободи мислення і 
реагування людей. По-друге, визначення культури, розроблені в рамках соціологічного підходу, 
акцентують увагу на системному характері культури. Вона уявляється дослідникам системою з полем 
норм, що постійно коливається, правилами та іншими елементами соціального досвіду, які 
змінюються як під впливом зовнішніх природних та історичних обставин існування суспільства 
(адаптація), що самокоректується, так і у зв’язку з постійними колективними або індивідуальними 
суперечностями, конфліктами усередині самого суспільства, соціальним суперництвом, 
демографічними кризами, напливом емігрантів, народженням геніальних осіб, сплесками активності 
криміналітету і тому подібним [10]. У даний час у соціологічній науці термін «система культури» 
використовується поряд із терміном «культура». Це можна пояснити тим, що, на думку дослідників, 
він адекватно відображає суть сучасних культурних процесів у суспільстві. 

Уперше категорія «молодіжна культура» використав Т.Парсонс як характеристику особливої 
опозиційної системи цінностей. З одного боку, він вважав молодіжну культуру дизфункційним 
явищем, оскільки вона протистоїть традиційній культурі суспільства в силу специфіки юнацької 
поведінки, що змінюється – від звичайної «впертості» – до відкритого відкидання суспільних 
цінностей. З іншого боку, будь-який суспільний процес, у тому числі і виникнення молодіжної 
культури, вчений розглядав як намагання соціальної системи зберегти свій нормативний стан. 
Природно, що завдяки успадкуванню досвіду старшого покоління молоддю, її соціалізація 
забезпечується збереженням суспільного ладу. 

Розвиваючи далі теоретичні положення Т.Парсонса, його послідовники використовували 
поняття «peer group» для визначення гомогенних вікових груп молоді, зокрема тих, що живуть в 
одному районі міста і спільно проводять свій вільний час. Виникнення таких груп ці дослідники 
пов’язували зі змінами в західному повоєнному суспільстві. Так, «суспільство достатку» з новою 
(споживацькою) культурою, розвитком засобів масової інформації і масового мистецтва, а також 
доступність для молоді середньої і вищої освіти стали тими умовами, що дали можливість 
створювати власний життєвий стиль [5]. На думку Ш.Ейзенштадта, для компенсування соціального 
досвіду молоді люди зосереджуються на своїй віковій групі. Зокрема, у працях «Від покоління до 
покоління» та «Вікові групи і соціальна структура» вчений зазначає, що в сучасних «універсальних» 
високорозвинених суспільствах, на відміну від примітивних «партикулярних» суспільств, можна 
спостерігати структурний розрив між сім’єю, де виховуються діти, і соціально-економічною 
системою, в якій вони мали б зайняти своє місце. Оскільки сім’я має свої непохитні авторитети і 
заборону на певні стосунки, тому вона не може задовольняти молоду людину у певній суспільної 
орієнтації. В свою чергу, це призводить до того, що підліток знаходить її за межами родини – в «peer 
group». Таким чином, у процесі соціалізації, переходячи з однієї вікової сходинки до іншої, він стає 
«сполучною рольовою сферою» між родиною, малими групами, з одного боку, і макроструктурами 
суспільства, з іншого. Ш.Ейзенштадт, як і Т.Парсонс, підкреслює маргінальний статус молоді: «вже 
не діти, але ще не дорослі». Прагнучи солідаризуватися у своїх групах, зазвичай вони обирають 
специфічні форми поведінки, створюючи при цьому власну специфічну культуру. 

Отже при структурно-функціональному підході молодіжну культуру слід розглядати як 
важливу соціалізуючу інстанцію, що має певну незалежність у ставленні до домінуючих у суспільстві 
загальноприйнятих норм і цінностей. На думку західних вчених, «Peer culture» створюється для 
задоволення специфічних молодіжних запитів і потреб, має пошуковий характер адаптивних моделей 
поведінки у світі дорослих. Разом із тим, екстремістські дії молоді у Франції, Італії, Німеччині, Англії 
і США наприкінці 60-х років розвіяли твердження функціоналістів, нібито завдяки молодіжній 
культурі молоде покоління засвоює нові соціальні ролі і, таким чином, швидше вписується у 
соціальну структуру. Відповідно виникла необхідність наукового осмислення такої молодіжної 
активності, причин виникнення нових соціальних рухів у її середовищі. 

Термін «контркультура» вперше введений у науковий обіг Т.Роззаком для позначення 
«протестуючого світосприйняття молоддю». Розвиваючи маркузівські ідеї руйнування 
«одновимірного суспільства» і очищаючої сили «сексуальної революції» та спираючись на духовні 
пошуки каліфорнійського «андеґраунду», Т.Роззак сутність контркультурного бунту вбачав у 
боротьбі з технократичною раціональністю індустріальної цивілізації. Вчений вважав, що вона 
зруйнувала «природну цілісність людини» і призвела до екологічної кризи, тотального контролю 
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держави над особистістю, маніпулювання свідомістю людей. На його переконання, руйнування 
раціональності – головної цінності новоєвропейської культури – має стати метою контркультурних 
дій. 

Інший теоретик контркультури, Ч.Рейч, змальовував цей процес як історичну зміну типів 
свідомості; як на початку XX ст. буржуазно-корпоративна свідомість витіснила буржуазно-
індивідуальну, так свідомість, що вже народжується, повинна трансформувати якість сучасної 
культури, де індивідуальне «Я» стане єдиною цінністю. Нове покоління, вважав учений, завдяки 
внутрішній революції, звільнить свідомість від усього західноєвропейського соціокультурного 
багажу з його інтелектуально-етичним процесом, дасть волю захованим під свідомістю спонтанним 
проявам життєвих сил. Для цієї мети, вважав Т.Роззак [9], найкращими засобами можуть слугувати 
східна містика і медитативна практика, середньовічний окультизм, первинна магія, наркотики 
(«психоделічна революція» (Т.Лірі) та «вільна сексуальність». Так, завдяки контркультурі ламається 
традиційне уявлення структурного функціоналізму про позитивну адаптацію юнацтва в суспільну 
систему. Гасло «Великої відмови» (Г.Маркузе) від культури дорослих, який реалізував себе в 
молодіжному андеґраунді, і руху хіпі, загострив генераційні відносини, змусивши соціологів 
повернутись до обговорення вічної теми конфлікту «батьків» і «дітей». Розрив соціальних зв’язків 
між поколіннями соціологи-функціоналісти пояснювали кризою соціалізації (Д.Старр), маргінальним 
становищем молодих у період переходу з однієї позиції соціальної структури до іншої (Л.Фойєр), 
витісненням молоді з ринку праці і занепадом цінностей протестантської трудової етики в сучасному 
суспільстві (К.Келлі). Цей дискурс відродив наукові погляди К.Манхейма, котрий першим звернув 
увагу на історичні та соціальні причини цього конфлікту. 

На переконання П.Гуревича [2], в історії культури виникають такі ситуації, коли локальні 
комплекси цінностей починають претендувати на універсальність; виходять за рамки власного 
культурного середовища, сповіщають про нові ціннісні і практичні установки для широких 
соціальних спільностей. У цьому випадку доцільно вести мову вже не про субкультури, а про 
контркультури. За вченим, поняття «контркультура» має, принаймні, два значення. По-перше, 
використовується для позначення соціально-культурних установок, що, до речі, суперечать 
фундаментальним принципам, пануючим у конкретній культурі. По-друге, поняття це ототожнюється 
з молодіжною субкультурою 60-х рр., яка відображає критичне ставлення до сучасної культури і 
відкидає її як «культури батьків». С.Мамонтов, визначає контркультуру в контексті соціальної 
поведінки, називаючи контркультурою неформальний комплекс поведінкових установок. 

Вважаємо, до явища контркультури і сучасної культури можна віднести і неформальний 
молодіжний самодіяльний рух. Адже це альтернативні форми культури, пов’язані з процесом 
створення і вироблення нового ставлення до світу. Правда, неформальний молодіжний рух існує як 
стихійний, некерований процес, протистоїть існуючій в суспільстві соціальній ситуації. Він виражає 
суперечності між проголошеними ідеалами і реальним життям, яке дискредитує їх. Мусимо 
пам’ятати: молодіжні неформальні об’єднання як форма альтернативної культури або контркультури 
– складне явище зі своїми особливостями. Їх особливості виявляються у перегляді системи цінностей, 
які визначають спосіб життя людини; запереченні художніх засобів офіційного мистецтва, орієнтації 
на задоволення власних потреб, інтересів, тощо. 

Таким чином, із вище викладеного можна зробити такі висновки: 
– основою молодіжної субкультури дослідники схильні вважати контркультуру, яка, у свою 

чергу, позначена наступними рисами: 
– категорія контркультури розглядається як особлива форма стану (трансформації) 

молодіжної культури; 
– у ній обов’язково присутня опозиційна система цінностей і норм у ставленні до домінуючої 

культури; 
– вона відрізняється іноваційністю, сприяє виникненню нових моделей соціалізації. 
В українському суспільстві існує безліч субкультур, що знаходять вираз у різних релігійних, 

расових, етнічних, професійних і вікових групах. Серед цієї множини виділяється молодіжна субкультура, 
якій необхідно приділити особливу увагу в рамках даної роботи, оскільки музичні субкультури її складова 
частина. Молодіжній субкультурі, як явищу соціального життя, властивий певний стиль життя і 
поведінки, наявність групових норм, цінностей і стереотипів. Вона виявляється в особливостях одягу, 
символах, мові, нормах, музичних і спортивних пристрастях і багато де в чому іншому. 
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Отже, в науковій літературі дається таке тлумачення молодіжної культури (субкультури): 
молодіжна культура – явище, властиве системі культури; вона містить низку ознак, що дозволяють 
розглядати молодь як соціокультурну категорію і включає: 

– своєрідні моду і смаки, особливо в музиці і одязі; 
– стосунки, зосереджені радше на дружбі і групах однолітків, ніж на сім’ї; 
– відносну пріоритетність дозвілля над працею; 
– виклик цінностям дорослих й індивідуальні експерименти із способом життя; 
– якість безкласовості в стилі дозвілля і поведінки. 
На думку Б.Ручкіна, висока динаміка політичних, економічних і соціальних змін у 1990-ті 

роки справила суперечливий вплив на становище і розвиток молоді. В даний момент диференціюючі 
чинники в молодіжному середовищі виявляються більш зримі, ніж інтегруючі. Останні ж носять 
локальний характер, проявляючи себе на мікрорівні, в повсякденному функціонуванні субкультурних 
об’єднань [8]. 

Л.Михайлова відзначає такі особливості молодіжної субкультури: відчуження від старшого 
покоління, його духовних цінностей, ідеалів і зразків. Це відчуження виникло не сьогодні і виглядає як 
відсутність значення життя. На цьому тлі дедалі очевидніше молодіжна субкультура перетворюється на 
контркультуру зі своїми ідеалами, модою, мовою і мистецтвом. Дозвілля все більше стає основною 
сферою життєдіяльності юнаків та дівчат. Молодь у дозвіллі шукає той захисний панцир, де, як вона 
вважає, по-справжньому вільна. Для молодіжного віку провідними стали спілкування, розвага і 
самоосвіта. Важливою особливістю молодіжної субкультури є перевага споживання над творчістю [6]. 
Також до особливостей молодіжної субкультури в Україні можна віднести: 

– наявність суттєвих відмінностей за регіональними і національними ознаками; 
– відмінності за майновими ознаками, місцем проживання. Тому навряд чи правильно вести 

мову про «золоту молодь» у столицях і про бідну, безробітну або провінційну молодь як про єдине 
ціле; 

– політичну апатію, відсутність інтересу до політичного життя; 
– домінування орієнтації на дозвілля, яке набуває гіпертрофованого значення у свідомості 

молоді, стає символом загальної задоволеності життям. Яскраво виражений акцент на західні, 
переважно американські, життєві цінності, сформовані стандартами і зразками масової культури 
України 1990-х років, зневага до власної національної культури, її традицій; 

– наростання криміналізації молодіжної свідомості [7]. 
На погляд автора, прикладом дії названих типів соціальних відносин у середовищі 

молодіжних культурних спільнот можна вважати змінність в існуванні рок-культури в нашій країні за 
останні 30 років. При виникненні вона діяла як «ізолят»; згодом неформали вивели її на інноваційний 
рівень, а субкультурне розмаїття 90-х років легалізувало «протестні» цінності року. Сьогодні рок-
культура зникла з офіційного горизонту, опинилась у положенні «затворниці». В ізоляції їй легше не 
тільки зберегти себе, але й спробувати знайти новий об’єднуючий символ.  

Трактування молодіжної культури як особливого життєвого стилю нового покоління, 
пов’язаного з пошуком альтернативних цінностей, починає домінувати в поглядах вітчизняних 
соціологів, але найбільше через осмислення проблеми міжгенераційного відчуження. Вона 
порушується І.Громовою та В.Леонтьєвою, А.Запесоцьким, С.Іконніковою, В.Лісовським, 
Е.Макаровичем, С.Левіковою, З.Сикевич та іншими дослідниками. При цьому взаємодоповнюючим 
стає використання понять молодіжної контркультури, молодіжної субкультури (або субкультур) та 
стилю життя молоді. «Кожне покоління, – пише С.Іконнікова, – виступає як об’єкт перемін, ініціатор 
нового» [3; 120]. І стосунки між поколіннями у багатьох випадках залежать від відмінності реакцій на 
історичні події різних соціальних прошарків, груп, субкультур.  

Отже, саме соціокультурна ситуація створює сприятливі умови для поступової зміни 
соціокультурних орієнтацій і формування системи субкультур. У процесі соціокультурної 
трансформації створюється система субкультур, що цілком самодостатня для тих, хто орієнтується на 
їхні цінності і норми. Відтак можна говорити про те, що в системі культури існують механізми, що 
дозволяють інституційно закріпити в самій культурі нерівність індивідів і груп. Йдеться, перш за все, 
про субкультури, які є формами репрезентативної культури. Молодіжні субкультури – частина 
молодіжної вікової культури, котра, у свою чергу, входить у систему культури суспільства. 
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Резюме 

Розкрито культурно-історичні процеси, що вплинули на зародження різноманітних 
молодіжних культурних напрямів. Показано специфічність молодіжних субкультур.  

Ключові слова: субкультура, соціокультурні об’єднання, молодіжна культура. 
 

Summary 
Cultural and historical pre-conditions of development of youth subcultures 
Cultural and historical processes which influenced on the origin of various youth cultural directions 

are exposed in the offered article. Specificity of youth subcultures is shown.  
Key words: subculture, youth culture. 

 
Аннотация 

Раскрыты культурно-исторические процессы, повлиявшие на зарождение разнообразных 
молодежных культурных направлений. Показана специфичность молодежных субкультур.  

Ключевые слова: субкультура, социокультурные обьединения, молодежная культура. 
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СУБКУЛЬТУРНІ ІМІДЖІ МОЛОДІ В РЕКЛАМІ 

 
У загальному обсязі наукових досліджень реклами проблемам реклами іміджевої присвячена 

відносно невелика кількість робіт. Схожим чином у доволі великому масиві літератури, присвяченої 
проблемам молоді і молодіжних субкультур, дослідженню субкультурних молодіжних іміджів уваги 
приділено набагато менше. Що ж до поєднання цих наукових дискурсів, то тут взагалі існують лише 
поодинокі публікації. Серед останніх слід назвати статті російського автора Клусової О.О. [1-3], 
присвячених вивченню використання молодіжних образів у російській телерекламі і в зовнішній 
рекламі. Щоправда, її дослідження стосувалося телереклами молодіжних фан-об’єднань і також 
аналізу варіантів того, як використовується взагалі образ молоді в рекламі. Тобто питання іміджевих 
характеристик молодіжних субкультур у рекламних зверненнях присутні в її статтях лише побіжно. 
Отже, автор даної статті ставить собі за мету дослідити використання субкультурних молодіжних 
іміджів у рекламі.  

Починаючи аналіз, звернімо увагу на те, що у публікаціях, присвячених питанню іміджу, 
доволі часто поняття образу і іміджу вживаються як синоніми. Так і О.Клусова не розрізняє образ і 
імідж. Утім між ними, на нашу думку, існує відмінність принципового характеру. Дійсно, 
етимологічно слова «образ» і «імідж» означають одне й те саме. Однак, культурно-історично за ними 
закріпилися дещо відмінні значення. Поняття образу має гносеологічне і художнє навантаження, 
постає як наукове або мистецьке віддзеркалення об’єктивного світу. «Суб’єктивний образ 
об’єктивного світу» – так, приміром, визначається в марксистському матеріалізмі свідомість. Іншими 
словами, референтом образу є об’єктивний світ. Інша справа з іміджем. Імідж не претендує на 
віддзеркалення об’єктивного світу, він часто є штучно і цілеспрямовано (щоправда інколи стихійно) 
створюється, конструюється. І головне: імідж належить вже іншому – не об’єктивному, а 
символічному світові, світові, який складається з лінгвокультурем: метафор, метонімій, алегорій і т.д. 
і т.п. – і візуальних – графічних і колористичних знаків. Його референтами виступають культурні 
смисли, імідж сам є різновидом знаку, символу. Але – головне – імідж виконує важливі соціальні 
функції, які, у кінцевому рахунку, укорінені в комунікативному архетипі «свій – чужий».  

Численні молодіжні субкультури мають свої іміджеві характеристики, що актуалізуються 
передусім через самопрезентацію їх носіїв, молоді певної субкультурної ідентифікації. Це не тільки 
демонстрація ознак вікової, тобто суто біологічної категорії, але й належності до тієї чи іншої 
культури цієї вікової групи. Самопрезентація через візуалізацію і вербалізацію іміджевих 
характеристик такої культурної ідентичності суб’єктом або групою – водночас є і способом 
самоствердження у соціальному середовищі і демонстрацією соціокультурної відмінності, тобто 
відсилкою до архетипу «свій-чужий». 

Але інша мова – опосередкованість такої самопрезентації, наприклад, засобами реклами. 
Принципова відмінність у такому разі полягає в іншому механізмі дії: реклама, передусім, 
комерційна, діє як раз за принципом «свій – свій»; у іншому разі вона просто не спрацює. Значною 
мірою за таким механізмом діє і реклама політична, за виключенням антиреклами, де актуалізується 
значення «чужий». 

Розглянемо особливості дії комерційної і політичної реклами з цієї точки зору, і ролі, яка 
відводиться тут молодіжним культурним іміджам. Перший варіант – встановлення зв’язку між 
рекламним персонажем, що репрезентує ту чи іншу субкультурну молодіжну спільноту, та цільовим 
сегментом, що належить до тієї ж субкультури. Це найбільш простий варіант, але і найбільш 
рідкісний тому, що такі цільові сегменти зазвичай можуть бути доволі мало ємними, а будь-який 
підприємець, тобто замовник комерційної реклами, зацікавлений у розширенні кола потенційних 
споживачів. Тому зазвичай маємо другий варіант: носій іміджевих ознак (атрибутів) і потенційна 
цільова аудиторія представлені різними категоріями фізичних осіб. Тут можливі два варіанти: один із 
них є реальним носієм субкультури, або обидва не є її носіями. В останньому разі маємо доволі 
складний асоціативний ланцюжок. Прикладом такої реклами є реклама корму для котів: цільова 
аудиторія, звісно ж, не коти, і тим більш не любителі паркуру. Цільовою аудиторією є власники цих 
тварин. Водночас, реальні любителі паркуру – дійсно виключно молодіжна категорія. Асоціативний 
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зв’язок тут встановлюється в наступний спосіб: оскільки паркуристи – молоді енергійні люди, то 
субкультурний імідж паркурістів переноситься на тварин, чия, ззовні схожа, поведінка викликана 
принципово іншими – біологічними, а не культурними (захоплення) – причинами. Тим більше, що 
паркуристи корм для тварин не вживають. Але у даному випадку субкультурний імідж, навіть його 
елемент, що символізує енергійність, а остання властива молодій здоровій людині – стає основою 
приєднання марки корму до цього асоціативного ланцюжку, встановлюючи бажану для рекламіста 
асоціацію. 

Культурною матрицею тут виступає ювенільність. Вона може використовуватися і без 
залучення молодіжних іміджів: у рекламі, наприклад, косметичних засобів використовується, як 
вірно відмітила Клусова О., передусім тілесність: обличчя або торс анонімної або інколи реальної 
молодої людини. Тіло у даному випадку виступає як означальне краси, молодості, здоров’я. Далі – 
справи техніки: встановити асоціативний зв’язок через цей образ із косметичною продукцією, що 
рекламується. 

У політичній рекламі справа дещо відмінна. Тут рекламний персонаж – водночас реальний 
політик. А цільова аудиторію – потенційний виборець. Як діють тут субкультурні іміджі демонструє, 
наприклад, постер із фотографією Ю.Тимошенко в образі байкерши. Ні сама політик, ні та цільова 
аудиторія, на яку розраховане це візуальне рекламне звернення, не є носіями субкультури байкерів, 
щоправда, це не виключає наявність серед потенційних виборців і реальних носіїв цієї субкультури. 
Байк – є невід’ємною іміджевою складовою субкультури. І хоч серед байкерів є люди, що вже 
вийшли із цієї вікової групи, все таки основна частина – молодь. Те, що політик предстала в цьому 
образі, мало означати, що вона така ж як її цільова аудиторія, тобто така ж молода. За ознаками 
візуальної самопрезентації носіїв цієї субкультури між молодіжною аудиторією і політиком 
встановлюється асоціація за принципом «свій-свій».  

Як іміджеві атрибути субкультур можуть виступати і одяг, і колір, і звук, і комунікативні 
особливості (сленг, речевки, ритуалізована складова поведінки, музична і художня складові, якщо 
вони мають місце в тій чи іншій субкультурі тощо). Через уподобання, наприклад, літературні, 
музичні, навіть гастрономічні смаки і типи розваг, гендерну поведінку і генераційну комунікацію – 
через все це може бути встановлений асоціативний зв’язок, у разі якщо сама субкультура 
сформувалася на основі типових уподобань і захоплень, або образу життя чи дозвілля, особливостей 
проведення вільного часу… 

Якщо говорити про конкретні приклади використання субкультурних іміджів молоді в 
рекламі, то таких виявиться не багато і вони поки що не охоплюють весь пласт молодіжних 
субкультур. Радше, треба казати про використання молодіжних іміджів у рекламі в цілому, як таких. 
Говорячи ж про безпосередньо субкультурні іміджі, варто виділити часто зустрівані: футбольних 
фанів (фени), скейтерів, паркуристів, хіп-хоперів (реперів), рокерів, байкерів. Трапляються іноді в 
рекламі гопники та растамани.  

Розглянемо кожен імідж окремо. 
Отже, футбольні фани. Про фанів, як окрему субкультуру, можна говорити лише маючи на 

увазі так званих футбольних хуліганів (хулз, хуліганз), ультрас (ультрасами називають організовані 
фанатські угруповання, найбільш радикальною частиною яких і є хулігани. В Італії їх, до прикладу, 
називають «тіфоззі», в Іспанії – «інчас»). Це є найбільш віддані, найбільш організовані фанатські 
угруповування, що постійно ходять на матч рідного клубу чи національної збірної з футболу, їздять 
на виїздні матчі, мають свою символіку, під час матчу займають визначений сектор, приходять на 
матч із банерами на підтримку улюбленої команди, беруть участь у бійках із фанатами інших 
футбольних клубів та збірних. Загалом, фанатські бійки, т.з. «махачі», є важливою складовою 
субкультури хуліганів (хуліганз), адже не секрет, що у фанатських угруповань кожного клубу є 
опоненти, до яких належать клуби з одного місця, матчі між якими, так звані «дербі», часто 
проходять у сутичках, а також історичні суперники, які протягом років були основними 
конкурентами того чи іншого клубу у змаганнях за нагороди. Найбільш відомими в Україні 
опонуючими силами ультрас є угруповання «Динамо» і «Шахтаря», в Росії – «Зеніта» та ЦСКА і 
«Спартака», в Італії – «Інтера» та «Мілана», в Англії – «Манчестера Юнайтед» та «Манчестер-Сіті», в 
Іспанії – «Барселони» та «Реала».  

Склавши для себе образ типового представника субкультури фанів і зіставивши її з 
рекламним образом молодих уболівальників, який використовується сучасними маркетологами, 
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можемо дійти висновку, що в «екранного» образа і реального образа мало спільного. В рекламі, де 
використовують образи футбольних фанатів, переважно – українській, бачимо молодих людей з 
шарфами («розами») улюбленого клуб, що «пускають хвилю» на стадіоні та співають якусь пісню. 
При чому, в українській рекламі до образу вболівальника як чи не найосновніший атрибут додається 
пляшка пива, що не є дивним, адже подібного роду рекламу замовляють пивні компанії, які в Україні 
часто є спонсорами футбольних змагань та національної збірної.  

Хоча пов’язувати «любов до пива» і фанатський рух не припустимо, адже самі фани 
намагаються підкреслити, що для них рушійною силою є культ улюбленого клубу/збірної, а не культ 
алкоголю, і обурюються, коли їх прирівнюють до тих «бухарей», що приходять на стадіон тихо і 
спокійно подивитися футбол, попити пиво, полузати насіння. Таких звичайних фанів-обивателів 
українські ультрас називають «кузьмичами», що за своїм образом найбільше і підходять до тих 
іміджів футбольних фанатів, які використовуються у вітчизняній рекламі. Найбільш часто таке 
потрактування іміджевих атрибутів фанів можна побачити в рекламі торгівельних марок «Оболонь» 
та «Чернігівське». 

Трохи спотвореними є іміджі в рекламі представників такої молодіжної субкультури, як 
репери або хіп-хопери. Так, у російській рекламі чіпсів «Мачо» головною дійовою особою виступає 
співак Тіматі, що співає, як він сам запевняє публіку, в стилі хіп-хоп. Хоча зовнішні атрибути, що 
використовуються в рекламному ролику (напівоголені дівчата, золоті ланцюги на шиї і руках, одяг) 
не зовсім відповідають характеру субкультури реперів. 

Так само не відповідають образу субкультури хіп-хоперів Потап і Настя Каменських, які знялися 
в рекламі оператора мобільного зв’язку «Діджус». Окрім деяких зовнішніх атрибутів реп-виконавців 
(кепка на голові Потапа – співака О.Потапенка) та рухів, подібних до рухів реперів під час начитки 
тексту, рекламний ролик не відображає цілісного образу представника субкультури хіп-хоперів. 

Усі зазначені приклади підштовхують до того висновку, що українські та російські 
рекламісти, піарщики, маркетологи, намагаючись створити рекламний продукт, в якому 
використовуються субкультурні іміджі молоді, не переймаються тим, наскільки відповідає рекламний 
образ представника тієї чи іншої молодіжної субкультури реальному. Це говорить про необізнаність 
маркетологів із особливостями субкультур, як наслідок, рекламний продукт може не дати ефекту і 
викличе у представників тієї чи іншої субкультури, іміджеві атрибути хотіли використати в рекламі, 
не зацікавленість продукцією, що рекламується, а відразу. Відразу через те, що уявлення про його 
субкультуру означена реклама спотворює. 

Розглянемо ще декілька прикладів. Останнім часом у рекламі почали використовуватися 
іміджеві атрибути такої відносно нової субкультури як паркур – дисципліни, що вміщає в себе 
елементи акробатики, скелелазіння, а метою паркуристів є подолання будь яких перешкод на своєму 
шляху за максимально короткий проміжок часу. 

Так, образи паркуристів використовують у російській телевізійній рекламі оператора 
стільникового зв’язку «Мегафон», в європейській рекламі «Спрайту», рекламі батончика «Снікерс» 
[2] і навіть у рекламі корму для свійських тварин. Взагалі, оператори мобільного зв’язку в плані 
залучення молодіжних образів, в тому числі образів представників конкретних субкультур, 
випередили всіх інших рекламодавців. Окрім згаданих українського оператор «Діджус» та 
російського «Мегафона», в своїй рекламі субкультурні іміджі молоді використовує «Білайн». Так, 3 
роки тому цей оператор зважився відзняти ролик, в якому переваги тарифів від «Білайну» 
рекламують гопники, а саме «реальну» послугу зв’язку – «Сообщники». Взагалі, образ гопників, як 
однієї з найбільш колоритних субкультур, час від часу використовується в рекламі різними 
компаніями-рекламодавцями, що надають різні види товарів та послуг – від виробників смаженого 
насіння та сухариків до виробників побутової техніки. 

В європейській рекламі часто використовуються іміджі субкультури рокерів. При чому, 
рекламний образ «надягають» на себе реальні рок-виконавці. Так, британський виконавець Іггі Поп 
знімається в рекламі парфумів від Пако Рабана, а, наприклад, гурт Motorhead рекламує пиво 
Kronenbourg 1664 [4]. 

Субкультурні іміджі молоді також іноді трапляються й в політичній рекламі. Хоча це буває 
вкрай рідко, адже в Україні політичний істеблішмент не орієнтується на молодь як на стійкий 
електорат. Утім, у політичній рекламі теж можна знайти декілька прикладів використання 
субкультурних молодіжних іміджів. 
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Так, під час президентських виборів 1999 року піар-команда, що працювала на діючого тоді 
президента Л.Кучму розробила креативний плакат, на якому Леонід Данилович з’явився в образі 
панка – з ірокезом на голові, в шкіряній куртці-«косусі». Плакат увінчувало гасло у цілком 
молодіжному стилі: «Всьо буде чотко» [5]. 

Вже згадувався зразок агітаційної продукції від команди Ю.Тимошенко під час одних з 
останніх виборів, де Юлія Володимирівна в цілком молодіжному стилі («прикиді») позує на чорному 
мотоциклі («байку»). Натомість набагато частіше субкультурні іміджі молоді використовуються в 
соціальній рекламі. Саме в цьому виді реклами найбільше охоплюються і проблеми молоді. Це 
стосується і профілактики поганих звичок, і абортів, і дозвілля. Є реклама «для підняття настрою» на 
зразок реклами в лайт-боксах столичного метрополітену «Всміхнись, сьогодні твій день», де 
використовуються образи представників деяких молодіжних субкультур, зокрема, растаманів. 
Цікавою є соціальна реклама, знята на замовлення львівської міської влади. В телеролику 
популярний український репер Вова зі Львова в стилі хіп-хоп пояснює, що не можна смітити на 
вулицях, якщо ти любиш своє місто.  

Також у зовнішній соціальній рекламі (біг-борди, лайтбокси) використовуються образи 
представників тих субкультур, що пов’язані зі спортом (скейтери, роллери і т.д.), що покликані 
показати перевагу здорового способу життя, активного відпочинку, заняття спортом перед 
тютюнопалінням, зловживанням алкоголем і розпусною поведінкою. 

Отже, проаналізувавши проблему використання в рекламі субкультур них іміджів молоді, 
можна дійти висновку, що рекламодавці – виробники товарів та послуг, державні установи – замовники 
соціальної реклами, громадські організації, політичні партії чи приватні особи (політики) – 
використовують у рекламі образи представників молодіжних субкультур із метою привернути до 
товару (комерційна реклама), до себе (політична реклама) чи до певної соціальної проблеми (соціальна 
реклама) увагу молодіжної аудиторії. Але використання субкультурних іміджів молоді в своєму 
рекламному продукті, рекламодавцю не завжди дозволяє досягти бажаного результату через 
необізнаність рекламістів з особливістю тієї чи іншої субкультури, або через неправильне використання 
іміджевих характеристик у рекламному зверненні.  

Утім, проведений аналіз дозволяє сформулювати ще один висновок. Ідентифікація за 
ознаками візуальної і вербальної самопрезентацї носіїв тієї чи іншої молодіжної субкультури в 
рекламі реалізується на основі асоціативного ряду, в якому можуть бути використані різні складові 
молодіжних іміджів. Їх використання має свою специфіку в залежності від виду реклами: 
комерційної, політичної або соціальної.  

Зазвичай молодіжні іміджі виконують роль означального ювенільності як такої, а не 
безпосередньо тієї чи іншої субкультури, а рекламне звернення, в якому вони використані, не 
обов’язково орієнтовані саме на цільову аудиторію молоді. Але молодість – через іміджеві маркери 
виступає як біологічний денотат, а імідж – як феномен культурний – відграє роль коннотата, за 
допомогою якого встановляється бажаний асоціативний зв’язок. Тому у комерційній рекламі є доволі 
частим викривлення реальних іміджів молодіжних субкультур шляхом використання окремих 
елементів візуальної та вербальної презентації субкультури. Це пояснюється бажанням «приєднати» 
товар, що рекламується, до характеристик профілю цільового сегменту. Останнє явище породжує 
феномен, який автор статті позначає як вторинний імідж – нав’язування стереотипу сприйняття тієї 
чи іншої молодіжної субкультури аудиторії, що не є носієм відповідної культурної ідентифікації, хоч 
при цьому може мати інші спільні з першою ідентичності: етнонаціональні, вікові, статеві тощо.  

Найбільш «аутентичними» виступають молодіжні іміджі в соціальній рекламі, де 
асоціативний ланцюжок є коротким. Чим більш опосередкованих ланок у рекламному зверненні, тим 
більш, на погляд автора, маніпулятивним характером відрізняється реклама. 

Політична реклама посідає проміжну позицію між комерційною і соціальною саме тому, що в 
ній спостерігається часткове співпадіння іміджевих характеристик рекламних персонажів із 
реальними носіями відповідних молодіжних субкультур, оскільки останні розглядаються як один з 
цільових сегментів виборців тим чи іншим суб’єктом політичної діяльності – відправником 
рекламного звернення. Останній зазвичай сам його і персоналізує.  

Іміджева реклама, відсилаючи до архетипу «свій-чужий», актуалізує лише ланку «свій-свій», 
за виключенням політичної, зазвичай, антиреклами. Молодіжні іміджі в разі їх використання в 
рекламі, орієнтовані на формування позитивного ставлення до того, що рекламується, на основі 
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віртуальної партиципації, викликаної за допомогою асоціативного зв’язку ілюзорно-компенсаторного 
характеру із ювенільністю, семіотичними епіфеноменами якої вони виступають. 
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Резюме 

Стаття присвячена аналізу такої проблеми, як використання субкультурних іміджів молоді в 
рекламі. 
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Summary 
Subcultural images are young in advertising 
The article is sanctified to the analysis of such problem as the use of subcultural images of young 

people in advertising. 
Key words: young people subculture, image, advertising. 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу такой проблемы как использование субкультурных имиджей 
молодежи в рекламе. 

Ключевые слова: молодежные субкультуры, имидж, реклама. 
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Н.І. Кучина 

 
ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 
Діяльність організацій, що функціонують у ринкових умовах господарювання, спрямовані на 

досягнення ефекту, що виявляється у вигляді отриманого економічного, соціального, організаційного 
та психологічного ефекту (результату). Ефективність діяльності організації – величина змінна і 
залежить від етапу життєвого циклу (становлення, зростання, розвиток, ліквідація / реорганізація) 
організації та внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Рівень розвитку організаційної культури належить до внутрішніх факторів організації, проте 
формується вона на основі як внутрішніх (персонал, потенціал системи менеджменту, рівень 
розвитку всіх підсистем системи менеджменту тощо), так і зовнішніх (постачальники, ділові 
партнери, споживачі, конкуренти тощо) чинників. 

Отже, організаційна культура, як явище, обов’язково «супроводжує» кожен з етапів 
життєвого циклу організації і впливає на ефективність її діяльності. Відтак оцінка рівня 
організаційної культури необхідна менеджерам для того, щоб здійснювати ефективне управління 
організацією.  

Серед сучасних дослідників, що займаються вивченням організаційної культури управління 
можна виділити: Б.Андрушківа [1], Т.Горелікову [2], В.Кириченко [4], В.Кір’ян, М.Лапицкого [5], 
Л.Литвинову [6], І.Мажуру [3], О.Майсюру [7], Ю.Палеху [8], В.Реутова [9], Ж.Серкіса [11], [12], 
В.Спивака, А.Сур’як [14], О.Смолінську [13], Ф.Хміля, Г.Хаєта [16], С.Яромич та ін. 

Кожна організація, що функціонує на ринку, є особливою, тобто має особливості що залежать 
від багатьох факторів, у тому числі й специфіки її діяльності. Цей факт робить організацію 
неповторною, як особистість. Відтак неможливо розробити методику оцінки рівня організаційної 
культури для абсолютно всіх організацій. Саме тому, як об’єкт дослідження, обрано підприємницькі 
структури видавничо-поліграфічного комплексу (ПСВПК). Такий вибір невипадковий, адже 
організації виробничої сфери таких галузей, як машинобудування, вугільна та енергетична 
промисловість тощо знаходяться в полі зору вітчизняних дослідників, серед яких можемо виділити 
наукові розробки І.Мажури [3], А.Сур’яка [14], В.Кириченко [4] та ін. У періодичних виданнях 
друкуються дослідження Т.Горелікової [2], О.Смолінської [13], Г.Хаєта [16], проведені у вищій школі 
та у державних установах (Л.Литвинова [6]). Науковці, що досліджують ПСВПК (О.Афанасенко, 
О.Афонін, І.Копистинська, М.Сенченко, М.Тимошик та ін.) у своїх розробках не торкалися питань 
організаційної культури.  

Мета статті полягає у розробці методики оцінки організаційної культури для ПСВПК. 
Проведений контент-аналіз наукових розробок вітчизняних дослідників дає підстави 

стверджувати, що переважна більшість із них у процесі оцінювання рівня організаційної культури 
використовувала набір індикаторів із застосуванням кваліметричної оцінки. 

І.Мажура вважає доцільним встановити набір індикаторів, за станом яких можна судити про 
силу організаційної культури. Основними індикаторами організаційної культури, на думку науковця, 
є культура комунікацій, культура взаємодії з контрагентами (чинники зовнішнього середовища), 
культура управління, економічна культура, культура виробництва, культура організації праці, 
культура умов праці, культура інновацій, культура персоналу, культура соціальної сфери (чинники 
внутрішнього середовища) [3; 422-423]. 

Кваліметрична оцінка рівня організаційної культури вперше була розроблена та апробована 
групою науковців Донбаської державної машинобудівної академії на чолі з Г.Хаєтом. Розробки 
науковців базувалися на засадах науки кваліметрія, яка, в свою чергу, розроблена наприкінці 60 – на 
початку 70-х років російськими вченими Г.Азгольдовим та Е.Райхманом. Кваліметрія, є наукою 
вимірювання якості, саме тому Г.Хаєт, О.Єськов, Л.Хаєт у процесі оцінки рівня організаційної 
культури оцінювали рівень якості її основних складових [16; 312]. Особливість проведених замірів 
полягає в тому, що об’єктом їх дослідження став вищий навчальний заклад. 

Враховуючи те, що організаційна культура не може бути оцінена кількісним способом, на 
нашу думку, в процесі її оцінювання доцільно використовувати експертний метод та системний 
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підхід. Експертами можуть виступати споживачі, ділові партнери у тому числі конкуренти організації 
та працівники (засновники, працівники апарату управління, працівники апарату виробництва та 
обслуговування). 

Системний підхід в оцінюванні передбачає розгляд об’єкта дослідження як системи, що 
складається з функціональних підсистем (соціальної, організаційної, маркетингової, виробничої, 
фінансової, матеріально-технічної та інформаційної). Організаційна культура формується у всіх без 
винятку функціональних підсистемах підприємства (у тому числі ПСВПК), а її рівень (високий, 
середній та низький) залежить від інтенсивності прояву тих чи інших елементів підсистем. Відтак 
основою дослідження та оцінки організаційної культури ПСВПК є вивчення стану самих структурних 
елементів основних підсистем системи управління об’єкта дослідження.  

Елементами основних підсистем системи управління ПСВПК можуть бути наступні: 
1. Соціальної підсистеми:  
– професійний досвід працівників; 
– стиль керівництва; 
– кадрова політика організації; 
– рівень компетентності керівників; 
– відповідність структури персоналу цільовій спрямованості організації. 
2. Організаційної підсистеми:  
– рівень централізації влади; 
– організаторські здібності керівників різних рівнів управління; 
– технологія управління; 
– раціональність організаційної структури управління; 
– рівень забезпеченості працівників та всіх процесів, що протікають в організації необхідними 

документами організаційного характеру. 
3. Фінансова підсистема:  
– наявність комплексної системи фінансового планування та бюджетування; 
– комплексне економічне обґрунтування всіх дій організації; 
– економічні відносини організації із суб’єктами її ділового середовища (фінансовими 

установами, страховими компаніями, постачальниками діловими партнерами тощо); 
– економічне мислення керівників різних рівнів організації; 
– фінансова політика організації. 
4. Маркетингова підсистема:  
– рівень комунікабельності працівників; 
– комунікаційна політика організації; 
– аналітична діяльність організації, що виконують маркетингову та комерційну функцію; 
– управління якістю та конкурентоспроможністю організації в цілому та продукції зокрема; 
– система просування та розподілу готової продукції.  
5. Виробнича підсистема:  
– якість організації робочого місця працівників; 
– дотримання норм охорони праці; 
– рівень використання сучасних технологій та новітніх розробок у процесі виробництва; 
– рівень технічної оснащеності виробничого процесу; 
– послідовність виробничого циклу. 
6. Інформаційна підсистема:  
– вміння керівників працювати з інформацією; 
– рівень інформаційного забезпечення організації; 
– якість інформації яку організація спрямовує у зовнішнє середовище; 
– ступінь застосування засобів комунікацій; 
– культура використання в процесі діяльності сучасних інформаційних технологій. 
Проведення експертної оцінки сили організаційної культури здійснюється шляхом заповнення 

спеціальних таблиць, в яких визначається стан кожного із елементів основних підсистем управління 
ПСВПК, що бере участь у формуванні організаційної культури (див. табл. 1-6). 
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Таблиця 1. Критерії оцінки рівня сили прояву соціальної підсистеми управління ПСВПК у 
формуванні організаційної культури 

 

 
 

Вагомість критерію задається керівником або дослідником самостійно, адже залежить від 
специфіки діяльності ПСВПК. Так, серед ПСВПК є такі підприємства, що займаються лише 
виготовленням продукції або лише її реалізацією. Саме тому елементи основних підсистем підібрані 
таким чином, що підходять для будь-якої спеціалізації, проте критерії оцінювання можуть 
відрізнятися від рекомендованих у таблиці 1 значень. 

Встановлюємо наступні умови рівня оцінювання: 
– вкрай незадовільний – 0 балів; 
– відсутній або незадовільний – 1 бал; 
– низький рівень – 2 бали; 
– середній рівень – 3 бали; 
– вище середнього або добрий рівень – 4 бали; 
– високий рівень – 5 балів. 
Розрахунок середньозваженого балу проводиться шляхом множення вагомості критерію із 

рівнем оцінювання, що проводиться за п’ятибальною системою. Відтак сума балів, як результат 
додавання всіх розрахованих середньозважених балів, не повинна перевищувати 5. 

Тлумачення суми середньозважених балів сили прояву будь-якої з підсистем може бути 
наступним: 

– незадовільний рівень 0-1 бал; 
– низький рівень – 1,1-2 бали; 
– середній рівень 2,1-3 бали; 
– добрий (вище середнього) рівень 3,1-4 бали; 
– високий рівень 4,1-5 балів. 
Аналогічним способом оцінюється рівень культури організаційної (див. табл. 2), фінансової 

(табл. 3), маркетингової (табл. 4), виробничої (див. табл. 5) та інформаційної (табл. 6) підсистем. У 
табл. 2-6 подано лише елементи підсистеми управління ПСВПК, що беруть участь у формуванні 
організаційної культури та вагомість критеріїв їх оцінювання. 
 

Таблиця 2. Вагомість критеріїв оцінки рівня сили прояву організаційної підсистеми управління 
ПСВПК у формуванні організаційної культури 
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Таблиця 3. Вагомість критеріїв оцінки рівня сили прояву фінансової підсистеми управління 
ПСВПК у формуванні організаційної культури 

 

 
 

Таблиця 4. Вагомість критеріїв оцінки рівня сили прояву маркетингової підсистеми управління 
ПСВПК у формуванні організаційної культури 

 

 
 

Таблиця 5. Вагомість критеріїв оцінки рівня сили прояву виробничої підсистеми управління 
ПСВПК у формуванні організаційної культури 

 

 
 

Таблиця 6. Вагомість критеріїв оцінки рівня сили прояву інформаційної підсистеми управління 
ПСВПК у формуванні організаційної культури 

 

 
 

Таблиця 7. Профіль сили організаційної культури 
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 Оцінку рівня організаційної культури рекомендується розраховувати за формулою: 
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де Кп – рівень організаційної культури організації; 
і – 1, 2,0 …, n – кількість експертів; 
j – 1, 2, …, 6 – кількість підсистем управління ПСВПК, у яких формується організаційна 

культура (соціальна, організаційна, маркетингова, виробнича, фінансова та інформаційна 
підсистеми); 

аі – вагомість j-ї підсистеми у формуванні організаційної культури ПСВПК (див. табл. 1); 
вij – оцінка і-м експертом j-ї підсистеми у формуванні організаційної культури ПСВПК за 5 

бальною системою; 
5n – максимально можлива кількість балів, за якою може бути оцінена кожна підсистема, що 

бере участь у формуванні організаційної культури ПСВПК (5 балів х n – кількість експертів). 
Запропонована методика оцінки організаційної культури дає можливість врахувати думку 

кожного експерта в процесі оцінювання рівня культури основних підсистем управління ПСВПК, в 
яких формується організаційна культура. Перевагою експертного способу оцінювання є 
різностороннє бачення тематики, що дає досліднику можливість виявити негативні сторони та 
можливості для підвищення рівня сили прояву організаційної культури. 
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Резюме 
Розроблено методику оцінювання сили прояву організаційної культури підприємницьких 

структур видавничо-поліграфічного комплексу із застосуванням експертного методу та системного 
підходу. 

Ключові слова: організаційна культура, системний підхід, підсистеми управління, оцінка 
рівня організаційної культури. 

 
Summary 

Estimation of organizational culture of enterprise structures of publishing-polydiene complex 
Methodology of evaluation of force of display of organizational culture of enterprise structures of 

publishing-polydiene complex is worked out with application of expert method and approach of the systems. 
Key words: organizational culture, approach of the systems, management subsystems, estimation of 

level of organizational culture. 
 

Аннотация 
Разработано методику оценки силы выявления организационной культуры производственных 

структур издательско-полиграфического комплекса с применением экспертного метода и системного 
подхода. 

Ключевые слова: организационная культура, системный подход, подсистемы управления, 
оценка уровня организационной культуры. 
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УДК 808.5 
О.М. Гончарова 

 
АНТИЧНЕ КРАСНОМОВСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ ВИДОВИЩНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Ораторському мистецтву античності, як і окремим видатним його представникам, присвячена 

численна наукова і науково-популярна література. Автори деяких з цих досліджень самі вже стали 
класиками і незаперечними авторитетами у цій царині: С.Аверинцев, М.Гаспаров, В.Горенштейн, 
С.Радциг та ін. Утім, зосереджуючись на античному красномовстві як, передусім, слові, «що 
звучить», визначаючи античну культуру як «ороакустичну», часто недостатньо звертають уваги на 
той момент, що виступи ораторів, як і поетів, рапсодів і акторів, були публічними, то ж складали 
елемент тогочасних видовищ – прообразів сучасних розважальних і політичних, а останнім часом – 
завдячуючи телебаченню – і судових шоу. 

З іншого боку, у дослідженнях, присвячених розвагам, іграм і видовищам античного світу 
(М.Козьякова, Л.Винничук), ораторському мистецтву також зазвичай не знаходилося місця, 
очевидно, тому, що воно ані як розвага, ані як видовище не розглядалося. Тому автор статті ставить 
за мету показати, як саме поставало красномоство античності в контексті видовищної культури 
давніх Греції і Риму. 

Елементи видовищної культури античності численні і різноманітні: спортивні змагання, 
театральні вистави і хори (про те, яке значення мали в житті давніх греків більшості полісів змагання 
хорів свідчить наявність такої повинності як хорегія, що покладалась на найбільш заможних громадян, 
адже витрати на спорядження хорів та їх підготовку до виступів були співставні з трієрархією – 
повинністю зі спорядження кораблів – трієр), релігійні свята – проходження донаторів, ігри на честь 
богів; змагання поетів, виступи рапсодів, циркачів і акторів. Сюди ж відносилися і виступи ораторів: у 
народному зібранні Афін, на Римському форумі, виступи в гієлеї, ареопазі, сенаті. 

Античне красномовство не тільки звучало, воно містило обов’язково і візуальний елемент, і 
поставало як елемент видовища різного роду – від судового до політичного та урочистого. Змістове 
навантаження несли одяг і атрибутика, рухи і міміка, навіть простір навколо людини мав значення: 
відстань і висота маркували її соціальний і матеріальний статус (недаремно і сьогодні виступають «за 
кафедрою», сидять «у президії», виходять «на подіум»). 

Про формування візуально-просторового оформлення публічних виступів свідчать сторінки 
гомерівської «Іліади». У пісні ХVІІІ Гомер, описуючи щит Ахіллеса, зазначає, що: 

   «Щит цей складався з п’яти нерозривних пластинок. На ньому 
   ................................................................................. 
   ...два міста людей, що членоподільна у них мова, 
   ……………………………………………………. 
   В місці, де збори завжди відбуваються, натовп зібрався: 
   Двоє людей позиваються там, він їх слухати хоче. 
   Той вимагає пені за убитого, інший доводить, 
   Ніби пеню він сплатив, присягаючись в тім громаді… 
   Поки, нарешті, вони до судді ухвалили звернутись, 
   Галас громада зняла, бо присутніх думки поділились. 
   Їх заспокоїти вісники хочуть… У колі святому 
   Сіли поважні старі на камінні, обтесанім гладко, 
   Вісники дзвінкоголосі кожному жезла вручили, 
   Спершись на них, старі виголошують вирок поважно, 
   Там посередині зборів лежать два таланти: 
   Це нагорода тому, хто ясніш доведе, що він правий» [1; ХVІІІ, 79-80]. 
Гомер подає картину того, як відбувався судовий процес у Давній Греції ранньоархаїчної 

доби, а саме – в Афінах: суд вершили старійшини (це свідчить про те, що на той час зберігаються 
рудименти родоплемінного устрою); місцем суду було коло («священне коло»), в якому 
розташовувалися місця для сидіння («обтесане каміння») для старійшин, що виголошували свій 
вирок, спираючись на вручений їм жезл. Судячи з тексту, усі присутні, крім суддів, поводились 
нестримано і галасливо.  
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Судді відділені від натовпу чітко виокремленим місцем – колом. На ньому як раз і 
відбувається основна подія. Натовп складає периферію цього зібрання. Поведінка старійшин 
ритуалізується: вони сидять на обтесаному камінні, тобто спеціально призначених місцях, говорять, 
спершись на жезл. Решта присутніх у вироку участі не бере, а складає аудиторію глядачів того, що 
відбувається на своєрідній судовій сцені – у священному колі. 

Поділ на учасників процесу і глядачів зберігається й у подальшому: народних зібраннях, коли 
оратори виступають, піднімаючись на спеціальний майданчик, і в давньому Римі, на форумі, де місце 
для виступів оточувалося сидіннями, місця яких були закріплені за трибами, і у судовій залі та сенаті. 
Цей поділ простору на акторську, тобто представницьку, і на глядацьку частини вже є ознакою 
видовища. На римському форумі оратори виступали зі спеціальної трибуни, яка з 338 року до н.е. 
прикрашалася рострами – носовими частинами – вражих кораблів. 

Щодо активних дійових осіб видовищ, у даному випадку ораторів, то до їхньої поведінки і 
зовнішності висувалися вимоги, які їх певною мірою впорядковували, можна сказати, і 
ритуалізовували.  

За класичної доби до візуальної складової грецького оратора висувалися вже стандартизовані 
вимоги: жестикуляція, постава і навіть рухи оратора були не справою його особистих уподобань, а 
визначалися типово. Так, у Давній Греції оратор мусив промовляти, стоячи на одному місці. 
Порушення цього правила сприймалося як відображення негативних рис характеру. Аристотель 
наводив приклад одного з тогочасних ораторів – Клеона, який говорячи, «водночас крокував – 
виявляючи норов буйний і грубий» [2; 316]. 

Нестриману поведінку оратора під час виступу розглядав як ознаку брутального характеру і 
вияв аморальної поведінки й Плутарх: «Клеон припинив дотримуватися будь-яких пристойностей на 
узвишші для оратора: він був першим, хто, говорячи перед народом, почав волати, скидати з плеч 
плаща, бити себе по стегнах, бігати під час промови; так він заразив державних діячів розпустою і 
презирством до обов’язку, які невдовзі занапастили усе» [3; 171]. 

Те, що надто динамічні рухи під час ораторського виступу сприймалися негативно, 
підтверджує і закид Есхіна на адресу Демосфена, що він «кричав, крутячись дзиґою на помості” [4; 
193]. 

На цей закид Демосфен, який, вочевидь, був обізнаним стосовно своїх вад як оратора, 
саркастично відповідав, що «…звісно, ...еллінські справи прийняли б зовсім інший хід, якби я ось це 
слово промовив не так, а інакше, і якби простягнув руку не сюди, а ось туди!» [5; 261]. 

Важливість кінетичної складової ораторської майстерності підкреслював і Цицерон, адже 
«рухами він (оратор. – О.Г.) буде володіти так, щоб у них не було нічого зайвого. Триматися він буде 
прямо і струнко, крокувати – зрідка і не на велику відстань, виступати уперед – з поміркованістю і 
також нечасто; жодної розслабленості шиї, жодної гри пальцями, – він не буде навіть відбивати ритм 
суглобом; проте, володіючи всім своїм тілом, він може нахиляти стан, як лічить чоловіку, простягати 
руки в напружених місцях і розпускати їх у спокійних» [6; 342]. 

Нестриманість у поведінці розглядалась і як вияв неповаги та навіть презирства під час 
виступів у римському суді. Це фіксує промова Цицерона на захист Секста Росція. Цицерон у своїй 
промові, що була його першою промовою як захисника у кримінальній справі, звертає увагу суддів і 
присутніх на поведінку обвинувача Еруция, що стало одним із прийомів, котрі забезпечили перемогу 
Цицерона у суді і виправдання його підзахисного. «Варто звернути увагу на те, як недбало він 
(Еруций. – О.Г.) тримав себе, – звертається Цицерон до суддів, – ...побачивши, хто сидить на цих 
лавах, він, мабуть, запитав, чи буде той чи інший з вас захищати підсудного; щодо мене у нього не 
з’явилося і підозри, адже я ще не вів жодної кримінальної справи. Не знайшовши жодного з тих, хто 
може і хто має зазвичай виступати, він почав виявляти крайню розкутість, сідаючи, коли йому 
заманеться, потім крокуючи узад й уперед; інколи він навіть підзивав до себе раба, ймовірно, для 
того, аби замовити йому обід; словом, поводив себе так, нібито був зовсім один, не рахуючись ані з 
вами, суддями, ані з присутніми». Причому все це обвинувач дозволяв собі під час власного виступу. 
Навіть коли Еруций закінчив промову й сів, «він, – продовжує свої спостереження Цицерон, – 
жартував і займався сторонніми справами, допоки я не назвав Хрисогона; варто було мені вимовити 
це ім’я, як наш приятель одразу випрямився і, схоже, здивувався» [7; 18-19]. 

Регламентованість кінетичної складової ораторського мистецтва зберігалась аж до часів 
римського еллінізму, навіть і тоді «оратор, не менш ніж скульптор, боявся одночасно витягувати ту ж 
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руку і ногу», адже «кожен жест, кожна складка одягу підкорялася певному правилу» [8; 235]. 
Щоправда, надто велика увага оратора до своєї зовнішності засуджувалася. Так, Авл Геллій 
повідомляє, що з Демосфена, який вирізнявся тим, що «в одязі і …догляді за тілом був вишуканим, 
витонченим і надмірно ретельним», часто глузували за його «убрання» і «короткі хлініди» і «м’які 
хітоніски»», і «не стримувалися навіть.., аби не лаяти його ганебними і збезчещуючими промовами, 
ніби він не зовсім чоловік…» [9; 43]. 

Порушення стриманості в зовнішньому вигляді закидалося і римському ораторові І ст. до н.е. 
Квінту Гортензію, оскільки «він вдягався і драпірувався у тогу з великою витонченістю та дуже 
продумано й акуратно, а під час виступу виразно і сильно жестикулював руками. І багато хто 
говорив, ніби він при розгляді справи і судових розслідуваннях веде себе подібно до лицедія», а 
дехто «називав його за це навіть не актором, а танцівницею» [9; 44]. Останнє порівняння було 
образливим, адже й акторська професія, й професія танцівника вважалися ганебними, і заняття ними 
були неприпустимими для громадянина Риму (за подібні захоплення представник вищого стану 
навіть міг бути позбавлений свого статусу). 

Вже у І ст. н.е. одяг ораторів Давнього Риму підлягав регламентації. Був уведений 
обов’язковий для виступу ораторів дорожній плащ – paenula – вузького покрою, що заважав рухам 
оратора. Він був, вочевидь, дуже незручним, адже Тацит писав про нього, «чи усвідомлюємо ми, 
скільки приниження доставили красномовству ці обов’язкові для нас плащі, стиснуті й ніби скуті 
якими ми звертаємося до суддів»? Відмічає Тацит і негативні новації щодо місця проведення судових 
слухань, «чи усвідомлюємо ми, скільки сили забрали у ораторської промови ці судові приміщення й 
архіви, в яких тепер розглядається чи не найбільше справ?» [10; 519]. Йдеться про те, що для 
проголошення промов виділялися спеціальні приміщення – auditoria, хоча промови політичні ще 
тривалий час відбувалися і на Форумі просто неба. 

Кінестетичний компонент ораторського виступу: жести, міміка, і навіть постава також є 
інформативно достатньо насиченими. 

Щодо міметичної і кінестетичної складової ораторського мистецтва, то Цицерон писав, що 
«усім рухам душі повинен відповідати рух тіла. Але рух не сценічний, який відтворює кожне слово… 
Поворот тіла має бути впевненим і мужнім, як у бійця із зброєю; кисть руки – не надто рухлива, що 
супроводжує, а не розігрує слова пальцями; рука – висунута уперед, ніби спис красномовства; удар 
ступнею – то на початку, то наприкінці пристрасних частин». Але головне – обличчя, бо «у ньому вся 
міць – в очах; ...адже рушійна сила виконання – душа, а образ душі – обличчя, а виразники її – очі, бо 
це єдина частина тіла, яка спроможна передати все, ...відтінки зміни душевних рухів… Тому важливо 
володіти очима, тим більше, що решта рис обличчя не повинні надмірно грати, аби не впасти у якусь 
глухість або потворність. Очі наші ...виражають рухи душі у відповідності із самим тоном нашої 
мови... Тому другим після голосу є вираз обличчя, а воно визначається очима. Слова діють лише на 
тих, хто знайомий із мовою; дотепні думки вислизають від людей недотепних; а виконання відверто 
виражає душевні рухи, хвилює усіх: адже одні й ті ж душевні рухи збуджуються в усіх і за одними і 
тими ж ознаками розпізнаються людиною і в інших, і в самій собі» [11; 250-251]. 

Надаючи характеристику досконалому ораторові, Цицерон, зокрема, характеризував і 
паравербальну складову ораторської майстерності: вимова у такого оратора «буде не трагедійна і не 
театральна: у рухах тіла він буде скромним і всю виразність зосередить в обличчі, але не так, щоб 
говорили, що він корчить гримаси, а так, аби воно природно виражало сенс кожного слова» [6; 348]. І 
радив з цього приводу, що «слід уникати усілякої надмірності, усілякого кривляння, проте майстерно 
володіти поглядом, бо як обличчя є зображенням душі, так очі – її вираженням» [6; 342-343]. 

Античні ритори уважно ставилися й до перцептивних особливостей акустичної складової 
краномовства, детально з’ясовуючи характер її впливу на сприйняття людини. Так, давньогрецький 
ритор елліністичної доби Деметрій досліджував фонетичну семантику, що дає підстави вважати його 
одним із перших європейських дослідників, які стояли у витоків психолінгвістики. 

Про наближеність ораторського мистецтва акторському та музичному, принаймні 
доцицеронівського, тобто раннього, періоду давньоримського красномовства, свідчить той факт, що 
під час виступів відомого римського оратора і трибуна Гая Гракха за його спиною стояв музикант, 
який «подавав йому тон грою на сопілці, регулюючи силу його голосу: то підтримуючи мову, яка 
слабшала, то стримуючи надто швидку» [9; 61]. 
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Свого часу Аристотель, зупиняючись на такій складовій ораторської майстерності, як 
декламація, наголошував, що у цьому риторика є спорідненою з іншим вербальним мистецтвом – 
поезією. І зазначав, що цей аспект має «найбільшу силу». У цьому відношенні «для риторики існують 
умови, подібні умовам для поетики... Дія міститься тут у голосі; слід знати, як необхідно 
користуватися голосом для кожної пристрасті. Наприклад, коли слід говорити гучним голосом, коли 
тихим, коли середнім, і як користуватися інтонаціями... пронизливою, глухою і середньою, і які 
ритми вживати для кожного даного випадку. Тут є три пункти, на які звертається увага: сила, 
гармонія і ритм» [2; 127-128]. І додавав з цього приводу, що «і на змаганнях одержують перемогу 
переважно оратори, досконалі у цьому», подібно тому, «як і на сцені актори важать більше, ніж 
поети...» [2; 128]. 

Елемент видовищності у виступі оратора містився не тільки у візуальній, але й вербальній 
складових. Це була часто-густо вистава, і розважальний її елемент виникав при використанні певних 
словесних прийомів. Особливо це стає помітним у політичних за своїм характером промовах, які, на 
відміну від судових, у часі не обмежувалися (тривалість виступів в судах давньої Греції визначалася 
спеціальним годинником – клепсідою). Більш вільним був і самий характер політичних промов. Саме 
тут використовувалася інвектива, що за часів Давнього Риму складатиме окремий жанр, а у Давній 
Греції зустрічається в промовах Есхіна і Демосфена, спрямованих одна проти одної. Винахідливість 
щодо образ, вочевидь, сприймалася глядачами з особливою зацікавленістю, адже явно була здатна їх 
розважити. 

Про те, що людей вражала і захоплювала естетика звучного слова, свідчив Тацит, який у 
своєму «Діалозі про ораторів» писав, що «раніше наш...темний народ з легкістю виносив нескінченні 
довготи надзвичайно важких промов, і будь-хто, хто без упину проговорив цілий день (тут і далі 
виділено мною. – О.Г.), вже одним цим викликав його захоплення. Тоді були в честі просторі 
повідомлення до вступів і розпочаті здалеку викладення справи в усіх подробицях, і розчленування 
оповідання на незчисленну множину розділів і підрозділів, і ціла сходинка з тисячі доводів і 
доведень... все це було новим…» [10; 502]. Він також влучно підмітив видовищний характер 
ораторського мистецтва, бо «…ораторові необхідні вигуки схвалення й оплески, і, я б сказав, свого 
роду театр; все це випадало на долю ораторів давнини, коли одночасно стільки, і до того ж знатних, 
мужів тіснилося на форумі « [10; 518]. 

Ще більш яскраво захоплення видовищним характером ораторського мистецтва Тацит 
висловлює словами іншого учасника цього ж діалогу, «чи може необмежене багатство і могутність 
хоча б у малій мірі компенсувати цю насолоду: бачити перед собою людей досвідчених і почесного 
віку, що користуються впливом в усьому світі і мають в достатку всі блага земні, але, разом із тим, 
такими, що визнають, що в них немає того, що краще за все? А натовп, що очікує твого виходу, і 
потім відомі громадяни, що супроводжують тебе! А яке чудове видовище в громадських місцях! Яка 
повага у суддів! Яка радість піднятися зі свого місця і стояти перед тими, хто зберігає мовчання і 
дивиться лише на тебе одного! А народ сходиться і розтікається навколо оратора і переймається 
почуттями, які ти навіюєш йому!» [10; 488]. 

Схожої думки щодо ораторського виступу дотримувався і сучасник Тацита, Пліній 
Молодший. У одному з своїх листів він писав про судового оратора, якого у залі суду «надихають і 
зібрання суддів, і відомі адвокати, і очікування рішення,…і участь слухачів у долі сторін. Додай 
жести того, хто говорить, його манери увійти, ходити узад і уперед – цю живість рухів, що відповідає 
кожному хвилюванню душі… Очі й руки... допомагають ораторові….» [12; ІІ, 19]. 

Видовищний характер античної, особливо давньоримської, культури був настільки яскраво 
вираженим, що проведення ігор, наприклад, перетворилося на важливу складову внутрішньої 
політики. Так, новообрані римськи еділи були зобов’язані, поряд з іншими питаннями міського 
управління, вирішувати і проблему розваг міського населення. Зважаючи на це, кандидати на цю 
посаду у своїх передвиборчих «програмах» обіцяли ті чи інші видовищні ексклюзиви. Розважально-
видовищний момент політики був настільки вагомим, що спонукав ухвалення закону (Туліїв закон), 
проведеного 63 року до н.е. Цицероном, який, між іншим, забороняв кандидатам на вищі посади в 
римській республіці влаштовувати видовища для народу з метою підкупу виборців. 

Сам Цицерон напередодні вступу на посаду еділа проголошує, що іграми, які він запропонує 
римському народові після обрання, будуть його виступи з «доповідями з державних справ і про 
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безчесних людей». «Це й будуть, – проголошував Цицерон у перший промові «Проти Гая Верреса», – 
ті ігри, які я як еділ, влаштую для римського народу…» [13; 53]. 

Порівняння ораторських виступів з іграми, які за давньою традицією проводили ті, хто 
вступав на посаду еділа, виглядало сміливим, і було явним перебільшенням, адже римляни цінували 
міську владу не тільки за хліб, але й за видовища.Тому кожен новий еділ намагався вразити римлян 
чимось незвичним і тим їм сподобатися. Наприклад, Луций Ліциній Красс (якого Цицерон вважав 
одним із найталановитіших ораторів Риму, про що йдеться в його «Ораторі»), перебуваючи на посаді 
курульного еділу разом із іншим еділом – Квінтом Муцієм Сцеволою під час проведення ігор у 103 р. 
до н.е. вперше показали римлянам львів, а інший курульний еділ Гай Клавдій Пульхр під час 
проведення 99 року до н.е., розважив мешканців Вічного міста демонстрацією слонів. 

Але до Цицерона жодному політичному діячєві не спадало на думку порівняти ораторський 
виступ із «священими» для римлян видовищами, котрими були ігри, хоча багато хто з еділів були 
талановитими і відомими ораторами. Подібне порівняння Цицерона, хоч воно і мало характер 
гіперболізації, викликаної емоційним станом оратора, свідчить про те, що сам він готовий був 
вважати свою майстерність гідною рівня найулюбленішого видовища римлян. Зважаючи ж на те, що 
промови зазвичай потім ретельно редагувалися і відшліфовувалися, слід вважати Цицерона цілком 
свідомомим щодо характера подібного порівняння. 

Навіть цей стислий розгляд свідоцтв ораторів та їх сучасників, зафіксованих у промовах, 
трактатах, діалогах, листах дозволяє вважати ораторське мистецтво античності не тільки елементом 
ороакустичної культури, але й культури видовищної. Видовищність полягала не тільки у візуальній 
презентації ораторського виступу: місце виголошення промови, постава, рухи, міміка і навіть одяг 
оратора, але забезпечувалася перцептивними властивостями самої промови, що звучить. Промова 
могла вражати довготою свого виголошення, що певний час викликало саме по собі подив і захват 
слухачів (Тацит); розважати винахідництвом набору інвектив; надавати задоволення як 
інтелектуальна гра – демонстрацією логіко-аргументативного дискурсу у змаганнях ораторів судових 
і політичних; викликати емоційне задоволення від естетики слова і емпатію, через актуалізацією 
моральних емоцій вмілим використанням афективної складової промови. 

Утім, у будь якому разі необхідною умовою була наявність слухача і глядача, здатного 
оцінити цю «гру у бісер», що є можливим лише за умови певного – доволі високого – рівня розвитку 
інтелектуальної, морально-етичної і художньо-естетичної культури суспільства. 
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Резюме 

Розглядається античне красномовство як елемент видовищної культури. 
Ключові слова: античність, красномовство, видовищна культура. 

 
Summary 

Ancient eloquence as element of spectacle culture 
This article discusses the ancient eloquence as an element of spectacular culture. 
Key words: antiquity, eloquence, spectacular culture. 

 
Аннотация 

Рассматривается античное красноречие как элемент зрелищной культуры. 
Ключевые слова: античность, красноречие, зрелищная культура. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Кінець ХХ – початок ХХІ століття відзначається посиленим інтересом науковців до 

соціально-культурної сфери, проте незважаючи на увагу дослідників, ґрунтовну джерельну базу, 
сучасна ситуація в теорії соціально-культурної діяльності характеризується невизначеністю в 
тлумаченні науки. Соціально-культурну діяльність досліджено у численних наукових працях, 
відмінних за своїми методологічними підходами та концепціями, що репрезентують різні наукові 
галузі – філософію, історію, культурологію, соціологію, психологію, педагогіку тощо. 

Метою дослідження є систематизація існуючих досліджень соціально-культурної діяльності 
в залежності від методології та спрямованості поглядів вчених. Проаналізувавши праці, присвячені 
соціально-культурній діяльності, можна стверджувати, що в її вивченні визначились педагогічний, 
дозвіллєвий та культурологічний підходи.  

Педагогічний підхід найвиразніше представлено працями М.Болотової, А.Воловика, 
В.Воловика, О.Володіної, Є.Григор’євої, Т.Дедуріної, В.Дулікова, І.Єрошенкова, Т.Кисельової, 
Ю.Красильнікова, Є.Літовкіна, Г.Новікової, В.Рябушева, М.Ярошенка. Засновниками педагогічного 
підходу вважаються російські вчені Т.Кисельова та Ю.Красільніков, оприлюднення праць яких 
(«Основы социально-культурной деятельности» (1995 р.) та «Социально-культурная деятельность» 
(2004 р.), стало поштовхом до наукових пошуків і дискусій з питань педагогічного потенціалу 
соціально-культурної діяльності. 

Т.Кисельова та Ю.Красільніков, вживаючи поняття «соціально-культурна діяльність» у трьох 
значеннях – як суспільну практику; як навчальну дисципліну та галузь наукових знань [9] – 
підкреслюють її самостійність, наявність свого предмету, об’єкту, методів вивчення, категоріально-
понятійного апарату, ексклюзивної антології, власної системи закономірностей, принципів та правил. 
Теоретичні засади соціально-культурної діяльності, як фундаментального науково-освітнього 
напряму, обґрунтовуються вченими на основі загальнопедагогічних наукових знань, а домінуючим, 
системоутворюючим елементом структури, змісту, сутності та предмету соціально-культурної 
діяльності виступає педагогічна парадигма. Вони ототожнюють соціально-культурну діяльність із 
виховною, зважаючи на те, що вона має людинотворчий характер, орієнтована на людину та 
розкриття її духовного потенціалу [9]. 

Серед наукових праць, присвячених соціально-культурній діяльності, необхідно виокремити 
дослідження М.Ярошенка («Социально-культурная деятельность: парадигмы, методология, теория», 
2000, «Динамика предметной области теории социально-культурной деятельности», 2001, «История и 
методология теории социально-культурной деятельности», 2007, «Проблемное поле истории 
социально-культурной деятельности: опыт актуальной интерпретации», 2008), який також аналізує 
методологію соціально-культурної діяльності з позицій педагогічної науки. Науковцем 
обґрунтовуються педагогічні парадигми, що створили підґрунтя для соціально-культурної діяльності. 
Серед них – парадигми приватної ініціативи, цілеспрямованого соціального впливу, соціальної 
активності особи в соціально-культурній сфері. І хоча вченим наголошується на тому, що соціально-
культурна діяльність є напрямом педагогічної науки, що сформувалась у межах культурно-
просвітницької та культурно-дозвіллєвої діяльності, нашу увагу акцентовано на специфіці 
предметного поля теорії соціокультурної діяльності, особливостях функціонування та 
закономірностях соціально-культурної діяльності саме як відокремленої, самостійної сфери 
педагогіки. А тому предметне поле соціально-культурної діяльності, обмежуючись педагогічним 
процесом розвитку соціокультурної активності особи або соціальних груп, реалізується в різних 
видах людської діяльності – соціально-педагогічній, освітній, художньо-творчій, дозвіллєвій та 
інших. Її методика характеризується науковцем як сукупність просвітницьких, розвиваючих, 
рекреаційних, валеологічних та інших методів, що збагачуються завдяки історичному й сучасному 
досвіду, накопиченому в сфері культури й освіти [14]. 

Як окремий напрям педагогіки розглядає соціально-культурну діяльність В.Рябушев («Теория 
социально-культурной деятельности», 1999 р.), розрізняючи три аспекти теорії соціально-культурної 
діяльності: інтелектуальний, організаційний, соціокультурний. Вчений обґрунтовує думку, що теорія 
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соціально-культурної діяльності – особлива виховна система, що історично, методологічно, 
проблемно поєднана з іншими педагогічними дисциплінами (теорією культурно-просвітницької 
діяльності, теорією народної художньої творчості, теорією дозвілля та іншими, не конкретизованими 
до кінця). Визначаючи поняття соціально-культурної діяльності, він стверджує, що вона практично 
забезпечує перетворення культурних цінностей в регулятив соціальної взаємодії. Науковець 
наголошує на необхідності усувати суперечності та конфлікти, що постійно виникають у суспільстві 
між соціальною та культурною сферою, а тому головними завданнями соціально-культурної 
діяльності вченим визначається зменшення соціокультурної протидії та утримання соціокультурної 
стабільності в суспільстві [13]. 

Аналіз досліджень із точки зору педагогічного підходу дає підстави стверджувати, що таке 
бачення соціально-культурної діяльності звужує межі її вивчення, що призводить до додаткових 
пояснень та зайвої термінологічної плутанини. Так, Г.Новикова, досліджуючи соціально-культурну 
діяльність як особливу виховну систему («Технологические основы социально-культурной 
деятельности», 2004 р.), розглядає соціально-культурні технології як «педагогічні системи 
послідовних алгоритмічних організаційно-управлінських дій, функціонування особистісних, 
інструментальних та методологічних засобів, спрямованих на досягнення запланованих результатів» 
[11]. Таке визначення, на нашу думку, є не досить вдалим. Акцентуючи на педагогічному впливові 
соціально-культурних технологій на особу, вона зауважує, що їх можна використовувати «у багатьох 
соціально-культурних технологіях з іншими суб’єктами і об’єктами впливу» (виділено нами – Л.П.) 
[11]. Однак Г.Новікова не уточнює і не конкретизує сутність педагогічного впливу, специфіку 
застосування соціально-культурних технологій у роботі з «іншими об’єктами та суб’єктами впливу». 
Таким чином, прибічниками першого підходу соціально-культурна діяльність розглядається як 
складова педагогічної науки, що керується методологією таких педагогічних дисциплін, як соціальна 
педагогіка, народна педагогіка, педагогіка дозвілля тощо. На основі вивчених нами праць, можемо 
дійти висновку, що поняття «соціально-культурна діяльність» розглядається вченими як: особлива 
виховна система; сукупність педагогічних технологій; регулятив соціальної взаємодії; навчальна 
дисципліна; суспільна практика; процес перетворення культури та культурних цінностей в об’єкт 
взаємодії особистості та соціальних груп. Згідно педагогічного контексту найхарактернішими рисами 
соціально-культурної діяльності визначаються: педагогічна спрямованість, добровільність, 
ініціативність, самодіяльність, творчий характер, виховний потенціал. Вченими акцентується увага на 
розвитку, саморозвитку та самовдосконаленні особи в процесі соціально-культурної діяльності.  

Близьким до педагогічного є дозвіллєвий підхід, представниками якого є Г.Аванесова, 
Р.Азарова, І.Барчуков, О.Батнасунов, А.Жарков, Є.Клюско, В.Попов, Ф.Попова, О.Сасихов, 
В.Чижиков, Д.Шамсутдінова та ін. Вважаючи, що соціально-культурна діяльність вужче, ніж 
культурно-дозвіллєва діяльність, вчені наполягають на тому, що соціально-культурна діяльність 
спрямована, передусім, на категорії «важких» громадян, у яких відсутні мотиви та потреби до участі 
в культурній діяльності, а дозвілля використовується не для розвитку особи, а для асоціальних, 
руйнівних дій [1; 2; 4; 14]. Культурно-дозвіллєва діяльність володіє багатим арсеналом, відмінним від 
соціально-культурної діяльності, використовує виразні засоби впливу на особистість саме в умовах 
клубу і домашнього дозвілля. Так, серед засобів культурно-дозвіллєвої діяльності: карнавали, 
марафони, концерно-танцювальні програми, шоу вистави До характерних рис соціально-культурної 
діяльності як складової дозвілля, на думку вчених відносяться: нерегламентованість, неформальність 
та добровільність участі населення [4]. 

Розглядаючи «соціально-культурне» у контексті культурно-дозвіллєвої діяльності О.Сасихов 
наголошує на всеохоплюючій, багатоманітній і за змістом, і за методиками культурно-дозвіллєвій 
діяльності, яка має незаперечну соціальну значимість. Саме культурно-дозвіллєва діяльність, з точки 
зору науковця, складає найпіднесенішу частину життєдіяльності більшості громадян, відіграє 
особистісну роль, маючи виняткову привабливість. Основною метою культурно-дозвіллєвої 
діяльності є становлення людини активним суб’єктом культурного процесу у всій багатоманітності 
змісту і форм культурної діяльності [14]. 

Досліджуючи історію дозвілля Р.Азарова («Социально-педагогическая организация досуга 
учащейся молодежи», 2005 р.) зазначає, що попередником соціально-культурної діяльності є саме 
дозвілля. Тому, нею акцентується увага на трансформаційних процесах (соцільних, політичних, 
економічних, культурних), що призвели до переростання культурно-дозвіллєвої діяльності в 
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соціально-культурну, а згодом – в соціально-дозвіллєву діяльність. У межах культурно-дозвіллєвої 
розглядає соціально-культурну діяльність і Г.Аванесова («Культурно-досуговая деятельность», 
2006 р.), яка поглиблено вивчає специфіку соціально-культурних послуг, поділяючи їх на послуги 
соціальної та культурної спрямованості. До соціальних належать ті послуги, що дозволяють людині 
розвиватися як громадянину, суб’єкту соціальних відносин (торгові, транспортні, юридичні, 
рекреації, фізичної культури та ін.); до культурних – ті послуги, що мають розвиваючий, освітній, 
творчий, змістовно-духовний характер. Підкреслюється, що переважна кількість соціально-
культурних послуг здійснюється в сфері рекреації та дозвілля [1]. Отже, прихильники дозвіллєвого 
підходу досліджують соціально-культурну діяльність як складову дозвілля, зазначаючи, що 
предметне поле останнього значно ширше. Такий підхід багатьма науковцями не підтримується, хоча 
усі погоджуються з тим, що дозвілля є найпотужнішою складовою соціально-культурної діяльності, 
без якої остання навряд чи може розвиватися. Пріоритетними ознаками соціально-культурної 
діяльності в контексті дозвілля вважають: нерегламентованість, неформальність, добровільність, 
ініціативність, самодіяльність. 

Культурологічний підхід до вивчення соціально-культурної діяльності представлений 
працями М.Аріарського, Г.Бірженюка, Г.Карпова, В.Кірсанова, О.Ковальчук, І.Колінька, 
Б.Колтинюка, О.Маркова, О.Первушиної, А.Соколова, Ю.Стрельцова, В.Туєва тощо, які вивчають цю 
галузь як складову культурології, її прикладної ланки. 

На думку М.Аріарського, метою прикладної культурології є залучення людини до світу 
культури, її інкультурація. Класифікацію прикладної культурології на соціально-культурну 
діяльність, культурологію дозвілля, проективну культурологію, культуру спілкування, підтримував й 
В.Кірсанов, хоча наголошував на тому, що дослідження прикладної культурології, як відносно 
самостійної системи, дещо перебільшено у контексті культурологічної науки в цілому. В.Кірсанов 
визначав прикладну культурологію як галузь науки, спрямовану не на інкультурацію особистості, а 
на регуляцію культурних процесів [10]. Унаслідок наукових диспутів, що тривали навколо 
предметного поля та завдань прикладної культурології М.Аріарський у дослідженні «Социально-
культурная деятельность как предмет научного осмысления» (2008 р.) уточнює, що «провідною, 
стрижневою галуззю наукового знання, яке забезпечує методологічні, методичні та організаційні 
основи суті, природи й джерел функціонування соціально-культурної сфери, можуть і повинні стати 
прикладна і педагогічна культурологія, що розкривають механізм реалізації морально-естетичного 
потенціалу культури, обґрунтовують технологію включення людей у процес засвоєння цінностей 
світової та вітчизняної культури й у різні форми соціально-культурної творчості» [3]. 

У межах культурологічного підходу досліджує соціально-культурну діяльність і О.Первушина 
(«Социально-культурная деятельность: теоретические основы», 2002 р.) визначаючи предметом 
соціально-культурної діяльності процес включення особи в культуротворчу діяльність із метою 
засвоєння цінностей культури, а об’єктом – особу в системі соціально-культурних зв’язків і відносин 
[22]. Розглядаючи соціально-культурну діяльність як сферу реалізації закономірностей прикладної 
культурології, дослідниця поділяє соціально-культурну діяльність на педагогічну, соціальну та 
навчальну [22]. Щоправда, виникає питання до яких із перерахованих підсистем належатиме 
культурна діяльність? Адже, основні ознаки соціально-культурної діяльності виявляються, на думку 
дослідників, через такі напрями її функціонування: створення культурних продуктів; залучення 
людини до процесу сприйняття та засвоєння цінностей культури; збереження цінностей матеріальної 
та духовної культури; трансляція культурної інформації; створення можливостей для культурного 
діалогу та створення відповідного культурного середовища [22]. 

У межах прикладної культурології соціально-культурну діяльність вивчає також 
Ю.Стрельцов, наголошуючи на її особливій «широті та масштабності» [16]. Ним зазначається, що 
соціально-культурна діяльність реалізується, передусім, у культурно-творчих, культурно-
просвітницьких, ціннісно-орієнтаційних, культурно-рекреаційних заняттях. Акцентується увага на 
тому, що соціально-культурна діяльність – це «вільний час людини, що використовується самостійно 
або за допомогою відповідних дозвіллєвих центрів із метою культурного розвитку людей», а тому 
розглядаючи сутнісні ознаки соціально-культурної діяльності вчений звертається до самодіяльної або 
аматорської діяльності, що розвивається в сфері дозвілля [16]. Тобто, Ю.Стрельцов, будучи 
прихильником культурологічного підходу, в своїх поглядах наближається до дозвіллєвого, 
розглядаючи соціально-культурну діяльність із точки зору дозвілля та аматорської творчості. 
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Цінними для нашого дослідження є й праці А.Соколова («Феномен социокультурной 
деятельности», 2003; «Социокультурная деятельность как учебный предмет и объект теории», 2005), 
який стверджує, що на сучасному етапі існують лише часткові вчення, що розкривають окремі 
аспекти соціально-культурної діяльності. А.Соколовим неодноразово наголошується на необхідності 
розробити єдину метатеорію, яка б об’єднувала існуючі фундаментальні теорії. Така метатеорія 
повинна виконувати трансляційну, термінологічну, методологічну та світоглядну функції. На думку 
науковця, доцільно розрізняти соціально-культурну та індивідуально-культурну діяльність, для того, 
щоб враховувати індивідуальні потреби суб’єкта. Значним недоліком у розробці теорії соціально-
культурної діяльності вчений вважає втрату інтелігенції, які, як освічені, розумово розвинені, творчо 
обдаровані люди, є активними суб’єктами соціально-культурної діяльності. На думку науковця, 
навіть періодизацію соціально-культурної діяльності варто співвідносити зі зміною поколінь 
інтелігенції [15]. Отже, прихильники культурологічного підходу визначають поняття «соціально-
культурна діяльність» через з’ясування співвідношення категорій «соціум», «культура», «діяльність», 
«культурна діяльність». Близькими до культурологічного підходу є погляди В.Іванова, М.Кагана, 
Г.Карпова, які досліджували соціально-культурну діяльність у філософському контексті. Зважаючи 
на завдання нашого дослідження, особливої уваги потребує праця В.Іванова, який вивчає соціально-
культурну діяльність як філософську категорію, наголошуючи на необхідності осмислення 
співвідношення систем «культура і суспільство», «культура і людини». Соціально-культурна 
діяльність розглядається ним як діяльність, що забезпечує трансляцію культурних цінностей через 
суб’єктів соціально-культурної діяльності, якими є культурні та освітні інститути, соціальні 
спільноти та окремі особи. Трансляція культурних цінностей відбувається завдяки організації 
народної освіти, освіти дорослих, масової культурно-просвітницької роботи [5]. 

М.Каган звертає увагу на те, що природі як основній формі буття протистоять три інші 
форми – суспільство, людина і культура. «Поняття «соціокультурне» дозволяє перебороти 
однобічність і культурологічного, і соціологічного трактувань життя в історії людства, фіксуючи 
подвійний діалектичний зв’язок – єдності та різниці – цих аспектів його існування і розвитку. 
Разом із тим у філогенетичному контексті соціально-культурна діяльність дозволяє усунути вади 
виховання, які полягають у нехтуванні культурним розвитком індивіда або ж, навпаки 
удосконалюють педагогічний процес, який не має соціального навантаження й обмежується 
задоволенням культурних потреб людини [6]. 

У своєму дослідженні, аналізуючи співвідношення «соціального» та «культурного», Г.Карпов 
стверджував, що єдиного визначення поняття соціально-культурна діяльність у вітчизняній та зарубіжній 
літературі не існує, що пояснюється одночасним взаємозв’язком та автономністю понять «соціальне» та 
«культурне». Соціальні та культурні процеси перебувають у динамічному розвитку, зближуючись та 
віддаляючись одне від одного, не замінюючи і не співпадаючи одне з одним. Отже, соціально-культурну 
діяльність необхідно розуміти як сукупність явищ на перехресті соціального і культурного. Соціально-
культурна діяльність охоплює культурні аспекти соціальної практики та соціальні складові культурної 
діяльності. Тому, в соціально-культурній діяльності домінуючим є організаційно-управлінський аспект; 
натомість в культурно-соціальній – визначальні зміст ідей, символи віри, соціальні теорії, норми, цінності, 
зразки, приклади, тобто все те, що входить до поняття «культура», яка безпосередньо націлена на систему 
відносин та взаємодію людей [7]. Отже, соціально-культурна діяльність є, передусім, діяльністю 
культурною, спрямованою на активне залучення людини до світу культури; створення, розвиток, 
збереження духовних та матеріальних культурних цінностей; задоволення соціальних та культурних 
інтересів і потреб різних категорій населення; розвиток творчої активності людей. 

Прибічниками культурологічного підходу наголошується на тому, що ефективність 
задоволення різноманітних соціально-культурних запитів залежить від усвідомлення (або не 
усвідомлення) індивідом об’єктивно існуючої потреби в наявних знаннях і уміннях, необхідних для 
активного опанування культури. Тому метою соціально-культурної діяльності є сприяння в 
усвідомленні культурних запитів індивіда на певній стадії його особистісного розвитку; поповненні 
об’єктивно недостатніх знань та умінь, необхідних для розуміння культури та її мови; задоволенні 
потреби безпосередньої участі людини в культурній діяльності. 

Аналіз праць із проблем соціально-культурної діяльності дає можливість охарактеризувати 
теоретичні та прикладні аспекти соціально-культурної діяльності, визначити межі її компетенції і ті 
проблеми, що вимагають нагального вирішення. Розглянувши різні підходи до визначення сутності 
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та природи соціально-культурної діяльності, можна дійти висновку про наявність понятійних, 
змістових, методологічних проблем у її науковому обґрунтуванні. Це пояснюється однобічністю 
досліджень, у яких обґрунтовуються теоретичні засади соціально-культурної діяльності у контексті 
методології певної науки (педагогіки, філософії, культурології). Таким чином, ситуація, що склалася 
в теорії соціально-культурної діяльності, зумовлює, з одного боку, наукові дискусії щодо визначення 
специфіки науки, а з іншого, – дослідження з пошуку альтернативних наукових напрямів, що 
претендують на осмислення єдиного предметного поля соціально-культурної сфери. На сучасному 
рівні розвитку наукових уявлень про сутність соціально-культурної діяльності нами вважається 
найпродуктивнішим таке визначення соціально – культурної діяльності: соціально-культурна 
діяльність – це діяльність, що сприяє активному залученню різних соціальних груп населення до 
створення, збереження, засвоєння, розповсюдження цінностей та надбань культури. 
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підходи до вивчення соціально-культурної діяльності: педагогічний, дозвіллєвий, культурологічний. 
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Summary 

The modern going is near determination of sociocultural activity 
Scientific projects dedicated to social and cultural actives are analysed, main approaches to learning 

social and cultural activities such as educational, social, cultural approaches are defined in this article. 
Key words: social and cultural activities, content of social and cultural activities, educational 

approach, social approach, cultural approach. 
 

Аннотация 
Проанализированы научные труды, посвященные социально-культурной деятельности, 

охарактеризованы подходы к изучению социально-культурной деятельности: педагогический, 
досуговый, культурологический. 

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, содержание социально-культурной 
деятельности, педагогический, досуговый, культурологический подходы. 
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УДК 791.43.03 
Н.Заварова 

 
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ МІСТА У ФІЛЬМІ 

Ф.ФЕЛЛІНІ «АМАРКОРД» 
 
Федеріко Фелліні, як і інших митців, цікавила проблема співіснування реальності та вимислу: 

де закінчується одне і починається друге, яким є їх взаємовплив? До цієї проблеми зверталися і 
численні дослідники творчості Фелліні, усі ті, хто писав про режисера: Тулліо Кезик, Георгій 
Богемський, Маріо Вердоне, Бернардино Дзаппоні, Костанцо Костантіні, Шарлотта Чандлер. Адже 
митці – люди, для яких межі реального та вигаданого згладжуються, оскільки життя і творчість у 
світі фантазії для автора завжди більш плідні й більш природні за життя у реальному світі. Не 
випадково Фелліні любив повторювати: «Фантазія – єдина реальність». Одним із головних пунктів 
перетинання на кіноекрані реального та вигаданого для Фелліні було місто. 

Місто у фільмах Фелліні – найчастіше інтерпретація реально існуючого місця, режисерські 
враження від нього. Почасти це справедливо для будь-якого автора та все ж у Фелліні свобода 
інтерпретації набуває особливо яскравого прояву. Його трактування міста не пов’язане 
безпосередньо, як у Вісконті, з сюжетом та соціальними реаліями (Мілан – «Рокко та його брати», 
1960; Венеція – «Почуття», 1954); не ґрунтується, як в Антоніоні, на конструюванні виразного 
простору – заповненні порожнього чи спустошенні заповненого («Червона пустеля», 1964); не 
підпорядкована і, як у Луїджі Коменчіні, характерам та ситуаціям, що вимагають найчистішого 
вимислу, стилізації, чогось типового та характерного («Хліб, кохання і фантазія», 1953).  

Феллінієвська інтерпретація заснована насамперед на його особистому сприйнятті світу, на 
тому, що для нього не існує інших міст, окрім тих, що народилися в його фантазії. У декотрих він 
мешкав, десь був лише переїздом, і про кожне збереглося враження та спогад. Фелліні ототожнює 
враження та реальність. Його місто – це те, що він про нього знає і бажає розповісти глядачеві, й це 
завжди трохи більше за те, що є насправді. Утім, Фелліні з усією його уявною свободою поводження 
з міською реальністю насправді скрупульозно створює на екрані світ, в якому місто може набути 
прояву в усій різноманітності власних смислів та культурних пластів. Феллінієвське місто нерідко 
виражає не лише себе сучасне, а й себе довговічне. Місто Фелліні, існуючи в часі та сучасності, живе 
поза часом. Суть реальності феллінієвського міста можна висловити рядком Б.Пастернака: «Все 
мысли веков, все мечты, все миры» («Рождественская звезда»). Почасти таким є Рим у «Ночах 
Кабірії» (1957 р.), у «Солодкому житті» (1960 р.), у «Римі» (1972 р.) та найяскравіше позачасова 
сутність створеного ним міста проявилася в «Амаркорді» (1973 р.). 

Приморське містечко в «Амаркорді» – квінтесенція феллінієвського кінематографічного 
міста. І не лише тому, що воно цілковито зіткано зі спогадів; не тому, що це Ріміні, віддзеркалений у 
фантазії режисера. А тому, що в «Амаркорді» місто є пластичним образом, виразником стану та 
настрою героїв. Місто багато в чому визначає поведінку персонажів, ілюструє внутрішню мотивацію 
вчинків. У місті Фелліні постійно змагаються два простори – обмежений і такий, що не має меж. І 
обидва знаходять вираження в образах міста та його мешканців. Міські стіни і оберігають, і 
обмежують жителів. По суті, єдиний безмежний світ, який є у городян – світ їхніх фантазій. 

Свобода та несвобода – поняття, що теж знаходять своє вираження в зображенні міста і його 
мешканців. Перефразовуючи відоме висловлювання Фелліні про фантазію, скажемо, що для режисера 
фантазія – головна та єдина свобода. І лише вона є доступною для жителів приморського містечка. Скуті 
суворим шкільним розпорядком, юнаки мріють про те, щоб скоріше вирости і «припинити вдягати 
короткі штанці»; їх світ наповнений пустощами, сексуальними фантазіями та мріями про доросле, 
можливо, сповнене кінематографічних пригод, життя. Водночас, дорослі городяни також марять: про 
манну з неба, про скоріший прихід весни, про сніг узимку, про гарного принца (Градіска). 

Відчуття свободи багато в чому пов’язане з можливістю виразити внутрішню несвободу 
особистості. Для художника це винятково важливо, бо спроба сформулювати власну несвободу веде 
до цілковитого творчого звільнення, поруч з яким знаходиться натхнення, яке дарує здатність і 
можливість творити безперервно; адже саме в безперервності творчого процесу криється джерело 
життєвої енергії художника. Розповідаючи про несвободу мешканців провінційного міста, Фелліні 
дякував рідному місту за те, що воно допомогло режисерові знайти повну творчу свободу. 
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«Народження цього міста губиться у темряві віків», – звучать слова героя, що підкреслюють 
той важливий для режисера факт, що життя міста більш різноманітне та насичене, аніж життя його 
мешканців. Міські стіни та камені зберігають пам’ять про тисячі подій, тоді як життя городян 
наповнене не стільки подіями, скільки сезонними «ритуалами» та кінематографічними враженнями. 
А люди прагнуть саме подій. Місто, в свою чергу, пережило усе те, що люди лише бажали б 
пережити. 

«Амаркорд» був знятий у павільйонах римської кіностудії. Бернардіно Дзаппоні писав про 
Рим, який теж «народився» на студії «Чінечітта» під час створення однойменного фільму: 
«…Безкрайні перспективи – усього лишень театральні задники. Дороги нікуди не ведуть, будинки – 
вавилонські вежі, призначені через кілька днів на знесення… Ось чому фільм викликає таке дивне 
враження, він приголомшує своєю ірреальністю. Це життя якогось міста, яке на щось схоже, щось 
нагадує, з чим-небудь асоціюється, але не Рим» [2; 272]. Останній висновок суперечливий та він 
яскраво ілюструє факт присутності в фільмі багатогранного і різноманітного Риму. Це не лише Рим 
сьогоднішній або той, яким він був, це також той Рим, яким він постане у майбутньому. Це – «більш 
ніж Рим», звідси й відчуття, що хоча місто і можна впізнати та воно залишається невпізнаним, що це 
«не зовсім воно». 

Місто в «Амаркорді» також не зовсім Ріміні. Створити його у павільйоні Фелліні вирішив 
одразу з кількох причин. По-перше, на момент початку зйомок «Амаркорда» Ріміні змінився. Фелліні 
згадував: «Коли у 1945 році після закінчення Другої світової війни я повернувся до Ріміні, видовище 
було жахливим. Тих будинків, в котрих я мешкав, не лишилося і в спогадах. Ріміні бомбили 
неодноразово. Я був розлючений… Ріміні розростався. Після бомбардувань його перебудували, і він 
змінився, втративши середньовічну подобу. Тепер він більше схожий на американське місто. 
Перебудову розпочали за допомогою американців та американці не відповідають за погану піцу. 
Ріміні змінив подобу, не спитавши мого дозволу» [4; 203]. 

По-друге, зйомка в павільйоні може подарувати усьому, що відбувається на екрані, майже 
театральну умовність, яка будь-якій виразній деталі надає метафоричності, й весняний пух миттєво 
перетворюється на справжню манну небесну, а зимові кучугури – на чудернацькі, подібні до лабіринту, 
стежки долі. Театральна умовність позбавляє екранну реальність натуралістичності та при цьому 
робить вимисел як дві краплі води схожим на дійсність, підкреслюючи, втім, його ірреальну, 
фантастичну сутність. Фелліні добре знав Ріміні свого дитинства й абсолютно не прагнув пізнати місто 
заново. Режисер стверджував: «Для мене справжній Ріміні – той, що закарбований у моїй уяві. Я міг би 
знімати «Амаркорд» у Ріміні та я не бажав цього. Той Ріміні, який я міг відтворити, був ближчим до 
реальності моїх спогадів… Я збагнув, що життя, про яке я розповів, є більш реальним за прожите мною 
насправді. Була й цілком практична причина, з якої я не бажав, аби «Амаркорд» вважали 
автобіографічним фільмом. В іншому разі городяни, які й досі мешкають у Ріміні, неодмінно почали б 
впізнавати у персонажах себе та своїх знайомих. Вони впізнають навіть те, чого не було. Адже я 
частенько змінював характери, підкреслюючи їхні слабкості, кепкуючи з них, приписуючи їм риси, 
узяті в інших реальних та вигаданих персонажів. А потім створював ситуації, в яких мої герої діяли у 
відповідності до своїх нових особистостей, чинячи так, як би ніколи не вчинили їхні прототипи. Таким 
чином, я міг би образити людей з мого дитинства, які живуть і нині, а я цього не бажав» [4; 201-202]. 

Якщо літні мешканці Ріміні й не впізнавали у персонажах «Амаркорда» самих себе, то вони 
напевне могли згадати про свої почуття, переживання та мрії, що відійшли в минуле, тільки-но 
кінотеатр «Фульгор» і «Гранд отель» перестали бути для городян центром всесвіту, а безтурботний 
світ поступився місцем війні та повоєнній скруті. 

Ключовою сценою фільму, що розкриває той, колишній світ мрій місцевих жителів, є зустріч 
усім містом велетенського корабля «Рекс» – пишного італійського аналогу «Титаніка», одного з 
символів фашистської епохи. На кораблі не було кают другого класу, оскільки «ніхто з пасажирів не 
бажав їхати другим класом». Таке життя було недосяжним для мешканців маленького містечка. Усе, 
що вони могли собі дозволити – дивитися на вогники величезного лайнера, що мерехтять у пітьмі, й 
вітати його. Повз них пропливало інше життя, в якому вони могли бути лише спостерігачами. Та як 
це не парадоксально, навіть ця можливість спостереження за іншим життям підсилювала значення їх 
власного, повсякденного – того, в якому вони були активними учасниками. Сімейні обіди, похід за 
сигаретами до хазяйки тютюнової крамнички – ці події набували неабиякого значення, адже 
акцентувалася їх важливість і певним чином неповторність у житті героїв. Подібний наголос на 
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значущості повсякдення у поєднанні з візуалізацією мрії, що гойдається в обіймах корабельних 
вогнів на хвилях Адріатичного моря, робив сцену зустрічі з «Рексом» зворушливою і трішки наївною. 
Мрія, попри свою ефемерність, була для городян своєрідною точкою опори. Їх світ із перших кадрів 
обмежений: пірсом, береговою лінією, шириною центральної вулиці, масивністю кам’яних стін, 
шкільними класами. Ці обмеження водночас і оберігають городян від навколишнього світу, і 
допомагають їм об’єднатися в хвилини радощів, коли, наприклад, місто спалює «опудало зими», і в 
хвилини смутку, коли сусіди збираються на похорон. І водночас місто надає можливості, хай і 
ненадовго, нехай лише подумки, але вирватися в інший світ, здалека схожий на казку. Варто лише 
піти до «Гранд отелю», до кінотеатру «Фульгор», на море, яким можна допливти до «Рекса», або ж 
вилізти на високе дерево і заволати: «Жадаю жінку!». 

Головна вулиця міста, вимощена каменем, об’єднує людей не лише фактично, адже там і 
кінотеатр, і місце зустрічей та прогулянок; вона об’єднує городян внутрішньо, даруючи їм відчуття 
стабільності та визначеності. Вони знають, що кожного дня ходитимуть по цьому камінню. Попереду 
на них чекає незвідане та вони йтимуть до нього по знайомим каменям, і це зробить їхню подорож 
такою, що не так вже й лякає. 

Фелліні частенько казав, що воліє, аби камера «слідкувала за сюжетом, а не підштовхувала 
його уперед». В «Амаркорді» він дотримується свого принципу, більше того, тут є статичні кадри, в 
яких, певна річ, є внутрішній рух, але вони статичні за суттю. Тут камера справді не підштовхує 
сюжет уперед, а виразно штовхає його вглиб. Таким є кадр міського пейзажу з білизною та летючою 
«манною», що з’являється ще на початкових титрах і назві картини; такими є пляж із німцями-
купальниками, котрі «ніколи не відчувають холоду», пірс та вид «Гранд отелю» у перших кадрах. Тло 
висувається на перший план, стаючи вже не тлом, а центром композиції. На кіноплівці неначе 
з’являється пейзажний живопис, який раптово перетворюється на портретний. Від’їзд Градіски 
знятий загальним планом, що композиційно нагадує живописне полотно. Не завершуючи фільм 
статичним кадром-тлом, з якого він розпочатий, Фелліні усе ж композиційно наближує кінцівку до 
живопису, стилістично витримуючи використану на початку манеру. 

Місто в «Амаркорді» подібне до тла з перших кадрів: на екрані його історія розпочинається з 
пейзажу, а закінчується виразним портретом, в якому немає випадкових деталей – є лише яскраві й 
виразні. Вони пов’язують це феллінієвське місто з реальним Ріміні значно міцніше за будь-яку 
натурну зйомку. Завдяки Фелліні фантазія в черговий раз перетворилася на реальність. 

Як випливає з попереднього викладу, місто є для режисера не тільки джерелом натхнення, а й 
важливим, а, можливо, і головним образним втіленням завдань, пов’язаних із творенням 
кінематографічної реальності. 
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Резюме 

Розглянуто художню інтерпретацію образу міста у фільмі Ф.Фелліні «Амаркорд». 
Ключові слова: художня реальність, маленьке містечко, свобода, пейзаж, простір. 

 
Summary 

Particularity of interpretation of the image of the city in «Amarcord» directed by F.Fellini 
This article analyses coplexity of the interpretation of the image of the city in F.Fellini’s film 

«Amarcord». 
Key words: artistic reality, small town, reality, freedom. ladscape, space. 
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Аннотация 
Рассматривается художественная интерпретация образа города в фильме Ф.Феллини 

«Амаркорд». 
Ключевые слова: художественная реальность, маленький город, свобода, пейзаж, 

пространство. 
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УДК 130.2:141.32 
М.В. Карповець 

 
МЕЖОВІСТЬ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У СВІТІ МІСТА 

(Г.ТЮТЮННИК «ДЕНЬ МІЙ СУБОТНІЙ») 
 
У контексті інтенсивних урбанізаційних процесів людське буття не тільки видозмінюється, 

трансформується і реконструюється в різних структурах та модусах, але й набуває особливої 
антропокультурної складності, де екзистенційна ситуація переживання міста відіграє чи не основне 
значення. У цьому сенсі межовість чи граничність людського буття є важливим онтологічно-
культурним топосом, де актуалізується низка сенсів і значень. Утім, зафіксувати «комплекс» сенсів 
достатньо складно, з огляду на невидимість, ірраціональність і поліфункціональність людських практик 
у місті. Тому для маркування специфіки людського буття у місті часто доводиться звертатись до 
художніх текстів, а особливо урбаністичного спрямування. Зразковою у цьому сенсі є повість Григора 
Тютюнника «День мій суботній», де не лише ілюструються екзистенціальні вихри буття індивіда, але й 
в цілому присутні коди міста, що дає підстави артикулювати цей текст як міський. 

Осмислення текстуального виміру міської культури у намаганні з’ясувати антропологічні 
проблеми є достатньо важливим на сьогодні. Завдяки літературі відбувається не тільки оновлення 
філософської антропології, філософії культури чи міських студій, а й текстуальність набуває якісного 
нового тла, смислової глибини і, без сумніву, ширшого культурного контексту. У випадку аналізу 
межовості людського буття у світі міста, повість Г.Тютюнника цілком відповідає інтенції у 
антропологічному оновленні літератури, а також водночас літературному відновленні антропології.  

Проблема межовості, граничності чи маргінальності людського буття піднімалась у розвідках 
Мартіна Гайдеггера [11], Жоржа Батая, Поля Рікера [4], Зиґмунда Баумана. Із невеликого контексту 
досліджень творчості Г.Тютюнника до філософського аналізу його текстів звертались Володимир 
Панченко [3], Євген Гуцало. Як бачимо, не тільки проблема межовості людського буття у місті, а й 
загалом антропологія творчості Г. Тютюнника є малодослідженими просторами гуманітарних студій, 
що особливо актуалізує наше дослідження. 

Існує достатньо підстав вважати «День мій суботній» прикладом міського роману, досить 
таки непопулярного жанру в українській літературі. Хоча, як зазначає В.Панченко, «інколи 
доводиться зустрічатися з думкою, що повість «День мій суботній» не зовсім характерна для 
Тютюнника. Вона, мовляв, «міська», «київська», а він же – «сільський»… Урбаністика начебто не 
була його стихією… Як на мене ж, «День…» якраз дуже тютюнниківська річ!» [Панченко]. Для нас 
не так суттєво чи характерний міський текст для письменника, важливіше з’ясувати, яким чином 
антропологічні та культурні сенси міста проявляється, ретранслюються і конструюються автором. 
Тому текст Тютюнника є своєрідним медіумом для експлікації філософських та антропокультурних 
змістів, де межовість людського буття у місті є вихідним аспектом.  

Архетипним для осмислення міської культури є ситуація переїзду із одного місця в інше, 
часто із менш концентрованого (як топографічно, так і культурно) осередку до більш насиченого. 
Місто цілісно відтворює таку сконцентрованість, утворюючись і функціонуючи як світ – зі своїми 
цінностями, смислами, нормами, міфами і, зрештою, своєю онтологією. При переїзді в місто людина 
так чи інакше опиняється на межі: суб’єкт як просторово, так і часово потрапляє в чужорідне 
середовище, позбавлене будь-яких знайомих орієнтирів. У такій ситуації опиняється головний герой 
повісті «День мій суботній» Микола Порубай, «який після університету залишився в Києві, працює 
старшим референтом Товариства охорони пам’яток історії та культури, – і тужить за селом, адже 
психологічно він опинився на роздоріжжі» (наш курсив – М.К.) [3]. Персонаж твору повністю 
репрезентує ситуацію межовості – він вже поза своїм звичним осередком буття, але водночас не 
набуває нового ідентичнісного простору, оскільки противиться міським кодам Києва. Разом із тим 
проявляється інший прошарок ситуації, що вказує на амбівалентність пограниччя: суб’єкт попри 
демонстративне заперечення у собі городянина, насправді діє і функціонує як городянин. Про це 
свідчить щосуботній базар, де Микола не тільки купує продукти на тиждень, а й загалом творить 
дискурс міста, не помічаючи цього: «Рано як для суботи. Але в цей день я базарую на подільському 
ринку: закуповую на весь тиждень картоплі, свіжої олії, квітів, таких, що довго стоять, редьки та 
базікаю з базаровими жінками про всяку всячину» [6; 493]. Саме «базікання» і є тим безперестанним 
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потоком смислів і значень, які окреслюють міський топос, надають йому особливого колориту. Так 
чи інакше, місто – це люди та їх історії.  

Сприйняття міста героєм повісті відбувається як окреслення іншого культурного ландшафту, 
не тільки відмінного від сільського, а й загалом повністю протилежного світу людського буття. 
Доречно згадати Г.Зіммеля, який писав, що «місто складає враження незалежності від реальності, 
наче він виник за власною волею і незалежний від суб’єкта, який його сприймає» [13]. Тому 
діалектика онтологічної розбудови полягає в подвійному схопленні буття міста як того, що 
незалежно функціонує від ландшафту природи і того, що органічно його доповнює. Буття людини на 
межі міста завжди вирізняється тим, що воно водночас причетне і до урбаністичного середовища, і до 
фону природи. Синтез культури міста і культури села є характерним для буття в передмісті, яке 
завжди займає межову позицію в загальному колообігу речей. Тому буття Миколи можна означити як 
буття між культурою і природою, штучним і справжнім, вторинним і первинним. Очевидно, що таке 
онтологічне «міжсвіття» не може не вплинути на самопочуття героя, що відображує низка ритуалів, 
практик і ситуацій. Індивід часто усвідомлює межовість свого буття водночас як форму переходу від 
хаосу до космосу, свого до чужого, одного світу в інший. Справді, «киянам я співчував, пам’ятаючи, 
як тяжко було мені колись їхати з села, де лишалася мама, товариші, весь мій світ» [6; 474]. Разом із 
тим перехід володіє атрибутами неспокою і тривоги, бо людина порушує табу, виходить на межу 
розмивання семантичних рівнів культури. Не випадково у більшості культур і загалом у європейській 
міській традиції тривалий час периферія сприймалась як загрозлива і ворожа сфера міста. У повісті 
«День мій суботній» збережена традиційна семантика межі як проміжку буття, де акумулюються 
хтонічні сили природи і культури. Втім, не обов’язково мається на увазі безпосередньо географічна 
межа: «...ще інші снували по коридору од гурту до гурту й заводили реготи з молодшокурсниками, бо 
знали, що їхню справу «влагоджено» і периферія їм не загрожує» [6; 474]. Тобто периферія є 
виключення із загального порядку і смислових конфігурацій міського буття. 

У контексті переходу від свого до чужого Микола теж переймає проміжний стан буття. 
Ізольованість від центру і його ритму життя впливає на духовний і культурний клімат периферії. 
Людей із окраїн часто маркують як чужих і ставляться до них насторожено, а інколи й взагалі 
обмежують їх діяльність у просторі міста. Втім, саме периферія є творчим, креативним началом 
міста. Проміжним смисловим образом в урбаністичній культурі є «незнайомий», який умовно не 
належить ні до простору «чужого», ні до простору «свого». Саме незнайомим. Наведемо розгорнуту 
цитату Зиґмунда Баумана щодо цього феномену: «Чужинці – річ не нова, але незнайомці, які 
залишаються незнайомцями протягом довготривалого перебування і навіть на весь час, з’явились в 
епоху Нового часу. У типових досучасних містах чи селах чужинцям не дозволялось залишатись 
чужими впродовж тривалого часу. Одних виганяли і не впускали назад через міські ворота. З тими, 
хто бажав і кому дозволяли прийти і лишитись на довше, зазвичай знайомились особисто – детально 
розпитували і швидко «одомашнювали» – так що вони могли влитись в сітку взаємин, вже створених 
жителями міста» [10; 26]. 

Покидаючи один світ, Микола потрапляє в зовсім інший, онтологічно і культурно протилежний 
топос, що не може не призвести до екзистенційних коливань у людині. Однак найбільш важливим 
атрибутом переходу є антропологічний критерій, який полягає у фіксації власне людських сенсів і їх 
функціонування. Саме анти-антропологічність для Миколи є тим, що найбільше його турбує: «Я не раз 
питав себе: куди ми поспішаємо, в ім’я чого штовхаємо одне одного ліктями на вулицях, у чергах, 
пхаємося наввипередки в автобуси, тролейбуси, трамваї, відверто нехтуючи добрим чуттям братерства? 
На обличчях – відсутність, погляди звернені в самих себе, у свої інтереси й інтересики, часто-густо 
нічогісінько не варті, в порівнянні з отим чуттям Людини в собі і в інших» [6; 486]. 

Пафос ситуації полягає в тому, що Микола порівнює людей міста із людьми села, 
встановлюючи єдину антиномію різних культурних структур, хоча забувається, що структури 
співіснують між собою діалектично. Про це свідчить хоча б той факт, що левову частину міської 
культури становлять вихідці із села. Більш того, персонаж звертає увагу лише на поверхневий прояв 
людського буття у місті, втрачаючи із поля зору прихований зміст. Так, Георг Зіммель свого часу теж 
писав про відстороненність, але вважав її захисною реакцією від стресів стрімкого міського життя. 
Він порівнював різні між собою ритми життя міста і села: «І той великий контраст, що існує між 
життям великого міста і життям маленького містечка чи села, що вирізняються повільним, звичним і 
рівномірним ритмом духовного і розумового життя, цей глибокий контраст переноситься в наші 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Випуск 17, 2011  
Збірник наукових праць: наукові записки Том 2 
Рівненського державного гуманітарного університету  

органи чуття, – цей фундамент нашого життя – і в ту кількість свідомості, затрати якої потребує від 
нас, як від істот, що пізнають лише на основі відмінностей, велике місто» [13]. Парадоксально, але 
чим більше індивід відстороненно ставиться до інших міських жителів, тим більше він сам 
реалізовується як городянин. Хіба не таку стратегію мимоволі обирає Микола? Ситуація 
ускладнюється і тому, що «людина сформована міським середовищем так, що вона визначає себе не 
тільки через клас, етнічність, стать чи професію, але і через особливу схильність (яку складає 
байдужість до міського оточення)» [5; 52]. Це свідчить про те, що світ міста складається зі стимулів, 
можливостей, жестів і вражень, що атакують суб’єкта повсякчас, а тому людина продукуючи 
стратегію на периферії так чи інакше захищає себе від потоку інформації. 

Важливим маркером невкоріненності у світі міста є відсутність власного дому. Людина 
завжди прагне мати або власний будинок, щоб не тільки відчувати внутрішню свободу у складній 
архітектоніці міста, але й водночас мати точку відліку для формування себе як городянина. У повісті 
Микола нелегально знімає житло, що привносить додаткове напруження у його житті. Зрештою, 
персонаж сам усвідомлює проміжний, ситуативний характер свого життя: «Тепер живу в цій кімнаті-
келії і почуваюся в ній, як безквитковий пасажир на третій полиці вагона чи ще й гірше, бо пасажир 
знає, де йому вставати, а я й цього поки що не знаю» [6; 475]. Микола відштовхує, не приймає свій 
дім, сприймаючи його як тягар, а не затишок від міста. Доказом такого «відсторонення» може бути 
безпристрасний опис свого житла: «Я обвів поглядом кімнату: голі стіни, вкриту старою пилюгою 
лампочку під стелею, руді капшуки павутини по кутках угорі, – й заплющився, щоб не бачити всього 
того» [6; 472]. Перерахування речей у кімнаті – спроба зафіксувати себе у місті, надати сущому 
певної символізації і безпосередності. Однак жодного проростання у світ міста не відбувається, що 
надає реальності персонажа невизначений і неозначений відтінок. 

Наступним доказом межовості буття героя Тютюнника є безкінечне вештання містом. 
Справді, час від часу Микола любив прогулятись «чи й просто так потинятися, або до Дніпра» [6; 
475]. Людина як немає чітких обрисів життя, немає також означених і окреслених просторів. До 
прикладу, в «Уліссі» відображено частковий опис гуляння Леопольда Блума в Дубліні: «Легкою 
ходою він вийшов із пошти і повернув направо. Балаканина: наче щось від цього зміниться. Його 
рука опустилась в кишеню, вказівний палець пропхався під клапан конверту і відкрив його кількома 
рухами. Не думаю, щоб жінки звертали особливу увагу» [12; 76]. Справді, більшості людей байдуже 
до того, хто прогулюється, адже всі вони у звичному робочому ритмі міста і не помічають 
довколишніх. 

Прогулянка і вештання не є ідентичними практиками у місті. Очевидно, що для персонажа 
повісті більш притаманним є другий спосіб картування міста, де повсякденність проявляється у своїх 
інтертекстуальних вимірах. Твердження про буденний досвід як про досвід людського буття у місті 
має свою логіку і сенс. Еш Амін і Нейджел Тріфт у роботі «Міста. Переосмислення міського» [9; 12] 
щоб зафіксувати повсякденний час і його ритми, пропонують використовувати «метафори» для 
міської буденності, як-от транзитивність, ритмоаналіз і слід. Витоки виникнення метафори 
транзитивності і поняття «фланер», який «проривається» крізь повсякденний час до сутності міста, 
слід шукати у текстах Вальтера Беньяміна. Для останнього в осмисленні міста важливими 
компонентами стають не повноцінність і цілісність, а деталі та найменші нюанси, які нехтують і не 
помічають люди в буденному ритмі. Беньямін використовує поняття транзитивності для «схоплення» 
міста як місця змішування та імпровізації, які є результатом пористості (porosity) міста як по 
відношенню до часу (особливо до минулого), так і до різних впливу простору. Очевидно, що 
вештання Миколи містом (вочевидь, найбільш повноцінно прогулянка проявляється у суботу) якщо 
не відтворює повністю концепт В.Беньяміна, то принаймні дуже близьке цьому розумінню. Водночас 
у тексті Тютюнника відчитуємо епізод, що вказує також і на причетність Миколи до дискурсу 
прогулянки, власне міської практики: «Я йду Узвозом до Подолу, мого улюбленого, брудненього, але 
найдемократичнішому в цілому місті Подолу, з його найдемократичнішим Житнім базаром, 
старенькими церковцями, вологим вітром з Дніпра і незліченними школами – подільці, либонь, 
найкраще розуміють «проблему одної дитини» і вміють їй запобігти» [6; 496]. Це знову ж таки вказує 
на межовість буття людини у місті (особливої тієї, що нещодавно прибула), яке коливається між 
хаотичним вештанням і цілком впорядкованою прогулянкою втоптаними стежками міської 
реальності. Місто опирається суб’єкту, а тому останньому доводиться прикладати чимало тілесних і 
духовних зусиль для осягнення хоча б поверхневого, видимого прошарку. Людина займає проміжну 
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ситуацію, коли вже не належить попередньому просторі (селу, іншому місту чи країні), але й не 
набула сталого означеного нового середовища і, зрештою, буття городянина. Як говорить Микола, 
«так і живу: в місті мрію про село, у селі – про місто...» [6; 475]. Таке романтичне сприйняття світу 
маркує персонажа як вразливу і беззахисну людину, однак Микола не наважується про це визнати ні 
собі, ні іншим, залишаючись у онотологічному міжсвітті. Не випадково звучать такі слова героя: 
«Ось чому я не хочу казати Іванові Захаровичу, що знаю його. Адже він ніколи не розуміє мене. Він 
буде ображений, застосує до мене другу свою посмішку, але не зрозуміє» [6; 483]. 

Міська ідентичність не є даністю, так само як і особистість – для вибудовування як першої, так і 
другої індивід прикладає максимум духовних та тілесних сил. Для індивіда у проектуванні міської 
ідентичності знаходиться подвійне завдання: самоосмислення і світоосмислення. Відтак смислова 
«обробка» міста та своєї сутності складають як культурну, так і онтологічну основу конструювання 
ідентичності. Тому «в дійсності, культурні смисли тільки тоді є справжніми смислами, коли постають у 
вигляді умов поєднання особистісного буття і досвіду із світопорядком і розумністю життєвого світу, де 
як розумність, так і світопорядок є такими тільки завдяки живому досвіду і спілкуванню індивідів» [1; 
264]. На живий компонент спілкування з іншими наголошує Емануель Левінас, де відкритість до людей 
відіграє запоруку самопізнання, хоча й зауважує, що «істоти можуть обмінюватись між собою усім, крім 
свого акту-існування» [2; 27]. Однак Микола Порубай «дуже чесний та інфантильний» [3], що б мало 
актуалізувати вітальний компонент спілкування, але ситуація складається інакше. Герой вирізняється 
своєю інакшістю від оточуючих, однак ця відмінність не володіє ознаками осмисленої діяльності, а радше 
навпаки – безсенсовного блукання у мріях і думках. 

Доказом невизначеності героя є також те, що він не може зрозуміти яким чином 
ідентифікувати себе як городянина. Зрештою, ця ситуація відрефлексовує позицію автора, який хоч і 
жив тривалий час у місті, але душею не належав йому. Як зазначає німецький феноменолог Альфред 
Шюц, «не тільки актуально схоплені дії ближніх людей або власні дії переживаються як мотивовані 
та цілеспрямовані й через це як осмислені, а й також інституалізації дій у соціальних утвореннях. 
Вони принципово вказують на дії моїх ближніх людей, моїх попередників, які тлумачаться або 
анонімно («люди мають так робити»), або як індивідуалізовані законодавці, засновники релігій тощо; 
їхні дії знов-таки вказують на смисл, який вони пов’язували зі своїми вчинками» [8; 30]. Проте місто 
як пропонує, так і забирає, тому людина повинна бути готова до втрати своїх принципів, цінностей 
заради реалізації власних проектів. Людина в місті живе заради майбутнього, всі її плани і прогнози 
спрямовані на «завтра».  

Герой повісті не може віднайти ні ресурсів культури для вихідної точки конструювання 
власної самості у часовій перспективі, так і не може віднайти фігуру Іншого. Справді, процес 
самоідентифікації індивіда у культурі потребує фігуру Іншого, що відіграє конструктивну роль, де 
ситуація тотожності / відмінності є критерієм власної ідентифікації у світі міста. Так, Поль Рікер 
пише про механізм тотожності таким чином: «Різниця, покладена і відразу ж виключена, з’являється 
у вигляді розрізнення типів тотожності: за тотожністю атомів, про що ми щойно говорили, слідує 
тотожність рослинних організмів (один і той же дуб зберігає свою структуру), тотожність тварин 
(одне тривале життя), тотожність людини («участь в одному й тому ж постійному житті...»), нарешті, 
тотожність особистості. Основний розлом, таким чином, проходить між людиною і «я». Саме 
свідомість проводить відмінність між ідеєю людини та ідеєю «я», що зветься також особистістю» [4; 
146]. Для Рікера фігура Іншого у конструюванні власного «я» має істотне значення, оскільки саме 
через диференціацію себе від інших людей «я» означує власне унікальне буття, самостверджуюсь у 
ньому. Крім того, філософ наголошує на особистісний аспект процесу ідентифікації, який має доволі 
суперечливе вираження у місті. З одного боку, індивід прагне до особистого буття, однак у 
загальному потоці людей набуває безособистісне існування. 

У повісті нема фігури Іншого для вибудовування особистісного буття, а тому для Миколи 
буття набуває ситуативного характеру, де тотожність з іншими не виконує свою конструктивну роль. 
Важливими у цьому сенсі є міркування героя: «Раніше я думав, що борюся, як бореться кожна 
людина за те, ким вона хоче бути і як хоче жити» [6; 474]. Зрештою, ця боротьба не припиняється в 
його житті, навіть набуває гострого бунтівного характеру. Видається, що Микола цілком свідомий і 
впевнений у собі чоловік, але Тютюнник залишає низку натяків на те, що персонаж у міському 
просторі не має чіткого бачення речей. Як писав відомий філософський антрополог Ейген Фінк, «ми 
всі невпинно прагнемо до щастя, але не єдині в думці, в чому ж воно полягає. В напрузі нас тримає не 
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тільки неспокійний порив до щастя, а й невизначеність у тлумаченні «істинного щастя» [7; 365]. Віра 
в істину теж у Миколи під сумнівом, доказом чого є його слова: «Все це бездарна гра у відчайдушних 
ковбоїв, а нутро у вас із киселю» [6; 496]. Справді, екзистенціальна напруга буття персонажа у місті 
наближує його до текстів Жан Поля-Сартра, Альбера Камю, Семюеля Беккета. 

Не набуваючи нового виміру буття, персонаж переймає роль бунтівника. Микола заперечує 
сучасне йому місто, традицію і ритуали городян. Про це свідчить короткий діалог із Мироном в 
коридорі училища: «– Вам, Миколо, треба одружитися, – зауважив Мирон. Я вклонився і сказав: – 
Дякую за пораду, але я не зроблю цієї традиційної дурниці» (курсив наш – М.К.) [6; 488]. Традиція є 
онтологічним тлом культури, формою її репрезентації і самозбереження, а тому відхиляючи її 
смислові коди, людина неминуче опиняється на маргінесі культури. Микола Порубай перебуває 
справді на межі: він наче позбувся традиції села і водночас ніяк не можу прийняти традицію міста. 
Зрештою, так само персонаж не переймається порушенням інших табу міста: «Те, що я порушив 
закон, мало турбувало мене, бо кербуд, судячи з того, що сказала тітонька Дуся, теж порушив би 
його» [6; 500]. Це вказує на те, що шкала цінностей у Микола теж хитка, а тому потребує 
закарбування у світі міста завдяки внутрішнім ресурсам культури і бажанням відкритись, залучитись 
до творення (creation) урбаністичного контексту. 

Таким чином, у повісті «День мій суботній» Г.Тютюнника відображена ситуація пограниччя 
чи межовості людського буття у світі міста. Перш за все це репрезентується «розірваною» 
ідентичністю головного героя, який відокремлений від села, але водночас протиставляє себе міській 
реальності. Нелегальне житло, конфлікт із колегами та загалом відкидання будь-якого Іншого, образ 
самітника маркують маргінальний стан буття, де повсякчас перетинаються хаос і космос, своє і чуже, 
добро і зло, а межі між ними непомітні і трансгресивно долаються. З іншого боку, амбівалентність 
людського буття вмонтоване у міський текст, а тому локальний випадок життя персонажа відображує 
більш загальні тенденції урбаністичної культури. Все це дає підстави вважати твір Г.Тютюнника 
достатньо повноцінним простором функціонування антропологічних і філософських сенсів, що 
контекстуалізує і водночас відкриває нові горизонти для розуміння такої складної системи як місто. 
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Резюме 
Аналізується межовість людського буття в урбаністичному контексті на прикладі повісті 

Г.Тютюнника «День мій суботній». Доводиться, що амбівалентність практик індивіда у проміжному 
топосі культури є домінантною рисою функціонування міста і тексту автора зокрема. 

Ключові слова: межовість буття, світ міста, перехід, амбівалентність, городянин. 
 

Summary 
The limitation of human existence in the world of a city (My own Saturday by G.Tyutyunnyk) 
The article examines the limitation of human existence in the urban context on the example of Gregory 

Tyutyunnyk’s novel My own Saturday. We prove that the ambivalence of the individual practices in the 
intermediate cultural topos is a dominant feature of the functioning of the city and the author’s text as well. 

Key words: the limitation of human existence, the world of a city, transition, ambivalence, city 
dweller. 

 
Аннотация 

Анализируется граничность человеческого бытия в урбанистическом контексте на примере 
повести Г.Тютюнника «День мой субботний». Доказывается, что амбивалентность практик индивида 
у промежуточном топосе культуры является доминантной чертой функционирования города и 
авторского текста в целом. 

Ключевые слова: граничность бытия, мир города, переход, амбивалентность, городянин. 
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УДК 008(09)(477) 
Н.І. Кобижча 

 
БОРИС ГРІНЧЕНКО І ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ 
 
Із здобуттям державної незалежності, розбудовою громадянського суспільства перед 

українським народом постала необхідність самовизначення щодо власної історії. У зв’язку з цим 
розпочався процес переосмислення історичного наративу, а концептуалізація процесів націєтворення 
спричинила активізацію історичної пам’яті, актуалізацію теоретичних і практичних проблем, 
пов’язаних із пошуками ідентичності, серед яких дилема національної чи громадянської ідентичності 
й питання щодо шляхів її конструювання. 

Формування культури громадянськості, усвідомлення приналежності до сучасного соціуму 
передбачає знання не лише історії та культури країни, а й відповідальне ставлення до її культурно-
історичної спадщини. Процес переосмислення історичних подій, бої за «своє» прочитання історії – 
поширена культурна і політична практика на теренах пострадянського простору і країн Східної 
Європи, оскільки присутність минулого в сучасному суттєво впливає на самовизначення людини і 
нації. На вітчизняних теренах боротьба за смисли історичного минулого, протистояння різних його 
інтерпретацій, перевизначення національної й особистісної пам’яті розпочалася в часи перебудови і 
продовжується протягом всієї доби державної незалежності. І в цю війну пам’яті, як зазначив 
вітчизняний історик Я.Грицак, втягнене українське суспільство [18; 374]. 

Визначення Україною свого місця в європейському і глобальному просторі ХХІ ст. також 
потребує реконфігурації української історичної пам’яті. Ситуація ускладнюється тим, що в спільноті, 
яка являє собою народ однієї країни, функціонує декілька різних за змістом канонів «історичної 
пам’яті». При цьому слід враховувати, що канон як афірмативне за своєю суттю явище, стверджує 
певну ідентичність і при цьому сам стає інструментом ідентифікації. А історична пам’ять у широкому 
розумінні є фундаментом національної ідентичності. 

В історії людства, кожної держави, країни, як і окремої людини, настають часи кардинальних 
поворотів, що докорінно змінюють траєкторію їх подальшого розвитку. ХІХ ст. було для країн 
Західної і Центральної Європи періодом інтенсивних процесів модернізації, зародження 
національних рухів і формування окремих націй. Водночас зневіра в «царстві розуму», передчуття 
кризи раціоналізму, розхитування устоїв Старого світу спричинили напружені інтелектуальні та 
духовні пошуки і розширили горизонти розвитку людства. Глибокі історичні зсуви, поворотні епохи 
мають особливий символічний зміст у свідомості й не піддаються однозначному тлумаченню, 
оскільки означають відхід, дистанціювання від минулого й очікування майбутнього. Буття людини, 
як і країни, на рубежі таких епох неоднозначне, наповнене внутрішніми протиріччями, поєднує 
кардинально протилежні почуття трагізму і приреченості та надії на краще майбутнє, що дає змогу 
по-різному тлумачити їх глибинну суперечливу сутність. 

Соціокультурні процеси, що мали місце на європейських теренах, не оминули й українські 
землі, що перебували в складі різних державних об’єднань. З усіх століть розвою національного 
життя саме XIX ст. мало вирішальне значення для формування української національної ідеї, 
культури й духовності. В історії українського народу друга пол. XIX – поч. XX ст. посідає особливе 
місце як початок модернізації суспільного життя, формування власної інтелігенції й перетворення 
української селянської народної культури на сучасну національну культуру. Серед провідних 
громадських діячів тогочасної України, творців національної культури й організаторів культурного 
життя виділяється постать Бориса Дмитровича Грінченка. 

Для аналізу історичних подій та явищ культури ХІХ – поч. ХХ ст. вітчизняні й зарубіжні 
дослідники використовують такі поняття, як «національне відродження», «національний визвольний 
рух», «націєтворення», «національна свідомість», «національний проект», а починаючи з 80-х років 
минулого століття набуває поширення термін «модернізація» [13; 107-109]. Однак процеси 
українського націєтворення, на що звернув увагу Я.Грицак, осмислюються переважно в межах 
застарілої позитивістської парадигми, успадкованої від ХІХ ст., і тому постає необхідність її 
критичного перегляду [10; 13-14]. Водночас учений вважає, що українці мусять здійснити 
інтелектуальну революцію, змінити спосіб думання про те, «чим є вони і чим є Україна» [11; 7-9]. 
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Щодо поняття «ідентичність», то воно утвердилося у західній науці в другій пол. ХХ ст. і 
згодом перетворилося на один із ключових концептів у системі соціально-гуманітарного знання. 
Стаття І.Дзюби «Чи усвідомлюємо українську культуру як цілісність?» започаткувала обговорення 
української національної й культурної ідентичності на вітчизняному ґрунті [12]. Дискусії, пов’язані з 
проблемами ідентичності, поширені серед українських науковців, але однозначне розуміння цього 
конструкту відсутнє. Пріоритетним у вітчизняній соціогуманітаристиці, на думку Л.Нагорної, є 
погляд на ідентичність як продукт й елемент соціальної взаємодії, складний соціокультурний 
феномен, утворений у процесі соціалізації й обміну культурних цінностей [14; 35-36]. 

О.Гнатюк у роботі «Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність» 
проаналізувала пострадянське перетворення ідентичності із залученням текстів сучасних українських 
письменників, серед яких чільне місце відвела Ю.Андруховичу та О.Забужко. Обґрунтовуючи своє 
звернення до такого дискурсивного матеріалу, О.Гнатюк зазначила : «Якщо погодитися з думкою, що 
новочасну націю витворила література та ідеологія, то неабиякого значення для дослідника 
набувають тексти, що поєднують риси літератури, гуманістики й політики. Йдеться про есеї, 
автобіографічну прозу, літературно-критичні статті, публіцистику на теми культури, рецензії, що в 
них українські письменники й інтелектуали expressis verbis висловлюють свої міркування щодо 
культурної та національної ідентичності, а також орієнтації рідної культури» [2; 18]. 

Розглядаючи проблему ідентичності українців у Російській імперії у річищі 
постмодерністського дискурсу, канадський дослідник української історії С.Єкельчик стверджує: «В 
останній третині ХІХ ст. українські патріоти в Російській імперії якщо і мали простір для вираження 
своєї культурної і політичної ідентичності, то це був передусім простір їх власного тіла» [11; 19]. 
Йдеться про одяг, зачіску, їжу, напої як знаки-функції, що репрезентують, на думку вченого, не лише 
зовнішній вигляд, деталі повсякденного життя, а й національну, культурну і навіть політичну 
ідентичність тогочасного українського патріота [13; 19-22]. Використання терміну «ідентичність» у 
гуманітарних науках відкриває широке поле не тільки для нових наукових інтерпретацій минулого, а 
й для нових підходів до осмислення діяльності Б.Грінченка, з’ясування його ролі у відновленні, 
збереженні і трансляції історичної пам’яті, що є визначальним чинником впливу на формування 
національної ідентичності. Саме в такому ракурсі діяльність Б.Грінченка ще не була предметом 
ґрунтовного наукового аналізу. 

Однак, якщо розглядати ідентичність як смисловий еквівалент традиційних понять 
«самосвідомість» і «свідомість», то з огляду на місце Б.Грінченка в історії української культури, його 
подвижницьку працю на культурній ниві практично все грінченкознавство не оминає в тому чи іншому 
ракурсі (етнографічному, педагогічному, мовознавчому та літературознавчому) означеної проблеми. Це 
пояснюється тим, що, як пише О.Неживий, «Борис Грінченко головною метою свого життя вважав 
пробудження національної самосвідомості, і, треба сказати, що цього досягав…» [15; 3]. 

Мета статті – осмислити діяльність Б.Грінченка в аспекті формування української 
національної ідентичності, проаналізувати його роль у збереженні і поширенні історичної пам’яті. 

Сам процес ідентифікації (від лат. – уподібнення, ототожнення з кимсь або з чимось) у 
загальному розумінні визначається як емоційно-когнітивний процес, у результаті якого індивід 
ототожнює себе, ідентифікує з іншим суб’єктом, групою. Ідентичність – подібність, тотожність 
морально-етичних, соціально-психологічних установок і устремлінь, що об’єднують спільноти 
індивідів і характеризують як індивідуальне, так і колективне життя. Вектор розвитку всіх спільнот – 
суб’єктів суспільних відносин – значною мірою визначає колективна ідентичність їхніх членів – 
комплекс уявлень, який утворює узгоджену, солідарну мотивацію індивідуальної і групової 
поведінки. Отже, під ідентичністю розуміють деяку усталеність індивідуальних, соціокультурних, 
національних чи цивілізаційних параметрів, їхню самототожність. 

Формування ідентичностей відбувається і на основі етнічних почуттів, опредмечених у 
традиційній культурі, вкорінених у свідомості й архетипах поведінки кожного народу, і на 
інституційному фундаменті. 

Науковці виокремлюють: Я-ідентичність як особисту самовизначеність, що є результатом 
рефлексії над неусвідомленими уявленнями людини про себе; Ми-ідентичність, що становить 
сукупність таких соціокультурних ідентичностей, як вікові, професійні, гендерні, етнічні, 
національні, релігійні та ін.; цивілізаційні, транснаціональні ідентичності; нині мова йде про 
глобальну ідентичність. У зв’язку з цим можна вести мову і про Я-ідентичність як особистісний, 
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індивідуальний вимір ідентичності, і про Ми-ідентичність, що характеризує ідентичність на рівні 
етносу, народу, нації. Крім того, поняття «ідентичність» є відкритим для максимального врахування 
локальної і регіональної специфіки ідентичності. Ідентичність як система категоризації світу 
спрямована на «впорядкування» сенсів і значень буття народу, де чинником ідентифікації є мова. 
Ствердження мовно-культурної окремішності нашого народу займало чільне місце в діяльності 
Б.Грінченка. Так, М.Чернявський у своїх спогадах зазначив: «Він [Б.Грінченко. – Н.К.] думав, що 
коли народ український хоче бути справді реальною силою, вибороти собі самостійність, то він 
повинен виробити собі єдину мову – й таку, щоб вона була зрозуміла людові на всьому обширі 
посідання народу нашого. Щоб вона була проста, натуральна й чиста. Щоб нею міг користуватися 
кожен освічений і неосвічений громадянин» [19; 334]. 

Один із найвизначніших українських учених-гуманітаріїв Ю.Шевельов вважав українсько-
російський словник Б.Грінченка вершиною досягнення української лексикографії дореволюційного 
часу й відзначав його винятковий вплив на розвиток української мови і культури: «…весь матеріал 
нормалізовано щодо фонетики, морфології й наголосу. Завдяки такій методиці словник став sui 
generis зведенням української літературної мови перед тим, як вона переорієнтувалася від селянина 
на інтелігенцію, а також до певної міри визначив на майбутнє принципи й підвалини її 
стандартизації» [21; 75]. Учений звернув увагу на те, що, будучи в своїй основі збіркою запису слів 
живої мови (переважно сільської), словник не позначений надмірною регіональністю, хоча «майже 
завжди зазначено місцевість, звідки походить слово…» [21; 76]. 

Словник Б.Грінченка – результат багаторічного пошуку мови, яка б відображала реалії буття 
українського народу, узагальнювала досвід його історичного минулого, утілювала різноманіття й 
багатство традицій, усну народну творчість, перекази, легенди, казки. Саме тому словник – унікальне 
зібрання живої мови українського народу, здатної відтворити ту дивовижну рухливість смислів його 
життєвого світу, сфери живого українського етносу, що відображає екзистенціальну структуру його 
буття, здійснює критику несправжнього буття, «недійсного» життєвого світу. У цьому контексті 
варто підкреслити роль полеміки Б.Грінченка і М.Драгоманова, оскільки вона, попри всю гостроту й 
непримиренність позицій її учасників, сприяла взаємодії та взаємозбагаченню культур 
Наддніпрянської і Західної України, формуванню єдиної української літературної мови як базового 
чинника української ідентичності [3]. 

Заслуга Б.Грінченка полягає в тому, що він дав визначення таких ідентифікаційних понять як 
«українець», «українство», «українофільство», «націонал», «національний», «національність», 
«країна» і серед яких чільне місце належить «Україні». 

Протягом ХІХ ст. термін «Україна» поширився на більшості етнічних українських земель, а 
до того часу використовувався майже виключно для означення території колишньої козацької 
автономії (термін «Західна Україна» в середині ХІХ ст. означав Правобережжя) [17; 293]. 
Характеризуючи семантичну еволюцію терміну «Україна», Р.Шпорлюк зазначив: «Важливо те, що 
наприкінці ХІХ ст. народ, нині знаний як українці, почав називати себе українським, а свою 
Батьківщину – Україною» [22; 75]. Ю.Шевельов зауважив: «Застосування назви «Україна» до всієї 
національної території й усього населення поступово утверджується від 70-х років ХІХ ст…» [20; 
426]. Н.Яковенко висловила суголосну думку: «В українському випадку остаточне «погодження 
конвенції» припадає на кінець ХІХ – поч. ХХ ст., коли пальму першості було віддано назві 
«Україна»» [23; 57]. Саме в цей час Б.Грінченко працював над упорядкуванням чотиритомного 
«Словаря…», який вийшов друком у 1907-1909 рр. У першому значенні вчений Україну ототожнює з 
Країною, ставить між ними знак рівності, а в другому – Украйну й Малоросію визначає як «страну, 
заселенную украинским народом» [7; 330], Країну – як «Край, страну», Рідну країну – «Родину, 
Отечество», додавши при цьому такі епітети, як «країнка», «країнонька», «країночка», що виражають 
співучість, мелодійність української мови й відображають емоційність, душевність українського 
народу [7; 298]. 

З огляду на те, що процес формування «українськості» як консолідаційної константи буття 
народу в нашій державі невиправдано затягнувся, варто звернути увагу на визначення в «Словарі…» 
Б.Грінченка спорідненого терміну «українство» як «свойства и деятельности украинца в 
национальном смысле» [7; 331]. Це поняття, за допомогою якого ідентифікували себе різні групи 
українських патріотів. Слід зазначити, що терміни «малорос» і «хохол» у словнику взагалі відсутні, а 
поняття «українофіл», «українофільство» хоча і наявні, але перекладаються нейтрально, як 
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«любитель всього українського», без будь-якої негативної чи позитивної конотації. Отже, 
відображення процесу формування національної ідентичності набуває в «Словарі…» кодифікованої 
форми і засвідчує вихід Б.Грінченка за межі осмислення ідентичності лише як «тілесної», якщо 
послуговуватися термінологією С.Екельчика. 

Вихід «Словаря...» Б.Грінченка сприяв культурному піднесенню українського народу, 
пробуджував бажання вивчати рідну мову, літературу, заклавши підґрунтя розвитку освіти й науки 
українською мовою. Як самодостатня цінність, він став потужним чинником національної 
ідентифікації. Ю.Шевельов слушно відзначив: «Напрочуд швидке зростання виявів української 
культури українською мовою висунуло українське питання в цілому, а питання мови, зокрема, на 
політичну арену» [21; 92], що відкривало шлях і до політичної ідентифікації. Прояснюючи й 
описуючи значення слів, Б.Грінченко знаходив для них основу, розкривав їхнє значення в культурно-
історичному контексті, зумовленість фактами буття українського народу й специфіку його мислення. 

Аксіоматичним і самоочевидним є те, що ідентичність ґрунтується на пам’яті з нею 
пов’язаний потенціал консолідацій, формування духовної цілісності нації, де мова – найважливіший, 
найбагатший і найміцніший механізм, що з’єднує культурні традиції минулого з майбутнім кожного 
народу і є запорукою його історичної пам’яті.  

«Як окрема людина, – наголосив відомий німецький учений Я.Ассман, – лише завдяки 
наявності в неї пам’яті може виробити і зберегти протягом років індивідуальну ідентичність, так і 
група може зберігати групову ідентичність тільки за допомогою пам’яті. Різниця полягає лише в 
тому, що групова пам’ять не має фізіологічної основи. Її заміщує в цьому випадку культура – 
комплекс знань, що забезпечує ідентичність і об’єктивована в таких символічних формах як міфи, 
пісні, танці, поговірки, закони, священні тексти, скульптури, орнаменти, живопис, дороги і навіть – 
місцевість» [1; 95]. 

Кожен народ має свою історичну пам’ять, сукупний досвід поколінь, колективне уявлення 
про минуле, що поряд з мовою, стилем життя, територією, відрізняють його від інших народів, 
визначають його тожсамість. Пам’ять про життя предків сприяє згуртованості, об’єднує родини і такі 
спільноти, як нації, є однією з опорних цеглин, на яких будується фундамент національної 
ідентичності. Саме тому історична пам’ять повинна містити знакові історичні постаті, які б 
допомагали утвердити в суспільстві консенсус відносно минулого і стати основою громадянської 
ідентичності, своєрідними історичними маркерами України як суспільної свідомості громадян, так і 
репрезентувати країну на міжнародній арені. Такою постаттю, «феноменальним з’явищем», 
«національним пророком», який утілив ідеали українського народу, «засвітив Світло правди, волі» 
був, на переконання Б.Грінченка, Тарас Шевченко. В «Листах з України Наддніпрянської» 
Б.Грінченко наголосив, що «Шевченко першим виразно висловив ідею повної незалежності 
української яко нації… Своїм словом поет розвіяв ту темряву неправди, що обіймала досі питання 
про нашу національність, і поставив замість тієї темряви своє світло. Він був перший українець із 
правдивою національною свідомістю, і ніхто не пособив так, як він, виробляти доброму вкраїнському 
національному світоглядові» [3; 71-72]. Так, у VІ листі, відповідаючи на питання про національні 
ідеали Т.Шевченка, Б.Грінченко зауважив: «Ні, Шевченко не відривається від нашого історичного 
ґрунту, бо знає, що сього не можна робити, бо бачить добре свій національний стяг тоді як його ніхто 
ще не бачить; бо він, Шевченко, є фокус (світозбір), що в ньому зійшлися всі промені народного 
розуму, почування та сподівання; бо він є той, що сам один у своїй душі містив усе те, що містили 
мільйони намученого неволею вкраїнського народу, бо він є той, кого ми звемо – геній. …Шевченко 
своєю національною свідомістю є геній, а своєю незмірною вагою, значенням у справі національного 
відродження свого рідного краю є з’явищем феноменальним, єдиним, може, на світі» [3; 64-65]. 
Б.Грінченко прагнув вивести українську культуру і народ зі сфери імперського впливу, і тому мислив 
Україну як частину загальноєвропейського цілого та вважав, що Т.Шевченко вивів її на 
загальнолюдські дороги і такою ж має бути її майбутня перспектива. 

Б.Грінченко не обмежувався мовними і літературними проблемами, а сягав підвалин 
української народної культури, закликав враховувати особливості певної місцевості, залучаючи до 
них описи рідної природи, казки, оповідки, прислів’я: «Культура часто без коріння і глибини тому, 
що не визнається сили місцевого зв’язку» [6; 28]. Такий підхід засвідчує його розуміння 
регіонального виміру ідентичності. Територія ж у такому ракурсі набуває самодостатнього значення і 
стає не лише чинником формування ідентичності, а й ресурсом відтворення культури, мови, звичаїв, 
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продукування символів та міфів, що і сьогодні нечасто стає об’єктом дослідження у вітчизняній 
гуманітаристиці. Б.Грінченко вважав: «Найперше необхідно прилучити людину до батьківського 
краю, навчити її не тільки пізнавати рідну землю, а й надихнути любов’ю до неї, до її специфічних, 
притаманних тільки їй рис, – зовсім не означає заступатися за провінційну вузькість, а навпаки – 
зміцнити коріння її сили. Це коріння сягає в ґрунт батьківщини, в специфіку земляків, у їхню 
історію….» [9; 15]. 

Перед сучасною Україною постає завдання деконструкції імперсько-радянських міфів, 
стереотипів, укоріненість яких в історичній пам’яті нашого народу виявляється в мисленні, поведінці 
різних верств українського соціуму та механізмах прийняття управлінських рішень. Заміна старих 
міфів національними образами, відтворення у свідомості громадян українського історичного наративу 
необхідне ще й задля протистояння «привласненню» нашого минулого сусідніми державами, експансії 
проекту «русского мира». Слід підкреслити, що Б.Грінченко вважав українців і росіян самобутніми 
народами, які мають законне право на розвиток своєї мови, літератури і культури як головних чинників 
національної ідентичності. «Коли розвиватися народні маси можуть тільки на національному ґрунті (а 
ми думаємо, що це аксіома), – зауважив він, – то всяке відхилення від національного ґрунту є річчю 
шкідливою. Кожен, хто приносить хоч крихту обмоскалення в наш народ (чи словом з уст, чи 
книжкою), робить йому шкоду, бо відбива його від національного ґрунту» [5; 128].  

Один із шляхів формування національної ідентичності – продукування різноманітних 
культурних програм, проектів, ініціатив, здатних актуалізувати культурно-історичну спадщину і тим 
самим відтворити колективну пам’ять нації. Досвід Б.Грінченка в цьому аспекті заслуговує на увагу і 
всебічне дослідження. Саме висунення подібних ініціатив та їхня реалізація, свідченням чого є праця 
над укладанням експозиції музею, давала йому змогу здійснювати інтерпретацію української історії в 
національних літературно-мистецьких наративах. Б.Грінченко разом із дружиною М.Загірною взявся 
впорядкувати музей громадського діяча, колекціонера і мецената В.Тарнавського, який збирав 
пам’ятки української старовини і заповів його чернігівському земству. «А роботи з музеєм було так 
багато, – зауважив М.Плевако, – що подружжя Грінченків півроку працювало і вдень, і ввечері майже 
без спочинку» [16; 47]. І хоча земське зібрання виділило 700 крб. на впорядкування музею, 
Б.Грінченко рішуче відмовився взяти гроші і виконав цю роботу безкоштовно. Ним були зібрані різні 
експонати, серед яких – рукописи, картини, малюнки, унікальна колекція речових і документальних 
пам’яток ХVІІ-ХVІІІ ст. доби Гетьманщини, укладений та видрукуваний «Каталог музея украинских 
древностей В.Тарнавського» [4]. 

Такі культурні ініціативи сприяють формуванню національної картини світу. Як важливе 
джерело соціального активізму, вони знижують бар’єри закритих спільнот, відкривають можливості 
залучення до культурного капіталу широкого загалу, закладають підґрунтя «проектної ідентичності», 
що зорієнтована на розвиток. 

Останнім часом у діяльності державних посадовців відчувається суперечність між 
декларативними орієнтаціями на ствердження в Україні європейських цінностей та інституцій і 
встановленням жорстко централізованого, ієрархічного порядку. Як за часів Б.Грінченка українська 
інтелігенція «знеславляла свою власну українську справу», так і сучасна українська політична еліта 
здебільшого опікується своїми власними проблемами, що не сприяє відчуттю реалій суспільного 
буття. Соціальну реальність пронизує цинізм, жадоба наживи, моральна деградація, домінування 
сірості, примітивних рефлексів, що, у свою чергу, зумовлює відсутність критичного мислення, 
нездатність концептуального бачення майбутнього й бажання духовних пошуків. А, як відомо з 
історії розвитку людства, смисложиттєві проблеми можна розв’язати лише на висоті духовного 
піднесеності нації в цілому та особистості зокрема. Якщо ж таке піднесення відсутнє, то, замість 
нього, постає руїна людського і національного духу, а попереду – лише хаос, безодня небуття з 
відсутністю будь-яких смислів, що означає втрату нацією креативного потенціалу і її можливе 
зникнення з історичної арени. Оскільки нація, як влучно зауважив Х.Ортега-і-Гассет, є 
співтовариством людей, які спільно розбудовують своє майбутнє. Українське невміння 
солідаризуватися задля української справи Б.Грінченко визначав як «політику мишачої нірки», 
стверджуючи, що українці програвали справи тільки через невміння в потрібний час об’єднатися [8]. 
Ця засторога видатного українського громадського і культурного діяча має бути викарбувана на 
скрижалях нашої історичної пам’яті. 
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Резюме 

Досліджується культурницька діяльність Бориса Грінченка через дискурс національної 
ідентичності, з’ясовується його роль у розробці ідентифікаційних концептів, збереженні і поширенні 
історичної пам’яті. 

Ключові слова: національна ідентичність, культурницька діяльність Б.Грінченка, історична 
пам’ять, ідентифікаційні концепти, культурні ініціативи. 
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Summary 
Boris Grinchenko and problem Ukrainian national identity 
B.Grinchenko’s cultural activity is researched by discourse of national identity, his role in the 

development of identification concepts, saving and distribution of historical memory is found.  
Key words: national identity, B.Grinchenko’s cultural activity, historical memory, identification 

concepts, cultural initiatives. 
 

Аннотация 
Исследуется культурническая деятельность Б.Гринченко через дискурс национальной 

идентичности, определяется его роль в разработке идентификационных концептов, сохранении и 
распространении исторической памяти. 

Ключевые слова: национальная идентичность, культурническая деятельность Б.Гринченка, 
историческая память, идентификационные концепты, культурные инициативы. 
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УДК 379.82.(331.32) 
Г.Г. Вишневська 

 
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ТУРИСТИЧНИХ 

ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ 
 
Однією з тенденцій світового розвитку другої пол. ХХ – початку ХХІ ст. є глобальне 

розширення сфери туризму, що характеризується тимчасовим і добровільним переміщенням масових 
людських потоків в інше географічне, природне та соціокультурне середовище з метою здійснення 
подорожі. Це зумовлено інтенсивним збагаченням спектра вітальних, культурних і духовних потреб 
сучасної людини, поглибленням багатоаспектної взаємодії соціумів, універсалізацією та 
глобалізацією системи економічних, політичних, культурних і комунікативних зв’язків, а також 
розвитком засобів комунікації. 

Систематичне дослідження туризму у вітчизняній літературі почалося з кінця ХХ ст., коли 
дозвілля, подорожі, рекреаційна діяльність, туризм взагалі стають предметом теоретичного 
осмислення філософів, істориків, культурологів, соціологів, економістів, фізіологів та географів. На 
сьогодні сформованою можна вважати систему наукових поглядів на туризм, пов’язаних із 
дослідженнями географії туризму, просторових аспектів розміщення туристських ресурсів та їх 
фізико-географічною оцінкою, розробкою методології формування й розвитку територіальних 
рекреаційних систем, з’ясуванням їх функціональної структури, впливу географічних чинників на 
туристський потенціал та рівень його освоєння, вивченням географії туристських потоків тощо.  

Вагомий внесок у розвиток цих ідей зробили українські вчені М.Крачило, О.Шаблій, 
В.Федорченко, Б.Яценко, О.Любіцева, Ю.Заставний, В.Мацола та ін. Географічні аспекти туризму 
висвітлено також у працях російських вчених І.Зоріна, В.Преображенського, Ф.Веденіна та багатьох ін. 

Дослідження туристської проблематики щодо питань культурної та соціальної ефективності 
розвитку туризму як галузі, теоретичного обґрунтування шляхів перспективного використання 
туристського потенціалу та механізмів управління цим процесом відображені в працях українських 
фахівців: Н.Кузнецової, В.Герасименка, Л.Іванової; російських та зарубіжних вчених: В.Квартальнова, 
Д.Ісмаєва, І.Балабанова, В.Сеніна, Р.Браймера, Ф.Котлера, Р.Пітера Діксона, Д.Уокера. 

Соціологічний підхід до тлумачення соціальної інфраструктури, що характеризує зв’язки 
матеріально-речового середовища і соціального суб’єкта (особистості, групи, класу, суспільства), 
акцентується в дослідженнях П.Сорокіна, Е.Якуби; дослідження соціальної структури та соціальної 
стратифікації відображені в працях Е.Дюркгейма, Г.Осипова, С.Макеєва. У розвиток соціологічних 
знань щодо використання соціологічної теорії для аналізу господарських відносин значний внесок 
зробили В.Ворона, Г.Заславська, Р.Ривкіна, А.Кравченко, В.Пилипенко, Ю.Саєнко, Є.Суїменко, 
В.Тарасенко, О.Нельга, В.Радаєв та ін. Туризм як соціальний інститут розглядається в наукових 
працях В.Пазенка, Ю.Яковенка. 

Повернення до духовних цінностей призвело до такого нового для суспільства явища, як 
розвиток архітектурно-туристичних пам’яток України. Традиційно це релігійні пам’ятники (культові 
споруди – монастирі, печерні міста та храми) і використовувались вони як екскурсійні об’єкти. Зараз 
відвідування культових споруд набувають паломницьких рис. Сьогодні загальна кількість 
християнських культових споруд в Україні становить майже 3947, що мають статус пам’ятників 
архітектури [6]. Більшість із них конфесійно належать до православних. 

У формуванні архітектурної спадщини України важливу роль відіграли численні іноземні 
етнічні громади – росіян, поляків, німців, євреїв, вірмен, татар, угорців. Відповідно і розвиток 
розпланувальної структури міста залежав не тільки від його функціонального призначення, а також і 
від етнічного складу його мешканців. 

Костел Благовіщення в Більшівцях – одна з найвизначніших пам’яток пізньобарокової 
архітектури ХVIII ст. у Галичині. 1624 р. – ченці ордену кармелітів, запрошені до села його 
власником від 1617 р., польським гетьманом М.Казановським, збудували тут дерев’яний костел і 
монастир. Під час війни 1655 р. костел і будівлі монастиря були зруйновані. Фундатором відбудови 
нової святині став державний діяч Гондорф. Проте, йому не вистачило коштів, і тільки 1717 року 
полковник Я.Галецький розпочав будівництво мурованого костелу. Після смерті полковника (1720 р.) 
справу продовжила його вдова, Тереза з Кашніцьких. 
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Монастир кармелітів збудовано на високому пагорбі. Він разом із костелом обведений 
мурованими цегляними стінами. Висота стін місцями досягала 2 метрів, а ширина – майже метр. Від 
монастиря сьогодні залишився тільки західний корпус келій, східці з підпірними стінами та західна 
в’їзна споруда [6]. 

Костел Матері Божої Внебовзятої в Отинії – парафіяльний католицький храм у смт. Отинії 
Коломийського району Івано-Франківської обл.; взірець неоготики авторства Т.Тальовського. Костел 
побудувано у 1905-1918 рр. зусиллями пароха Людвіка Швайгера. 

Костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії (пол. Kosciol p.w. Niepokalanego Poczecia 
N. M. P) та монастир театинців у Городенці – пам’ятка архітектури національного значення ХVІІІ 
століття у стилі пізнього бароко. Храм споруджено протягом 1745-1769 років на замовлення Миколи 
Потоцького архітектором Меретином у співпраці з «галицьким Мікеланджело» – скульптором 
Пінзелем. Він вважається першою спільною роботою двох митців і однією з найцінніших 
пізньобарокових пам’яток на території колишньої Речі Посполитої. До комплексу входять також 
корпус монастирських келій та колона зі статуєю Пречистої Діви Марії [6]. 

Скит Манявський – православний монастир, заснований Йовом Княгиницьким 1606 р. біля с. 
Манява (Богородчанський район Івано-Франківська обл.). Із 1621 р. монастир був обнесений 
кам’яним муром із 3 оборонними вежами, за якими ховалися жителі навколишніх сіл під час нападів 
турків і татар [6]. 

Темпель – реформістська синагога в м. Івано-Франківськ. Ідея зведення темпля у Станіславові 
виникла 1887 року серед членів «Спілки прогресу». Незабаром Олександр Віттель та Еліас Фішер, 
разом з іншими членами спілки, організовують комітет із будівництва синагоги прогресистів. 1888 р. 
спілка отримує ділянку землі. 20 червня 1895 р. рабин І.Горовиць урочисто закладає перший камінь 
майбутньої синагоги. Будівництво продовжувалося до 1899 р. Автор проекту – віденський архітектор 
Вільгельм Штясни. 4 вересня 1899 р. за присутністю міської влади та віруючих відбулося урочисте 
відкриття синагоги. Будівля виконана в мавританському стилі з елементами неоренесансу. Вхід у 
темпль був із західного боку через хол у головну залу, з трьох сторін оточену галереями для жінок. 
Загалом було 300 сидячих місць. У східній стіні є апсида, у якій раніше розміщався старовинний 
мавританський Арон Га-кодеш. Спочатку по кутах синагоги розміщувались чотири вежі, оздоблені 
зірками Давида [6]. 

Церква Всіх Святих і Священомученика Йосафата в Бурштині – величний греко-католицький 
храм у Галицькому р-ні Івано-Франківської обл. Будівництво фундаменту Бурштинської Церкви 
започатковано в червні 1992 р. Подальші кризові явища в економіці держави на декілька років 
перервали спорудження храму. Будівельні роботи відновилися вже у 1998-1999 р., – тоді будівельну 
бригаду очолив майстер П.Дмитрів. Вагому допомогу в будівництві церкви надала Бурштинська ТЕС, 
чиє керівництво виділило будівельні матеріали, власну бригаду з 10 будівельників тощо. Освячення 
нового храму відбулося 2 грудня 2001 року. На відкриття церкви в Бурштин прибули владика Івано-
Франківської єпархії УГКЦ, єпископ-ординарій Софрон Мудрий та 14 місцевих священиків; був 
присутнім на відкритті і священик бурштинської православної церкви УПЦ КП о. Ігор Дечинський. 
Святкову літургію супроводжували співом чоловіча хорова капела «Дзвін» (кер. В.Боднар) і 
церковний хор (кер. В.Шпак). Парохові міста Бурштина о. Богдану Демківу було надано звання 
митрата. У 2003 р. розпочалось будівництво храмової дзвіниці [6]. 

Церква Святого Пантелеймона – найстаріший і єдиний із збережених храмів Галицько-
Волинського князівства, заснований 1194 р. князем Романом Мстиславичем. Розташований у с. 
Шевченкове поблизу Галича (Івано-Франківська обл.). Це монументальна хрестобанна церква зі 
зразками вишуканої білокам’яної різьби і численними рисунками та графіті на стінах; раніше була 
розташована у центрі добре укріпленого городища. У теперішній час ця церква входить до складу 
Національного заповідника «Давній Галич», а також є діючою греко-католицькою церквою [6]. 

Церква Успіння Пресвятої Діви Марії – пам’ятка архітектури ХVIII ст. у Городенці. Автор 
проекту – Б.Меретин. Іконостас церкви схожий на іконостас собору Святого Юра у Львові і також 
вважається творінням Пінзеля або його школи. Споруджена у 1763 році для греко-католицької 
громади міста на кошти Миколи Потоцького [6]. 

Костел Пречистого Серця Ісуса – костел єзуїтів у Чернівцях. Пам’ятка неоготичної 
архітектури ХІХ ст. Із 1963 року тут розташовувався обласний архів. Починаючи з 1 березня 2010 р. 
храм належить релігійній громаді Римо-Католицької церкви.  
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Наприкінці 70-х років ХІХ ст. у Чернівцях з’явилися перші місіонери єзуїтів. 1885 р. 
архієпископ Зигмунт Щесни Фелинськи офіційно звернувся до Товариства єзуїтів із проханням 
сприяти поширенню діяльності отців-єзуїтів на територію Чернівців. Серед цивільних осіб, що 
сприяли діяльності єзуїтів, можна виділити наступних: бургомістр краю, барон Піно де Фриденталь, 
бургомістр Чернівців – Антон Кохановський, професори університету Хіллер, Скедел та Холбан, 
військовий лікар Поллак, військовий капелан капітан Хіммель, лікар Майер, аптекар Крижановськи, 
полковник Тум, придворний радник барон Фекете, директор крайового банку Пашкіс. 

На початку вересня 1885 року священиком єзуїтів призначений о. Симон Тиховськи. Перші 
служби він проводив у маленькій капличці. Кількість послідовників єзуїтів росла, з’явилася 
необхідність будівництва нового костьолу. Ініціатива належала о. Францишеку Ксав’єру Еберхарду. 
Під будівництво костьолу міська влада подарувала єзуїтам земельну ділянку, на якій раніше солдати 
41 Буковинського полку проводили практичні заняття. Автором проекту костьолу став директор 
Чернівецької вищої реальної школи (зараз – приміщення ЗОШ № 2) проф. Лайцнер. Кошти на 
будівництво складалися з пожертвувань місцевих віруючих та високопоставлених осіб, а також 
пожертвувань віруючих із сусідньої Галичини [3]. 

Свято-Троїцька церква «хатнього» типу зведена 1774 р. у Чернівцях будувалася коштом 
єпископа Радівецького Дозитея Херескула і його брата – чернівецького старости Іллі Херескула на 
міській околиці Магала, при дорозі на Рошош, що вела до приміського села. На честь храму вулиця 
згодом отримала назву Святотроїцької (нині – вул. Б.Хмельницького). 12 жовтня 1777 р. владика 
Дозитей відправив урочисте богослужіння перед церемонією присяги православних бояр, шляхти і 
духовенства Буковини на вірність короні Габсбургів. 1876 року церкву перенесли на чернівецьку 
околицю Клокучку. У середині 1960-х її забрали до музею-скансену народної архітектури і побуту у 
Львові, де й зараз вона репрезентує дерев’яне культове зодчество Буковини [6]. 

Собор Святого Духа – кафедральний собор Української православної церкви (Московського 
патріархату) в Чернівцях. Перший камінь у його фундамент закладений у липні 1844 р. Будівництво 
велося під наглядом крайового інженера А.Маріна та віденського архітектора А.Рьолля, а у 1860 році 
за проектом Йосефа Главки перебудовано фасад храму. Він побудований у стилі італійського 
Ренесансу, причому за основу узятий один із проектів Петербурзького Ісакіївського Собору, 
подарований єпископу Є.Гакману під час його паломництва до Троїце-Сергієвої Лаври. Домінантою 
архітектурної композиції собору є монументальний купол заввишки 46 м. Крім нього, церкву 
увінчують ще два куполи, а також дві вежі-дзвіниці угорі з боків фасаду [6]. 

Собор святої Софії – Премудрості Божої, Софія Київська або Софійський Собор – християнський 
собор у центрі Києва, пам’ятка української архітектури і монументального живопису ХІ-ХVIII ст., одна з 
небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Одна з найголовніших християнських святинь Східної 
Європи, історичний центр Київської митрополії. Знаходиться на території Софійського монастиря, є 
складовою Національнoгo заповідника «Софія Київська». Окрім цього собору, до Національного 
заповідника входять Золоті ворота, Андріївська церква, Кирилівська церква і Судацька фортеця. 

Володимирський собор (Патріарший кафедральний собор св. Володимира) – православний 
собор у Києві, головний храм Української Православної церкви – Київського Патріархату. 
Збудований 1862-1882 рр. У 1852 році Філарет, митрополит Московський, запропонував збудувати у 
Києві храм на честь майбутнього дев’ятисотріччя Хрещення Русі київським князем Володимиром. 
Собор побудовано у російському псевдовізантійському стилі, початковий проект собору склали 
архітектори І.Штром і П.Спарро; пізніше його переробив архітектор О.Беретті. В споруджені собору 
брали участь архітектори Ю.Бернгардт, К.Маєвський, В.Ніколаєв. 

Значну художню цінність мають внутрішні настінні розписи, які виконали 1885-1896 рр. 
російські художники В.Васнецов, М.Нестеров, М.Врубель; українські – В.Замирайло, С.Костенко, 
М.Пимоненко; польські – П.Сведомський, В.Котарбінський під загальним керівництвом професора 
А.Прахова. В.Васнецову належить розпис головної назви собору, в якій, крім релігійних сюжетів, 
велике місце посіли історичні композиції – «Хрещення Русі», «Хрещення Володимира», портрети 
канонізованих святих: Володимира, Андрія Боголюбського, Олександра Невського, княгині Ольги та 
ін. М.Нестеров виконав іконостаси в бокових навах, 2 композиції – «Різдво» і «Воскресіння» – на 
стінах хорів і «Богоявлення» в хрещальні. П.Сведомському належать композиції «Таємна вечеря», 
«В’їзд до Єрусалима», «Суд Пілата», В.Котарбинському – «Вознесіння» та ін. Орнамент, що вкриває 
вільний простір, виконали українські майстри, крім правої нави, яку розписав М.Врубель. 
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Андріївська церква – барокова церква Св. Андрія у Києві. Збудована в 1744-1767 рр. (за 
іншими даними 1749-1754 рр.) за проектом архітектора Бартоломео Растреллі на Андріївській горі в 
пам’ять відвідин Києва імператрицею Єлизаветою Петрівною, на місці Хрестовоздвиженської 
церкви. Крім цієї роботи, в Україні є ще одна споруда авторства Б.Растреллі – Маріїнський палац [6]. 

Однокупольний храм із п’ятиглавим завершенням має форму хреста (31,5-22,7 м), в кутах якого 
розміщені декоративні вежі на масивних стовпах, що відіграють роль своєрідних контрфорсів. Зовні 
контрфорси прикрашені пілястрами й прикриті трьома парами колон із капітелями коринфського ордеру. 
До храму з боку вулиці ведуть круті чавунні сходи. Вся маса церкви спирається на двоповерховий 
будинок-стилобат із 8 кімнатами на кожному поверсі, стіни якого являють собою фундаменти церкви. 

Навколо церкви – балюстрада, з якої відкривається мальовнича панорама Подолу й Дніпра. 
Він входить до складу Національнoгo заповідника «Софія Київська». 

Архікафедральна базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії або Латинський кафедральний собор – 
католицькa базиліка, головний храм Львівської архідієцезії Римо-Католицької Церкви на Кафедральній 
площі у Львові, Україна. Пам’ятка сакральної архітектури XIV-XVIII ст. Собор збудований з кам’яних 
блоків міоценового літотамнієвого вапняку і вапнистого пісковику, що добувались у каменоломнях в 
околицях тодішнього Львова. Будівля собору тринефна, зального типу, з витягнутою ограненою 
апсидою. Основний простір майже кубічний, але навколо собору прибудовано багато каплиць і 
капличок, через що загальний об’єм будівлі має складну конфігурацію. Готичну складову підкреслює 
високий шип даху. Дзвіниця на головному фасаді має барокове завершення і розташована асиметрично, 
бо другу дзвіницю недобудували. В інтер’єрі високі сніпчасті колони підтримують стрільчаті арки і 
склепіння з готичними нервюрами. Стіни і склепіння вкриті численними фресками. 

Будівництво собору розпочалося 1361 (за іншими даними – 1370 році) на кошти короля 
Казимира III Великого, що не підтверджують жодні документальні дані. Перші документи, що 
стосуються будівництва кафедри, відносять до 1380-х років – часу правління Людовика І Угорського. 
На місці собору попередньо також був храм. Одні дослідники стверджують, серед них А.Стройни, що 
то був дерев’яний костел Найсвятішої Трійці 1344 р., що згорів у 1350 році під час нападу литовців 
на місто. Дослідники І.Ходиницький та І.Шараневич стверджують, що за княжих часів тут стояла 
одна з околичних церков східного обряду – Успіння, котру Казимир Великий розпорядився знести. 
Не підлягає сумніву те, що храм починали будувати як костел Найсвятішої Трійці. 

Автором проекту та першим будівельником був П.Штехер (трапляються помилкові написання 
прізвища як Штрехер та Стрехер). Проект П.Штехера втілювали М.Ґансечке (Ґонзаґе) та Г.Блюхер. 
Однак найбільше до сучасного внутрішнього оздоблення доклався П.Полейовський у XVIII столітті. 

Михайлівський Золотоверхий монастир споруджений у 1108-1113 роках онуком Ярослава 
Мудрого, київським князем Святополком Ізяславичем на базі Михайлівського Золотоверхого собору. 
Хрестово-купольний шестистовпний храм із трьома нефами та одним позолоченим куполом. На 
початку ХХ століття храм – 7-купольний. Михайлівський Золотоверхий собор збудовано з каміння і 
цегли-плінфи на вапняно-цем’яковому розчині технікою «мішаної кладки» з використанням 
голосників у пазухах склепінь. Стіни собору прикрашали мозаїки і фрески. Був одним із найбільших 
монастирів Стародавнього Києва. 

Згідно з думкою деяких істориків, київський князь Ізяслав Ярославич, чиє християнське ім’я 
було Димітрій, збудував монастир св. Димітрія та церкву у верхньому Києві поблизу Собору св. 
Софії в другій пол. 1050-х років. Через півсторіччя його син Святополк II Ізяславич збудував у 1108-
1113 рр. монастирську церкву, присвятивши її своєму патронові – архангелу Михаїлу. Можливо, що 
однією з причин, що спонукала князя збудувати церкву, була перемога Святополка над половцями, 
оскільки архангел Михаїл був заступником воїнів. 

1922 року Михайлівський монастир було ліквідовано. 1934-1936 рр. Михайлівський 
Золотоверхий собор, дзвіниця та частина інших споруд монастиря були знесені у зв’язку з проектом 
створення на цьому місці урядового центру. Останній планували зробити копією головного будинку 
ЦК КПУ – зараз Міністерство закордонних справ. Єдиний з українських вчених, хто відмовився 
підписати акт на знесення Михайлівського Золоверхого монастиря, – Микола Макаренко. 

Перед знищенням унікального ансамблю української архітектури, була проведена 
дослідницька робота. Фрески, мозаїки були перевезені до музеїв Москви, Ленінграду, Новгорода та 
інших міст СРСР. Мозаїчну композицію «Євхаристія» перенесено до Софійського собору. Багато 
смальтового розпису потрапило до Лаврського заповідника. 
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У роки Другої світової війни деякі фрески були вивезені до Німеччини, звідки вони 
потрапили до Ермітажу (Петербург). У Софійському соборі зберігалися «Євхаристія», «Стефан і 
Фаддей» – фрагменти постатей святих; фрески – сцени з «Благовіщення», постать святого Захарії та 
ін. Мозаїка «Дмитро Солунський» і верхня частина фрескової постаті Самуїла – в Третьяковській 
галереї і Російському музеї в Санкт-Петербурзі. 

На початку 1990-х років Українська Православна Церква Київського Патріархату збирає 
кошти для відтворення собору. В ньому проходить служба Української православної церкви, а поруч, 
як у давні часи, діє монастир. 

Імена художників, що створили мозаїки і фрески Михайлівського Золотоверхого собору, 
невідомі. Ймовірно, в роботах брав участь давньоруський майстер Алімпій з Києво-Печерського 
монастиря. Загальна площа мозаїк, що збереглися, – 45 кв. м. Написи на мозаїках собору зроблено 
старослов’янською мовою. Крім мозаїк і фресок, збереглися дві шиферні плити кінця І ст. з 
рельєфним зображенням вершників. Відомо, що іконостас для притвору Святої Катерини був 
оздоблений різьбярем Романом, оправу для Євангеліє виконав київський золотар Самійло 
Ростовський. 

На відміну від інших регіонів СНД, що відзначили тисячоліття хрещення Русі, Крим 
наближається до двохтисячоліття Християнства. Ще наприкінці 1 – початку 2 ст. н.е. в регіоні 
існувало 75 християнських храмів. В Інкермані святитель Югімент, третій Єпископ римський, 
щоденно хрестив майже 500 осіб. В античному Херсоні у 988 р. прийняв християнство князь 
Володимир, завдяки якому християнство розповсюдилось по Давній Русі [5; 315-318]. 

На території Криму 8 монастирів, з яких 6 діючих. Із діючих монастирів 5 конфесіонально 
належать до православної, 1 – до вірмено-григоріанської церкви. 

Свято-Троїце Параскевський жіночий монастир заснований 1864 р. архієпископом Олексієм. 
Знаходиться він неподалік с. Тополівки (раніше Топли) Білогірського району. У 1864 р. побудовано 
храм в ім’я мучениці Параскеви, у 1888 р. – храм на славу Живоначальної Троїли. За чисельністю 
монахів на 1917 р. це був найбільш великий монастир у Криму. Його занепад почався у 1919 р., а в 
1928 р. він був закритий. Сьогодні храм є єдиним діючим у Криму православним жіночим 
монастирем. 

Монастирський комплекс Сурб-Хач знаходиться за чотири кілометри на південний схід від м. 
Старий Крим. До нього веде лісовий шлях – стара дорога на Судак. Сурб-Хач побудовано на зусилля 
і кошти вірменів, що селилися у східному Криму протягом певного часу. Монастир Сурб-Хач (у 
перекладі – Святий Хрест) знаходиться у лісі, на гірському схилі і схожий на фортецю. Його дзвіниця 
нагадує сторожову вежу, зовнішні стіни глухі, головний вхід прихований. Складається цей комплекс 
із соборної церкви, прибудованого до храму гавіта із дзвіницею, кухні, трапезної, двох ярусів 
монастирських келій, двох внутрішніх двориків, господарського приміщення. Соборна церква – 
найстаріша й схожа на церкви ХІІ-ХІІІ ст. Вірменії, вона являє собою тринефу хрестово-купольну 
споруду з боковими притворами, традиційним пірамідальним кам’яним шатром, на якому висічена 
дата побудови храму – 1338 р. Монастир Сурб-Хач – один із найкращих творів вірменської 
архітектури у Криму. В цій споруді виявились риси вірмено-малоазійського зодчества. Сьогодні 
монастир знаходиться у веденні Вірменського суспільства і реставрується [2]. 

Необхідно відмітити невеликий монастир, розташований на мисі Дімітракі, біля Судака. Він 
повністю розкопаний і датується ХIII-ХІV ст. Абсіда зруйнована, об’єкт знаходиться на консервації 
[1; 12-14]. 

Одним із найбільш давніх у Криму є православний Свято-Георгієвський монастир, 
побудований у 891 р. на місці язичеської каплиці. З нагоди 1000-річчя від дня його заснування були 
проведені реставраційні роботи. Сьогодні монастир діючий. 

Інкерманський монастир біля м. Севастополя функціонував до 1485 р. 1852 р. у печерах було 
знову відкрито невеликий монастир, який носить ім’я Інкерманської кіновії, що діяв до 1926 р. 
Дотримано дві печери церкви та побудована у 1867 р. церква в ім’я Святої Трійці. Монастир 
належить до Російської Православної Церкви і функціонує [4]. 

Використання пам’ятників культу з рекреаційною метою пов’язано із вирішенням таких 
проблем: 

• потрібний якісно новий підхід до подання матеріалу, у якого буде співвідношення із 
релігійним світоглядом; 
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• під час екскурсії припускається відвідування богослужінь; 
• екскурсійна тематика та проведення повинно бути пов’язано із річним циклом релігійних свят; 
• екскурсійне навантаження на культові споруди повинно бути меншим у порівнянні із 

іншими пам’ятниками історії та культури; на наш погляд, екскурсійна група повинна складатися не 
більше 10-12 осіб, а часовий інтервал між групами повинен бути таким, щоб уникнути візуальних 
контактів між ними, це дозволить створити настрій відповідно місцю; 

• при організації та проведенні тривалих екскурсій з відвідуванням декількох екскурсійних 
об’єктів необхідно ввести віковий ценз, тобто формувати групи екскурсантів, починаючи із 
середнього і старшого шкільного віку; 

• включити пам’ятники, яким необхідне відновлення, до системи екскурсійних об’єктів (у 
традиційному розумінні цього явища), що дасть можливість отримати відрахування від екскурсійних 
організацій, потрібних для реставрації храмів. 
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Резюме 
Розглядаються регіональні особливості архітектурно-туристичних пам’яток України, 

акцентується увага на специфіці їх використання з рекреаційною метою. 
Ключові слова: регіональні архітектурні пам’ятки, туризм, екскурсія. 

 
Summary 

Regional features of architectonically-tourist sights of Ukraine 
The regional features of architectonically-tourist sights of Ukraine are examined, attention is 

accented on the specific of their use with a recreational aim. 
Key words: regional architectural sights, tourism, excursion. 

 
Аннотация 

Рассматриваются региональные особенности архитектурно-туристических памятников 
Украины, акцентируется внимание на специфике их использования. 

Ключевые слова: региональные архитектурные памятники, туризм, экскурсия. 
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МУЗИЧНА ОСВІТА В КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ: 

ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Система культурно-мистецької, й у тому числі й музичної, освіти в Україні формувалася 

протягом кількох століть, позначившись тяглою духовною традицією. Музична культура нашого 
народу подарувала світові плеяду визначних митців і педагогів – М.Лисенка, С.Крушельницьку, 
О.Кошиця, Б.Гмирю, Д.Ойстраха, В.Горовиця, братів Дмитра і Лева Ревуцьких, Георгія і Платона 
Майбород, О.Білаша, С.Дорогого й багатьох ін.  

Сформована в Україні система музичної освіти будується на єдиних критеріях її якісності. 
Випробувані часом навчальні плани та програми у різних її осередках дають змогу забезпечити 
цілісний підхід до ґрунтовної підготовки майбутніх митців. Засвідчила свою доцільність система 
музичних творчих майстерень, очолюваних авторитетними митцями-педагогами. Естетично й 
дидактично сучасна музична освіта будується на засадах гуманізму, спираючись на цінності світової 
духовної культури й невичерпний потенціал національно-культурних традицій. 

Окремі аспекти історії становлення й розвитку музичної освіти в Україні досліджувалися 
вітчизняними мистецтвознавцями, педагогами і культурологами. Проте існує незадоволена потреба 
аналізу системи сучасної музичної освіти у країні стосовно її стану й подальшого удосконалення на 
шляху інтеграції у світовий культурно-освітній процес. Частково у даному дослідницькому напрямі 
сприятиме публікація даної статті. 

Осередком у контексті розвитку світової музично-освітньої традиції є консерваторія (від італ. 
conservatorio) – вищий навчальний, а в деяких країнах також середній, заклад, що готує музикантів-
виконавців, композиторів та музикознавців. В окремих зарубіжних консерваторіях функціонують 
також драматичні відділення. В Росії перші консерваторії було відкрито у Санкт-Петербурзі (1862 р.) 
та Москві (1866 р.). Першим професійним музичним навчальним закладом в Україні стала Глухівська 
співоча школа (ХVІІ ст.), з діяльністю якої пов’язані імена відомих церковних композиторів і 
музикантів Д.Бортнянського, Г.Головні та М.Полторацького. Син видатного австрійського 
композитора Моцарт-молодший 1826 р. заснував у Львові музичне училище Св. Цецилії й музичну 
школу, пізніше трансформовану в консерваторію.  

Уславила свою батьківщину на світовій оперній сцені львівчанка С.Крушельницька (1872-
1952 рр.) – володарка лірико-драматичного сопрано й талановитий педагог. Після повернення із 
зарубіжних гастролей (1939 р.) вона викладала сольний спів у Львівській консерваторії, виховуючи 
генерацію майстрів оперної сцени. Самовіддано реалізовували себе як педагоги-подвижники визначні 
майстри української симфонічної музики Л.Ревуцький, Б.Лятошинський, С.Людкевич, Г.Майборода, 
А.Кос-Анатольський й ін.  

Незважаючи на ідеологізацію культури та репресії проти її діячів, в Україні в радянську добу 
склалася талановита вокальна школа, яку гідно представляли на території колишнього СРСР й за 
кордоном М.Донець, І.Паторжинський, М.Литвиненко-Вольгемут, Б.Гмиря, А.Солов’яненко, 
Д.Гнатюк, М.Кондратюк, Є.Мірошниченко, А.Мокренко, О.Петрусенко, К.Огнєвой, І.Козловський. 
Вокальне мистецтво цих та інших відомих майстрів оперної сцени плекалося під час навчання у 
Київській (нині Національна музична академія України) й Московській ім. П.І. Чайковського 
консерваторіях. 

Провідне місце у системі вітчизняної музичної освіти посідають й інші ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації державної форми власності, як от: Київський національний університет культури і 
мистецтв, Львівська державна музична академія ім. М.Лисенка, Одеська державна музична академія 
ім. А.Нежданової, Донецька державна музична академія ім. С.Прокоф’єва, Харківський державний 
університет мистецтв ім. І.Котляревського.  

У комунальній власності перебуває навчальний заклад ІІІ рівня акредитації: Дніпропетровська 
консерваторія ім. М.Глінки, створена на базі Дніпропетровського музичного училища (здійснює 
підготовку фахівця за ОКР «бакалавр»). До мережі середніх спеціалізованих мистецьких шкіл 
належать Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. М.Лисенка; Львівська середня 
спеціалізована музична школа-інтернат ім. С.Крушельницької; Одеська середня спеціалізована 
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музична школа-інтернат ім. П.Столярського; Харківська середня спеціалізована музична школа-
інтернат. 

Сучасні проблеми мистецької освіти є певною мірою подібними до тих, що вирішувались у 
цій сфері наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. Тоді під впливом індустріалізації суспільного виробництва 
долалися суттєві відмінності між традиційним народним та академічним мистецтвом. В умовах 
відсутності домінуючого художнього стилю з’являлася безліч модерністських течій у живописі, 
театрі і музиці. Відбувалося оновлення виражальних засобів й художньої мови. Високі інтенсивність 
та динамізм суспільних процесів спричинили прискорений розвиток естетичної думки і художньої 
культури [6].  

Сучасна загальна мистецька освіта, наближуючись до стандартів європейського освітнього 
простору у відповідності з вимогами технологій Болонського процесу, призначена стати важливим 
засобом формування художньої креативності й культури художнього мислення, стимулювання 
пізнавальної й творчої активності життєдіяльності людини. Помітним кроком у даному напрямі стала 
розробка «Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті», в якій наголошується на 
необхідності зміни знаннєвої парадигми освіти на діяльнісно-розвиваючу й значущості переходу від 
інформаційно-репродуктивного навчання до особистісно-орієнтованого. Засвідчуючи високий рівень 
фахової підготовки, випускники й студенти мистецьких навчальних закладів успішно репрезентують 
свої здобутки на престижних міжнародних конкурсах, фестивалях і виставках, виборюючи призові 
місця як показник високого рівня розвитку сучасної вітчизняної художньої культури. 

Розробці нових методик і технологій мистецької освіти в Україні сприяло проведення у 
листопаді 2005 р. (м. Київ) Міжнародної науково-практичної конференції «Contemporary art – нові 
території». Відбувся плідний обмін новаторськими ідеями низки зарубіжних і українських теоретиків 
мистецтва, експертів, менеджерів, а також державних діячів, причетних до реалізації культурної 
мистецької політики. Конференцію організовано Міжнародним благодійним фондом «Ейдос» за 
участі представників дипломатичних місій Королівства Нідерланди, США та Швеції, акредитованих 
в Україні, й міжнародних культурних інституцій Великої Британії та Франції у Києві з ініціативи 
державних, освітніх та наукових організацій України. 

Невдовзі відбулися Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта в 
культурній політиці держави ХХІ ст.» (Львів, 2007 р.); Всеукраїнські науково-практичні конференції 
«Музична освіта України у контексті світового досвіду» (К., 2003 р.), «Мистецька освіта та мистецтво 
освіти у контексті формування сталого суспільства» (К., 2005 р.), «Мистецька освіта в Україні: 
традиції, сучасність, перспективи» (Луганськ, 2007 р.); науково-практичні конференції 
«Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті 
Болонського процесу» (Х., 2005 р.), «Музичне мистецтво ХХІ століття» (К., 2008 р.) та ін., у фахових 
зібраннях яких розглянуто проблеми ефективного використання синтезу мистецтв у підготовці 
музикантів-педагогів, обговорено нову парадигму розбудови сучасної музичної освіти. Предметні 
дискусії розгорталися довкола специфіки сценічного втілення літературно-музичної композиції в 
естрадному мистецтві, підготовки камерних та концертних співаків у системі вищої музичної освіти, 
концептуальних засад мистецької освіти у контексті європейської інтеграції тощо [9]. Причому 
мистецтво інтерпретувалося як вагомий чинник формування світоглядної культури за теоретико-
методологічної домінантності естетики у системі художньо-мистецької освіти. Значну увагу 
приділено індивідуалізації художньої творчості як альтернативи негативним проявам процесів 
глобалізації [10]. 

Учасниками зазначених форумів проаналізовано специфіку трансформації вищої 
інформаційно-культурологічної й мистецької освіти України у контексті її інтеграції до 
Європейського культурно-освітнього простору. З урахуванням особливостей сучасного 
інформаційного суспільства акцентувалася важливість конструктивного впровадження інновацій у 
вищих закладах мистецької освіти. Предметом зацікавленого обговорення став досвід запровадження, 
у відповідності з Болонською декларацією, кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу у ВНЗ інформаційно-культурологічного та мистецького профілю [5]. 

Масштабність і складність трансформаційних процесів в українському суспільстві та його 
культурі відбилися у колективній монографії «Проблеми мистецької освіти: Типологічні критерії та 
науково-методична розробка». Її автори О.Безгін, Г.Бернадська, І.Кочарян та ін. досліджують 
організаційні проблеми розвитку художньої культури, пов’язані з формуванням мистецької освіти з 
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урахуванням прогресивного вітчизняного та зарубіжного культурологічно-освітнього досвіду у 
зв’язку із впровадженням освітніх технологій Болонського процесу. Причому становлення ринку 
вітчизняної мистецької освіти в Україні позначилося й деякими негативними тенденціями: система 
мистецько-освітніх послуг формується під впливом комерційного попиту при зниженні престижності 
мистецької освіти й професії митця; підпорядкованість мистецьких ВНЗ різним міністерствам 
зумовила відсутність єдиних стандартів цієї галузі вищої освіти; відносне погіршення якості фахової 
мистецької підготовки; незадовільне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення мистецьких 
вищих навчальних закладів [13; 145-148]. 

У монографічній праці Л.Масол «Загальна мистецька освіта: теорія і практика» на основі 
системних досліджень із теорії та історії вітчизняної педагогіки аналізуються сучасні проблеми 
навчання та виховання учнів середніх шкіл засобами мистецтва. Окреслено історичні тенденції й 
особливості сучасного розвитку функціонуючого комплексу мистецької освіти. Здійснено 
характеристику предметно-інтегративної моделі зазначеного напряму освіти як провідного фактору 
реалізації завдань художньо-естетичного виховання школярів. Належну увагу приділено 
поглибленню професіоналізації сучасної мистецької освіти в Україні [8]. 

У дисертації російської дослідниці О.Передерій систематизовано художньо-естетичні й 
професійно-педагогічні погляди провідних фахівців у сфері вітчизняної музичної педагогіки та освіти 
на зламі ХІХ-ХХ ст. Проаналізовано методологічні принципи й концепції побудови російської 
музичної освіти, зокрема й засвоєння фортепіанно-виконавського мистецтва. Здійснено спробу 
з’ясування взаємозв’язку педагогіки музичної освіти з соціокультурною еволюцією російської 
ментальності у контексті вирішення вузлових завдань етико-естетичного виховання [12]. 

Серед захищених останнім часом вітчизняних дисертаційних досліджень з проблем історії і 
перспектив музичної освіти, заслуговують на увагу мистецтвознавчі розвідки Н.Бовсунівської [1], 
Ю.Грищенко [3], В.Кузмічової [7], Я.Мельничук [9] та О.Цвігун [14]. 

У дисертації В.Кузмічової, зокрема, концептуально досліджується історія становлення 
системи музичної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах України 1917-1933 рр. 
Дослідницею особливу увагу приділено методиці фахової підготовки музичних працівників різного 
профілю, особливо організації педагогічної практики студентів у музичних класах, студіях, 
лабораторіях, а також у тогочасних установах соціального виховання [7]. 

Дисертаційне дослідження Я.Мельничук містить історико-педагогічний аналіз становлення та 
розвитку музичної освіти на Буковині у хронологічних рамках кінця ХУІІІ – початку ХХ ст. 
Дослідниця охарактеризувала специфіку організації кваліфікаційної підготовки з музики студентів 
учительських семінарій державного й приватного підпорядкування у зазначеному регіоні й 
проаналізовано історичний досвід розвитку музичної освіти Буковини, цінний для розбудови 
сучасної системи освіти в Україні [9]. 

Сучасні науковці-практики постійно висвітлюють проблеми розвитку мистецької освіти, 
теоретико-методологічні засади її модернізації. Важливим напрямом теорії і практики сучасної 
музичної освіти в Україні є виховання шкільної та студентської молоді невичерпним потенціалом 
народної пісенної творчості [4]. Пісня володіє не лише універсальним пізнавальним значенням, але й 
потужним історико-культурним виміром, в якому криється поетична і музична краса, глибинна 
змістовність, потужність народнопоетичного та музичного таланту. Сучасні українські митці й 
педагоги зауважують, що найважливішими завданнями сучасної музичної освіти є задоволення 
потреб особистості у здобутті якісної фахової освіти, піднесення престижності культурно-освітніх 
професій, удосконалення законодавства, зважаючи на виняткову важливість мистецької освіти.  

Функціонуюча у нашій країні правова база культурно-освітньої сфери недооцінює соціальну 
значущість музичної освіти. Недостатнє бюджетне фінансування шкіл естетичного виховання 
спричиняє дорожчання індивідуальної плати за художнє навчання дітей. Вже понад чверть століття 
музичний інструментарій у більшості освітніх закладах не оновлюється, вимагаючи належного 
ремонту. У сільських закладах культури, внаслідок несприятливих умов праці та побуту, 
залишаються працювати лише чверть від загальної кількості випускників училищ культури, що 
прибули сюди за направленнями. У багатьох установах культури спостерігається дефіцит 
кваліфікованих кадрів (акторів, музикантів, артистів балету), зумовлений неможливістю забезпечення 
молодих фахівців житлом, незадовільною оплатою праці й браком соціальних гарантій [2; 410]. У 
правовому відношенні є статусно нерівною з науковою мистецько-виконавська діяльність. Зазначене 
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ускладнює процедуру за поданням ВНЗ присвоєння вчених звань доцента та професора митцям-
педагогам, удостоєних почесних звань народного артиста, народного художника, народного 
архітектора, заслуженого діяча мистецтв України, а також, як виняток, подвижникам культурно-
освітньої справи і без наведених звань. У законах України «Про вищу освіту» та «Про позашкільну 
освіту» не враховується специфіка музичної освіти на тлі зростаючого дефіциту підручників і 
навчальних посібників для музичних навчальних закладів. 

Таким чином, проблеми розвитку музичної освіти різноаспектно досліджуються вітчизняними 
педагогами й мистецтвознавцями як у теоретико-методологічному, так і практичному аспектах. У 
сучасних умовах є актуальним поглиблене осмислення культурологічного аспекту системи 
вітчизняної музичної освіти у європейському та світовому контекстах із подальшою розробкою 
стратегій її перспективного розвитку. Адже у такий спосіб формується теоретична й практична база 
розвитку духовної культури в Україні. 
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Резюме 

Аналізується досвід у галузі розвитку вітчизняної музичної освіти, розкриваються 
особливості інтеграції вітчизняної освіти у світовий культурно-освітній процес. 

Ключові слова: освіта, музична освіта, досвід, дослідження, інтеграція, європейський простір, 
художня культура, мистецтво. 

 
Summary 

The music education in the culture of the Ukraine: the experience of the research 
The scientific experience of the research in the field of the development of the national musical 

culture, the features of the integration of the domestic education in the world cultural educational process is 
analyzed in the article. 

Key words: education, music education, experience, research, integration, the European space, art 
culture, art. 

 
Аннотация 

Анализируются научный опыт исследования в области развития отечественной музыкальной 
культуры, раскрываются особенности интеграции отечественного образования в мировой культурно-
образовательный процесс. 

Ключевые слова: образование, музыкальное образование, опыт, исследование, интеграция, 
европейское пространство, художественная культура, искусство. 
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УДК 141.1 
О.М. Гавеля 

 
ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ  

В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Важливий вплив на процес трансформації культурних цінностей має державна інформаційна 

політика, пов’язана із забезпеченням конституційних прав громадян на інформацію та свободу слова, 
входженням України у світовий інформаційний простір. В умовах інформатизації українського 
суспільства відбувається формування необхідної нормативно-правової бази; реалізація 
довгострокової державної програми «Електронна Україна»; розроблення комп’ютерної 
інформаційної бази та створення регіональних вузлів мережі в галузі освіти, науки і культури; 
розроблення технічного проекту першої черги інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 
органів державної влади тощо.  

У галузі освіти, науки і культури України широко застосовується нове технічне обладнання та 
більш якісні програмні продукти. Українськими вченими розробляються сучасні інформаційні 
проекти. З метою ефективного комплексного використання нових комп’ютерних технологій, автором 
статті передбачено диференційоване визначення тих джерел інформації, які значно розширили 
можливості повідомлення, сприйняття та розкриття навчальної комунікації у сфері художньо-
естетичного виховання одарованих старшокласників та студентів. Така робота спрямовувалася на 
розширення інтерактивного середовища освіти і культури, що є сприятливим для засвоєння 
обдарованою молоддю культурних цінностей сучасного суспільства. 

Багато вчених Ізраїлю, Великобританії, Франції, США та ін. країн зосереджують увагу на 
розкритті ролі, місця і функцій технічних засобів у навчальній та позанавчальній роботі (А.Д’єзейд, 
Л.Легран, Л.Лєфранк, Г.Мільяре, П.Грінфайлд та ін.) [6]. 

Професор Каліфорнійського університету Патріція Грінфайлд, вважає, що не потрібно 
надавати пріоритет у навчанні літератури. Викладачам та батькам необхідно звертатись за допомогою 
до технічних засобів. Результати нових пошуків переконують у тому, що залучення комп’ютерних 
систем та інших технічних засобів у процес навчання підвищує соціальне зростання й гнучкість 
мислення у дітей, урізноманітнює проведення позашкільної роботи з учнями [6]. 

Електронна культура (Digital Culture, или E-culture) є новою галуззю культурно-мистецької 
діяльності, що впливає на процес трансформації культурних цінностей сучасного суспільства. Вона 
пов’язана з електронними версіями об’єктів культурної спадщини: з образотворчим мистецтвом 
(живописом, графікою, скульптурою); кіно, телебаченням; із перформативним мистецтвом (музикою, 
театром, танцем та ін.), поєднаним із нерухомою культурною спадщиною (виставковим мистецтвом, 
культурним ландшафтом); творами, які від початку створення організовані в електронній формі 
(мистецтво електронних мереж, реконструкції у віртуальній та розширеній реальності, нові 
інтерактивні оповідання тощо). До електронної культури також належать електронні версії закладів 
історичної і культурної пам’яті (бібліотек, музеїв, архівів). 

Слід зазначити, що піонерами у сфері художнього осмислення феномену інформаційного 
суспільства стали діячі сучасного мистецтва – експериментатори в жанрі відео-арт Б.Віола та Н.Д. 
Пайк. Ними створено величезні пульсуючі екрани. На зміну першим відео-інсталяціям прийшли 
сучасні способи комунікації, що спричинило до народження медіа-арту та мистецтва Інтернет-мереж. 
Художники обрали для себе роль посередників, що ініціюють створення в Інтернет-мережах 
міжкультурних просторів. Відомі музеї світу звертаються до напрацьованих сучасними художниками 
засобів комунікації з глядачем для реалізації своїх просвітницьких і соціо-культурних функцій. 

Трансформація сучасних культурних цінностей пов’язана з виникненням мистецтва перформансу, 
в якому авторські дії розглядаються як окремий вид мистецтва і виступають об’єктом спостереження 
аудиторії глядачів у режимі реального часу. Перформанс виник на Заході в минулому столітті, а в 
Україну потрапив майже 15 років тому. 2011 р. у Львові відбувся фестиваль сучасного мистецтва 
перформанса: «Дні Мистецтва Перформанс у Львові. Школа перформансу «Media Depo» [12]. 

У перформансі чимало імпровізації, оскільки автор творить, прислухаючись до внутрішнього 
стану, переживань та ідей. Замість того, щоб описувати світ, перформативне мистецтво виникає в 
процесі самого повідомлення. Текст або дія стає не лише висловлюванням, а й демонстрацією того, 
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про що хоче сказати митець. «Перформативність» – мистецько-освітній проект, у якому освітній 
компонент виходить із принципів інтерактивної освіти і культури. Всі учасники однаково включені в 
створювану ними ситуацію. На думку митця українського перформенсу Л.Венедиктової, театр, 
музика та танець перформансу не лише відповідають вимогам часу, але й рухаються в часі. 
Прикладом того є робота групи «Танц Лабораторіум» [16].  

Одне з головних завдань композиції в театрі або концертній залі – організувати 
безперервність часу. В цьому і полягає різниця між культурними цінностями, створеними 
перформансом й тими, що зберігаються в архіві або музеї. Традиційні культурні цінності вимагають 
консервації, створення умов для їх тривалого збереження і реставрації. Все це передбачає вміння 
боротися з руйнівною силою часу. В перформансі історична та культурна пам’ять уособлюється в 
конкретній живій людині – глядачеві, що має можливість через власне суб’єктивне сприймання 
спостерігати за перформансом в даний момент. Електронна культура сприяє створенню сучасної 
моделі музею, бібліотеки, архіву. В умовах поширення інтерактивної освіти і культури, заклади 
соціально-культурної сфери перетворюються на місце, де відбувається активна взаємодія між 
культурними цінностями, глядачами-відвідувачами, простором та часом [15].  

На базі Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер», Київських: фізико-математичного ліцею № 
145, Українського гуманітарного ліцею Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, середньої 
спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М.Лисенко, дитячої Академії мистецтв, НАКККіМ, 
КНУ ім. Т.Шевченка, КНУКіМ, Інституту екранних мистецтв, Університету ринкових відносин, 
Славістичного університету, Української академії бізнесу та підприємництва, Національного 
політехнічного університету, Національного університету технологій та дизайну, Національної 
музичної академії України ім. П.Чайковського, КНУТКіТ, Муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтва, Інституту музики ім. Р.Глієра, обласного училища культури, Артемівського 
музичного училища ім. І.Карабіца, Дзержинського, Маріупольського, Херсонського музичних 
училищ, Сєверодонецького музичного училища ім. С.Прокоф’єва, Ніжинського училища культури і 
мистецтв ім. М.Заньковецької, Чернівецького училища мистецтв ім. С.Воробкевича, Запорізького 
музичного училища ім. П.Майбороди, Луганського коледжу культури і мистецтв автором статті 
проводилось соціологічне дослідження, що включало вибіркове анкетування та усне опитування 
обдарованих старшокласників і студентів. У процесі роботи активно застосовувався метод бесіди. 
Такий методологічний підхід дозволив здійснити поглиблений культурологічний аналіз 
інформаційних інтересів студентської молоді у галузі культури, виявити ставлення респондентів до 
національних і загальнолюдських цінностей, відстежити тенденції, що свідчать про трансформацію 
культурних цінностей обдарованої особистості.  

Одержані дані свідчать, що сьогодні майже 100% української молоді не може уявити своє 
життя без використання сучасних засобів інформації. Такі дані вказують на необхідність активного їх 
використання у процесі художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді та студентів 
ВНЗ. 

Виходячи з того, що у респондентів, що брали участь у соціологічному дослідженні, було 
визначено різні рівні розвитку їхніх художніх інтересів, можна стверджувати, що одна й та ж 
інформація має неоднакову цінність для окремих груп молоді. Цінності, установки, навички обробки 
художньої інформації, розумові операції, що мають місце у роботі старшокласників та студентів, 
безпосередньо впливають на їх ставлення до джерел інформації. Тому велике місце в дослідженні 
відводилось процесу повідомлення, сприйняття та розкриття інформації у різних видах 
позанавчальної роботи. 

Автором статті було визначено методичну структуру підготовки індивідуальних програм 
розвитку обдарованої учнівської і студентської молоді з метою впровадження інтерактивної освіти та 
культури в позанавчальну роботу спеціалізованих навчальних закладів та ВНЗ України. 

На першому етапі дослідницької роботи, яка проводилася на базі Київських: фізико-
математичного ліцею № 145, дитячої Академії мистецтв, НАКККіМ, КНУКіМ, Інституту екранних 
мистецтв, КНУТКіТ ім. І.Карпенка-Карого, училищ культури передбачалась діагностика рівня 
розвитку інтересів до відповідної художньої діяльності, діагностика рівня мотивації, аналіз 
мотиваційної сфери старшокласників та студентів. 

На наступному етапі роботи вносилися відповідні зміни й здійснювалася перебудова змісту, 
тематики, інформації, методичних прийомів, видів художньо-творчої діяльності. Розробка, реалізація 
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методичних тактик відбувалася з урахуванням індивідуальних особливостей обдарованої особистості 
та її індивідуального стилю діяльності, що можуть ускладнюватися у зв’язку з існуванням у неї 
конкуруючих побуджень. 

Встановлено, що впровадження сучасних комп’ютерних технологій у роботу різноманітних 
навчальних закладів України відбиває загальні тенденції до інформатизації суспільства, значного 
збільшення обсягу інформації, що надається конкретним прагненням. Що ж до художньо-творчої 
діяльності, то тут відкриваються широкі перспективи. Колір, графіка, пульсуючі екрани, 
мультиплікація, музика, звукова мова, якісне зображення значно збільшують впливовість інформації, 
стимулюють розвиток творчих здібностей в учнівської молоді та студентів. Особливе навантаження у 
сфері художньо-естетичного розвитку обдарованої особистості має інформаційний компонент. 
Сучасні можливості комп’ютерної техніки забезпечують незвичайну мобільність роботи з новою 
інформацією. Це стає можливим завдяки використанню електронної техніки: телекса, науково-
технічної мережі, електронної пошти тощо. Через ці пристрої стає можливим вихід на різноманітні 
джерела інформації: провідні бібліотеки світу, підключені до кабельної телемережі, музеї, 
інформаційні сайти ВНЗ тощо.  

Автором розроблена методика роботи, в якій передбачалось виконання наступного: 
тематичний огляд спеціальної літератури (книжок, журналів та ін. друкованих матеріалів), робота з 
сучасними комп’ютерними програмами, спрямованими на забезпечення старшокласників та 
студентів художньою інформацією і сприяють спілкуванню з традиційними і сучасними культурними 
цінностями. В дослідженні враховувалась можливість комплексного використання різноманітних 
технічних засобів у художньо-творчому вихованні старшокласників та студентів.  

Як відомо, культуру опановують вибірково. Величезна кількість культурних цінностей на 
рівні людини залишається законсервованою. І не лише за браком інтересу з боку користувачів до 
певних цінностей, або браком часу. Основна причина – обмежений доступ до потрібної інформації. 
Зважаючи на це, зміст індивідуальних програм із художньо-творчого виховання старшокласників та 
студентів у позанавчальний час було доповнено за рахунок використання інформаційних 
можливостей, закладених в основу сучасних проектів, запроваджених державою спільно з 
Європейською комісією впродовж останніх десяти років. 

Як зазначили учасники проведеного автором вибіркового соціологічного опитування, 
проекти, що фінансуються державою та Єврокомісією сприяють культурному розвитку особистості. 
Пояснюється це тим, що вони орієнтовані на користувача, розвиток його інтерактивної культури й 
актуалізацію (розконсервацію) для нього національних і світових культурних цінностей. В рамках 
таких програм проводяться дослідження потреб споживачів нових технологій, продуктів та послуг у 
сфері культури; розробляються й впроваджуються сучасні моделі взаємодії з високоякісними 
віртуальними репрезентаціями цінних об’єктів культури; запроваджуються рекомендації щодо 
можливостей створення віртуальних культурних та наукових ландшафтів, навігації по них. Проекти 
адресовані як спеціалістам у галузі культури і мистецтва, так і широкому колу споживачів.  

У процесі експериментальної роботи молодь ознайомилася з сучасними досягненнями 
електронної культури, опанувала роботу з електронними версіями об’єктів культурної спадщини. 
Значний інтерес викликав проект «Мережа публічних бібліотек», який вже на початку його реалізації 
включав представників 26 Європейських країн і має тенденцію розширюватися. Його реалізація 
спрямована на інтерактивний обмін знаннями та досвідом між користувачами й сприяє розвитку 
нових цифрових послуг. Інтернет-сайт виступає інструментом взаємодії учасників проекту щодо 
розробки методичних матеріалів, проведення навчаючих семінарів, конференцій, налагодження 
міжнародного співробітництва. В рамках проекту регулярно видається електронний журнал 
«PULMAN Express», що розповсюджується безкоштовно. Як свідчить проведений експеримент, 
знайомство учнівської та студентської молоді з новими знаннями, що розповсюджуються в мережі 
публічних бібліотек, сприяло розширенню меж їх інтерактивної культури [9]. 

На думку учасників експерименту, одним із досягнень сучасної електронної культури є 
програма «Технології інформаційного суспільства» (IST), націлена на сприяння доступу до 
інформації; досягнення високого рівня послуг; розвиток і популяризацію творчих досягнень молоді; 
надання широких можливостей для їх навчання; розвиток та підтримку національних мов, культурної 
різноманітності; забезпечення загального доступу до інформації за рахунок максимального 
спрощення інтерфейсів наступного покоління та реалізацію принципу «інформація для всіх». 
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Основна роль у програмі IST належить мультимедійним ресурсам, що дозволяють європейцям 
реалізовувати свій творчий і культурний потенціал [14]. Обдарована молодь, що брала участь в 
експерименті, активно залучалися до інформаційних ресурсів IST, що позитивно вплинуло на 
розвиток її власної творчості та ініціативи. Особливу увагу учасників експерименту привернув 
глобальний проект FP5, спрямований на здійснення координації 25 невеликих проектів, що 
фінансуються Єврокомісією. В рамках цих проектів відбувається впровадження нових технологій, 
продуктів і послуг у сферу культури; інноваційних способів і методів створення, використання, 
презентації й управління новими класами об’єктів, отриманих у результаті оцифровки об’єктів 
культурної спадщини. До них належать культурні цінності, що зберігаються в музеях, бібліотеках, 
архівах, або існують лише в електронному вигляді (наприклад, мистецтво Інтернет-мереж). Таким 
чином TRIS здійснює віртуальну та реальну підтримку діяльності підприємств культури у питаннях 
стандартизації, взаємодії, обміну досвідом, адаптації й впровадження технологій щодо можливостей 
створення і розповсюдження культурних цінностей. Web сайт проекту також знайомить користувачів 
з останніми досягненнями у галузі культури [11].  

Як свідчать результати експерименту, знайомство учнівської та студентської молоді з новими 
класами об’єктів, отриманих у результаті оцифровки об’єктів культурної спадщини, культурними 
цінностями, що зберігаються в музеях, бібліотеках, архівах, або існують лише в електронному 
вигляді (наприклад, мистецтво Інтернет-мереж), не лише розширило межі їх інтерактивної культури, 
але й сприяло створенню нових уявлень щодо можливостей репрезентації власних досягнень у галузі 
художньо-творчої діяльності. 

На думку учасників експерименту, важливе місце у збереженні світових та національних 
культурних цінностей відіграє проект «Відкрита Спадщина: створюючи європейську економіку 
культури». До консорціуму проекту входять 11 організацій з 7 країн світу. Основний контрактор: 
«Space S.p.A» (Італія). Російським учасником у галузі некомерційного партнерства є контрактор 
«Автоматизація діяльності музеїв та інформаційні технології» (АДІТ). Проект спрямовано на 
створення стабільної моделі існування культури в сучасному світі. Мета проекту полягає у 
визначенні унікальності та конкурентоздатності кожної регіональної культурної системи; просуванні 
і розвитку локальних організацій культури (музеїв, архівів і бібліотек) засобами технології, 
орієнтованої на користувача; здійсненні ефективного менеджменту і просуванні локальних музеїв 
засобами територіально-сервісних центрів; експлуатації та просуванні культурного спадку регіону 
засобами орієнтованого на користувачів співтовариства Глобального порталу. Проектом 
запроваджується комплексний підхід до регіону як єдиної соціально-економічної системи, що, у свою 
чергу, сприяє стимулюванню ділової активності регіональних підприємств культури, створенню 
механізмів взаємодії між музеями, комерційними підприємствами та регіональними органами 
управління [8]. 

Проект «Відкрита Спадщина…..» у першу чергу орієнтований на вивчення регіональних 
інтересів і потреб широкого кола користувачів і має аналітичний характер. Це дозволяє визначити 
специфіку регіонального культурного життя, недостатньо досліджену і, отже, методологічно не 
розроблену. Відродження традиції проведення регіональних досліджень дозволяє представити 
культурне життя регіону як певну цілісність з його індивідуальною самобутньою специфікою, що 
наочно представлено у роботі Інтерактивного культурного порталу м. Львова [13]. 

На основі визначення специфіки культурного життя окремих регіонів, в яких проживають 
учасники експерименту, автором статті внесено відповідні зміни у зміст та напрями художньо-
творчої діяльності учнівської та студентської молоді. В розробці індивідуальних програм, їх розвитку 
враховувалися особливості розвитку регіональних культурних систем України з проекцією на весь 
масив української культури, визначалися можливості локальних організацій культури (музеїв, архівів 
та бібліотек). Особливу увагу зосереджено на дослідженні природи національної культурної традиції, 
в умовах якої відбувається формування обдарованої особистості.  

У збереженні та популяризації цінностей образотворчого мистецтва серед користувачів 
Інтернету й споживачів сучасних мультимедійних технологій важливе місце посідає проект 
«Образотворче мистецтво: інтегрований аналіз та навігація», спрямований на розробку технологій 
каталогізації, збереження, аналізу та пошуку інформації в базах даних з образотворчого мистецтва (із 
зображеннями). Проект забезпечує інноваційну технологію автоматичного функціонального аналізу 
електронних зображень, котру можна застосовувати для великих колекцій (понад 1 терабайту) із 
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зображеннями високого розв’язання (20 000х20 000 крапок), й засобу пошуку за зразками зображень 
(за кольором, текстурою, формою). Проект забезпечує доступ до розподілених електронних колекцій, 
комбінує стандарти електронних бібліотек та нові технології (наприклад, протокол Z39.50 с RDF). 
Хазяїн кожної колекції має змогу вводити в електронний каталог інформацію і контролювати свою 
базу даних, і в той же час користуватися перевагами стороннього серверу, котрий забезпечує реальну 
взаємодію з іншими колекціями [1]. 

У ході експериментальної роботи учні та студенти залучалися до роботи з базами даних, на 
яких зберігається інформація щодо культурних цінностей у галузі образотворчого мистецтва. 
Здійснений в рамках цього проекту оперативний доступ до потрібної інформації, що забезпечувався 
через розподілені електронні колекції, дозволив підвищити рівень компетенції обдарованої молоді у 
галузі образотворчого мистецтва.  

З метою розробки індивідуальних засобів доступу користувачів до музейних каталогів та 
інформації щодо культурної спадщини та цінностей, розміщених в Інтернеті, Європейською комісією 
запроваджено проект «Інтерактивний доступ до музейної інформації за допомогою роботів-аватарів». 
В інформаційному просторі розміщується представник-користувач (аватар), що отримує команди в 
мережі та переміщується у робочому полі з тим чи іншим експонатом. Таким чином, комунікаційна 
мережа ефективно розширюється за рахунок інтерактивних мобільних роботів – як термінальних 
вузлів та забезпечує віддаленому відвідувачу телеприсутність у музеї [10]. Учасники експерименту 
отримали можливість замовляти групові й індивідуальні теле-екскурсії музеєм, що дозволило їм в 
інтерактивному режимі спілкуватися з традиційними і сучасними культурними цінностями. 

У результаті реалізації проекту «Мультикористувач. Віртуальний Інтерактивний Інтерфейс» 
(MUVII) його учасниками створено новий інтерфейс типу людина-машина у відповідних 
маніпуляторів із використанням чутливого (тактильні відчуття) зворотного зв’язку чи Тримірного 
чутливого інтерфейсу. На цій основі також створено два експериментальних продукти – Театр 
відчуттів та Інтерактивний кіоск. У Консорціум проекту увійшли 3 організації з Франції, 2 – з 
Норвегії та по одній з Росії, Греції, Німеччини й Бельгії. Російським учасником виступив Центр із 
проблем інформатизації сфери культури Міністерства культури РФ (Центр ПІК). Мета застосування 
дослідного зразку «театру відчуттів» – досягти максимального занурення глядача у віртуальну 
реальність за допомогою чутливого зворотного зв’язку. Інтерактивний кіоск дозволяє демонструвати 
у віртуальній реальності складні наукові та культурні експерименти [7]. 

Обдарована молодь, що ознайомилась із результатами проекту, звернула увагу на те, що 
українські вчені не брали у ньому участь. Водночас учасники дослідження виявили інтерес щодо 
подальшої участі в складних наукових та культурних експериментах, на подобі до Проекту 
«Мультикористувач Віртуальний Інтерактивний Інтерфейс». 

«E-culture Net» – один із проектів, запроваджених Інститутом Мак-Люена в Маастрихті, що 
об’єднує 23 організації, 6 мереж культурної спадщини у Європі та 2 мережі в Японії і Канаді. Проект 
спрямовано на здійснення перспективних розробок та поширення передового досвіду у галузі 
електронної культури (Network of Centres of Excellence), визначення національної й тематичної 
мережі культурної спадщини як можливих учасників нової мережі, окреслення тематики 
перспективних наукових досліджень та програми європейського магістрату з електронної культури і 
закладення основ для створення розподіленого європейського електронного ресурсу (Distributed 
European Electronic Resource – DEER), призначеного спеціально для наукових співробітників, 
аспірантів, студентів й обдарованої молоді [3]. Такий проект спрямований на інтелектуальну еліту 
суспільства, здатну розробляти сучасні продукти електронної культури. Обдарована молодь, що 
брала участь в експерименті, мала можливість не лише ознайомитися з тематичною мережею 
культурної спадщини, охопленої програмою, але й представити себе у якості учасника проекту, що 
розширило межі її інтерактивної культури. Проект «EVAN», як і проекти серії «CULTIVATE», 
спрямовані на підтримку науково-дослідницьких проектів IST та збереження, дослідження, 
популяризацію європейської культурної і наукової спадщини й забезпечують широкий доступ 
користувачів до світових культурних цінностей. В рамках проекту EVAN (Electronic Imaging & The 
Visual Arts Networking) вже відбулося декілька щорічних конференцій в різних країнах світу. Також 
організовувалися віртуальні виставки, присвячені різним науково-дослідним проектам, 
впроваджувалися нові технології на конференціях EVA, відбувалася підготовка пропозицій щодо 
організації програм та проектів Єврокомісії тощо. В рамках проекту EVAN у Третьяковській галереї 
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систематично проходять московські конференції EVA з питань збереження національних та світових 
культурних цінностей [5].  

Обдарована молодь, що брала участь в експерименті, ознайомилася з метою та тематикою 
цього проекту. Її зацікавила перспектива особистої участі в щорічних конференціях, що 
організовуються в рамках проекту, а також можливість обміну інформацією з іншими спеціалістами й 
науковцями щодо результатів власної творчої діяльності.  

Міжнародний художній проект «Emplacements – Нова Голандія» стартував на пітерській 
військово-морській базі на острові «Нова Голандія». Його організаторами стали англійські куратори: 
Роксана Пермар та Франсуаза Дюпре, які співпрацювали із відомим російським художником і куратором 
О.Янушевським та Л.Бєловою й Т.Миколаєнко. Учасники проекту досліджували процес взаємодії між 
маловідомим простором військово-морської бази та особистістю художника За допомогою колективної 
творчості було реалізовано оригінальні індивідуальні художні проекти та імпровізації, організовувалися 
семінари, різноманітні акції, слайд- та відео-покази. Міжнародний проект було завершено презентацією 
творчих робіт художників, створених в обстановці військового об’єкту [4]. 

Спільна участь дітей різних вікових категорій та педагогів Російського музею у глобальному 
міжнародному проекті «Emplacements» продемонструвала українській молоді новий досвід у соціо-
культурному просторі сучасного музею. Ознайомившись із результатами проекту, учасники 
експерименту визначили для себе нові можливості, закладені в культурній співпраці між відомими 
митцями та художниками-початківцями в нових креативних умовах. На їхню думку, у творчій 
співпраці обдарованих учнів та сучасних художників із Росії виявився високий рівень їх 
інтерактивної культури.  

2011 р. україно-німецько-італійськими партнерами в м. Києві запущений сайт 
EuroEastCulture.cu на підтримку культурної програми «Східного партнерства». Активну співпрацю на 
цьому сайті налагоджено між міністерствами, регіональними культурними центрами, бібліотеками та 
музеями країн «Східного Партнерства». Метою програми стало сприяння модернізації та зростанню 
рівня доступу користувачів до культурних ресурсів. Ініціатива включала в себе проекти розбудови 
культурного співробітництва між підприємствами та закладами культури країн «Східного 
Партнерства» та Європейського союзу. На 2010-2013 рр. Європейська комісія виділила на цей проект 
12 млн. євро. 

Слід зазначити, що провідне місце в реалізації цього проекту посідає Україна. Сайт працює 
під керівництвом Deutsche Geselishaft fur Internationele Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, за підтримки 
NYDEA S. R. I. (Італія) та RWTH Aachen University (Німеччина), що гарантує досить високий 
професійний рівень його реалізації. Водночас недоліком роботи цього сайту є його переважна 
орієнтованість на традиційну українську культуру. Автори проекту недостатньо враховують 
тенденції розвитку сучасної української культури. Обдарована молодь України, що брала участь в 
експерименті, звернула увагу на цей недолік і спробувала визначити перспективи реалізації цього 
проекту через поєднання у ньому цінностей традиційної та сучасної культур. Також учасники 
експерименту зазначили, що публікації на сайтах проекту здійснюються лише англійською мовою, 
хоча для користувачів країн «Східного Партнерства» була б більш прийнятною російська мова. 

Отже, розробка індивідуальних програм із художньо-творчого виховання учнівської молоді та 
студентів – перспективний напрям позанавчальної роботи шкіл та ВНЗ. Спілкування школярів та 
студентів з відео-комп’ютерною технікою позитивно впливає на них і має безпосереднє відбиття на 
навчальній та позанавчальній діяльності. Досягнення сучасної електронної культури є стимулом до 
накопичення пізнавальної інформації, розвитку в обдарованих старшокласників та студентів 
інтелектуальної спритності, уваги, логічного мислення. Але при цьому робота з ПК та Інтернет-
мережі вимагає чіткого розподілення часу, раціонального сполучення цієї роботи з іншими формами 
художньо-творчого виховання обдарованих старшокласників та студентів. 
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Резюме 
Подано результати дослідження процесу трансформації культурних цінностей обдарованої 

особистості в умовах електронної культури. 
Ключові слова: обдарована особистість, культурні цінності, електрона культура, мистецтво 

перфомансу, інтерактивна освіта і культура. 
 

Summary 
Transformation of cultural values of the gifted personality is in the conditions of development 

of e-culture 
The article presents the research results of gifted person cultural values transformation in electronic 

culture, which showed that by introducing online education and culture in the process of significantly 
expanding extracurricular idea pupils and students on the state and development of traditional and modern 
cultural property activate their own creative activity. 

Key words: gifted personality, cultural values, electronic culture, art performances, interactive 
education and culture. 

 
Аннотация 

Изложены результаты исследования процесса трансформации культурных ценностей 
одаренной личности в условиях электронной культуры. 

Ключевые слова: одаренная личность, культурные ценности, электронная культура, 
искусство перфоманса, интерактивное образование и культура. 
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НАВЧАЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
Проблеми використання сучасних аудіовізуальних засобів у системі освіти й виховання 

викликали й викликають інтерес учених у багатьох країнах світу. У комплексі завдань, що виконують 
електронні засоби масової інформації, важливе місце належить поширенню знань. 

Одне з найважливіших місць у житті школярів займає телебачення. До характерних і 
соціально важливих функцій його належить освітньо-виховна.  

Проблеми використання телебачення в процесі навчання, освіти і виховання досліджували 
російські і українські вчені: О.Білоус [2], Г.Головченко [3], В.Костилєва [7], І.Стариков [3], Л.Чашко 
[10], Ю.Юцевич [11] та ін. Зазначені розробки присвячені проблемам сімейного та шкільного 
виховання засобами телебачення, специфіці впливу останнього на свідомість підростаючого 
покоління, психологічній реакції дітей і підлітків на переглянуті передачі. 

Літературно-естетичні та історичні цикли навчального телебачення давали змогу прилучити 
учнівську молодь до творчої лабораторії майстрів вітчизняної і світової культури, кращих витворів 
живопису, театру, музики, до нетлінних духовних цінностей. На важливості цього моменту 
наголошують фахівці у галузі технології навчальних телевізійних програм [1], [4], [5], [8], [10]. 

Стан розвитку мережі навчального телебачення у різних країнах, природно, був і є 
неоднаковим. Переважна частина зарубіжних педагогів схильна вважати навчальне телебачення 
багатообіцяючим знаряддям для розв’язання складних проблем освіти. Утім, дискусії щодо ролі і 
місця телебачення на уроці, в післяурочний час та вдома були завжди, особливо за кордоном. Так, на 
початку 50-х років у Великобританії створено незалежний телеканал (Бі-бі-сі), у розробці концепції 
діяльності якого взяли участь політики, державні діячі, професіонали, представники громадськості. 
Канал цей «працює» дотепер на культуру і став одним із найавторитетніших молодіжних телеканалів 
не тільки в Великій Британії, а й за її межами. Не дивно, що уперше радіо і телебачення було 
запроваджено у навчальний процес саме там. Але, попри певний ступінь науково-практичної і 
теоретичної розробленості освітньої проблематики дитячого телебачення, її не можна вважати 
достатньою з огляду на постійне вдосконалення і швидку змінюваність існуючих у цій галузі форм та 
жанрів та застосування в них новітніх технологій впливу на аудиторію. Тож метою статті є розкриття 
особливостей навчального телебачення в Україні. 

Для чіткого розуміння просвітницького потенціалу й особливостей телебачення необхідно 
бачити різницю між навчальними і науково-популярними передачами. Навчальна телепередача – 
наочне приладдя для вивчаючих ту чи іншу наукову дисципліну в рамках навчальних програм школи, 
ВНЗ, системи підвищення кваліфікації. У свою чергу вони поділяються на ті, що призначено для 
прийому безпосередньо під час уроку відповідно до навчального плану, і ті, що можна дивитися 
вдома. Науково-популярні, культосвітні телевізійні програми розраховані на різноманітну аудиторію, 
що бажає підвищити рівень своїх знань, розширити кругозір. 

У США загальна кількість освітніх каналів сягає 800; крім традиційних передач, що 
доповнюють федеральні освітні програми, практикуються різноманітні шоу освітнього характеру, 
демонструються документальні історичні фільми й фільми з країнознавства. 

Так званих телевізійних учителів, тобто викладачів предметів шкільного навчання з 
телебачення, треба небагато, кожен викладач навчає відразу не 40-50 учнів у класі, а тисячі, до того ж 
по всій країні, що є економічно ефективнішим. З метою підвищення ефективності телевізійних 
освітніх програм використовуються технології d-НК у навчанні японської молоді. Ними охоплено 
понад 82% дитячих садків, майже 100% початкових шкіл, більша частина середніх і старших класів 
японської загальноосвітньої школи [2; 114]. 

Демонстрування уроків і лекцій по телебаченню передбачає, як правило, добру технічну базу. 
Педагогів забезпечують багатим набором наочних приладів і застосуванням усіх можливих технічних 
засобів; телеглядачі-школярі мають змогу потрапити поглядом у музеї й лабораторії, недоступні для 
безпосереднього спостереження куточки природи, явища. Це дає змогу подолати недостатність 
навчального устаткування масової мережі шкіл, істотно підвищити рівень інформативності 
навчального процесу. 
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У радянському телеефірі значне місце відводилося масовій музично-естетичній освіті та 
вихованню. Центральне і місцеве телебачення сформували самостійний розділ віщання – музично-
освітні програми. Протягом років автори музичного телебачення вели цикли спеціальних передач: 
одні з них розраховані на аматорів естрадної, інші – симфонічної, оперної, камерної, хорової музики. 
Існували передачі для починаючих молодих слухачів, а також цикли для естетично підготовленої 
аудиторії, в яких брали участь найвідоміші діячі музичної культури; зустрічі з ними незмінно 
перетворювалися в значні художні події. Водночас існувала необхідність використання телебачення в 
навчально-просвітницьких цілях. Регулярні пізнавальні передачі не тільки для дітей, а й для 
представників інших вікових груп стали складовою частиною щотижневих програм Центрального 
телебачення, периферійних телецентрів, що виникли в союзних республіках, національних 
республіках РРФСР, крайових і обласних центрах. 

Займатися просвітництвом – означає сприяти активізації пізнавального інтересу дітей, молоді, 
формувати механізми пам’яті й культуру мислення, розвивати мову, прищеплювати здібності, 
необхідні для успішного опанування шкільних дисциплін, здатність орієнтуватися у величезному 
потоці інформації. Допомогти школі покликаний освітній потенціал телебачення. Використовуючи 
зображальні засоби, дитяче телебачення розвиває образне мислення як основу пізнавальних 
здібностей. Показ науково-фантастичних фільмів містить потужний потенціал у справі 
культивування в дитині продуктивної уяви. Розвиткові нестандартного мислення сприяє участь у 
телевізійних вікторинах, конкурсах, змаганнях. Важливим є розв’язання завдання збагачення набутих 
знань практичними навичками та вміннями. Корисними у цьому відношенні є передачі рубрики 
«Вмілі руки». Слід зауважити, що освітньо-розважальні телепередачі для дітей повинні бути 
диференційованими й розрахованими на конкретну вікову групу. Звертаючись до дітей і молодіжної 
аудиторії, працівникам телебачення слід дбати про належну інформаційно-виховну якість 
створюваної ними продукції.  

У 1958 р. Центральна студія телебачення стала включати до своїх програм серію пізнавальних 
передач за назвою «Хочу все знать», тематика яких носила випадковий характер і не відповідала 
запитам середньоосвітньої школи. З 1959 року була зроблена спроба почати регулярні телевізійні 
передачі навчально-освітнього характеру по деяких предметах для учнів різних класів на обрані теми 
шкільних програм. Цей цикл телепередач був названий «На допомогу школі». 

Із 1962 р. Центральним телебаченням практикувалися науково-пізнавальні олімпіади для 
старшокласників. Найбільше зацікавили школярів олімпіади «Всесвіт поруч», «Три дні без підказки» 
(з фізики), «Де флогістон?» (з хімії), «Один пишемо, два на душі» (з математики), «Планета Океан». 
Виявилися життєвість і доцільність 4-х видів дитячих і юнацьких телевізійних передач, кожний з 
яких має свій педагогічний зміст і певне навчально-виховне значення. Усі вони позначаються в 
програмах телемовлення однією загальною ознакою: «Для школярів». 

Перший вид дитячих телевізійних передач містив яскраво виражений культурно-
розважальний характер – веселі кінофільми, лялькові й інші театральні постановки, цікаві розповіді, 
ігри, пісні й танці, показ дитячої художньої самодіяльності. Мета цих передач – культурне 
проведення дозвілля, приємний і здоровий відпочинок дітей. 

Другий вид – хронікально-інформаційного порядку: про життя і справи школярів, телевізійні 
дитячі журнали і газети, репортаж про різні суспільні події тощо. Передачі цього виду мають на меті 
прилучення школярів до суспільно-політичного життя. 

Третій вид дитячих передач, що наближається до навчального телебачення – науково-освітні 
бесіди й лекції, фільми й інші програми пізнавального характеру. Їхня мета – задовольнити 
допитливість школярів із різних галузей знання, розширити освітній світогляд. Більшість телепередач 
розглянутого виду призначена для школярів старшого і середнього віку.  

Четвертий вид – навчальні передачі за темами шкільних програм. Для них обираються такі 
теми шкільної програми і такий спосіб подачі, що є специфічними саме для телебачення. Наприклад, 
із циклу навчальних телепередач із гуманітарних предметів є півгодинна телепередача «На допомогу 
школі» для ІX класу з теми «Л.Толстой», а з циклу телепередач з природничо-наукових предметів – 
півгодинна телепередача «На допомогу школі» для ІX класу з теми «Фізика звуку і музики». 

Перші передачі «Шкільного екрану» будувалися за принципом ілюстрованої лекції, з 
мінімальними витратою часу та коштів. Поступово урізноманітнювалися його теми та рубрики. Із 
поширенням навчального телебачення серії навчальних програм ставали різноманітнішими: випуски 
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для автомобілістів, агрономів, ветеринарів тощо. Надалі тематику розширено навчальними 
телепередачами для масової учнівської аудиторії великою за програмою загальноосвітньої школи. 
Популярністю вони завдячували залученню до підготовки провідних учених, кваліфікованих 
викладачів-методистів. 

Поява в мережі мовлення телевізійного ефіру навчальних циклів стала важливим етапом 
розвитку українського телебачення. З огляду на це телебачення і радіо активно використовувалося в 
процесі навчання школярів і студентів. Передбачалося, що завдяки телебаченню молоде покоління 
матиме можливість ефективніше розвиватися відповідно до вимог життя, зберігати національну 
духовну спадщину й національний світогляд, одночасно з розширенням свого культурного, 
наукового й художнього світогляду. Загалом керівництво телевізійною сферою розуміло 
пріоритетність розвитку освіти, науки і культури засобами телебачення. 

У березні 1965 року на Центральному телебаченні був відкритий спеціалізований телевізійний 
канал, названий третьою (навчальною) програмою (з 1967 року його стала приймати і Московська 
обл.). Однак ця програма не була загальносоюзною і тому навчальні рубрики, що існували на 
десятках телецентрів країни, не зазнавали конкуренції. Через відсутність у радянський період 
медіаметричних служб про розміри аудиторії освітніх програм (та й усього телебачення) можна було 
тільки здогадуватися. 

Ранковий блок третьої програми адресувався школам. Через нестачу відеомагнітофонів (в 
установах вони з’явилися в середині 80-х років, а в широкому продажі за доступними цінами – на 
початку 90-х) це були переважно «передачі на урок», більш-менш пов’язані з поточною шкільною 
програмою. Денні факультативні передачі виходили за рамки підручника й адресувалися не тільки 
дітям, але й дорослим. 

У 70-х роках радянським Центральним й українським телебаченням практикувалися 
громадсько-політичні, розважально-пізнавальні й спортивні передачі, що сприяли реалізації 
позакласної виховної роботи зі школярами. Серед громадсько-політичних передач великою 
популярністю користувалися: розповіді про героїзм («Відгукніться, сурмачі!»), олімпіади «Крила 
нашої Вітчизни», «Орля», «Арктика далека і близька», «Флот Вітчизни». Цікавий і корисний матеріал 
для позакласної роботи з дітьми містився у піонерській телегрі «Один за всіх і всі за одного», 
тележурналах «На шкільних широтах» і «Старшокласник» (для старшокласників), а також телевізійні 
передачі конкурсного характеру – цикли «Загадки та відгадки»; «Вперед, хлопчаки!», телеконкурси й 
інтелектуальні олімпіади («Вартові природи») тощо. Подібні телевізійні передачі були спрямовані на 
пізнавальну активність учнів, прищеплення їм практичних навичок праці, основ моделювання й 
конструювання.  

Серед спортивних для дитячої аудиторії призначалися тематичні телепередачі «Бесіди про 
спорт» та «Роби з нами, роби, як ми, роби краще за нас», які проповідували здоровий стиль життя і 
завжди збирали велику аудиторію юних шанувальників спорту. 

Прагнучи допомогти державі у вирішенні профорієнтаційних питань, всесоюзне творче 
об’єднання «Екран» підготувало для старшокласників тематичний цикл «Розповіді про професії». У 
нього входила серія телефільмів «Ким бути?», в яких розповідається про набуття різних професій. 
Українське телебачення випустило в ефір цикл телепередач із профорієнтації «Орієнтир», які 
знайомили молодіжну аудиторію з престижними на той час професіями монтажників-висотників, 
слюсарів механоскладальних робіт, техніків-програмістів, оптиків та телеграфістів. Водночас 
перетворення в 70-і роки телебачення в наймасовіший засіб інформації і пропаганди народжувало 
перебільшені уявлення про освітні можливості малого екрана. Ці уявлення живилися оптимістичними 
повідомленнями про успіхи навчального віщання в США, Японії і ряді інших країн.  

У середині 80-х обсяг телемовлення безпосередньо на урок складав без повторів 160 годин у 
рік, причому половина цього часу припадала на частку гуманітарних предметів. Ще майже 400 год. 
займали навчальні програми, що транслювалися з метою естетичного і правового виховання, 
професійної орієнтації школярів і учнів ПТУ, для факультативних занять, гурткової і самостійної 
роботи, підвищення кваліфікації вчителів. У радянський час дитяче віщання органічно вписувалося у 
виховно-освітню систему. Телевізійні передачі освітнього плану, що випускалися за радянських 
часів, мали високу якість і привертали увагу глядачів різного віку. Водночас у межах характеристики 
дитячого телебачення радянської доби слід підкреслити його заідеологізованість [6; 91]. Тому 
значний інтерес публіки викликали численні ток-шоу, що поширилися наприкінці 80 – початку 90-х 
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років. Цей інтерес пояснювався специфікою передач, що сприяли подоланню монологічності дії: 
телеглядач, залишаючись у себе вдома, мав змогу стежити за жвавою дискусією. 

Після отримання Україною державної незалежності, стимулювання виробників дитячих, 
навчальних передач на законодавчому рівні забезпечувалося Законом України «Про телебачення і 
радіомовлення», що набрав чинності 21 грудня 1993 р. Серед завдань державних телерадіоорганізацій 
Законом передбачено створення та розповсюдження програм для дітей та юнацтва. Якщо телеканал 
не робить такого роду програм – він порушує умови ліцензії. Законодавчі механізми реального 
впливу на порушників цього принципу телевізійної діяльності українська держава має вагомі. Перш 
за все – посилення вимог з боку національного комітету до бажаючого пройти ліцензування і 
дотримання правил та умов одержання ліцензій. Новим вимогам, які висувало життя перед сучасним 
суспільством, кардинально суперечила діяльність державних установ, що традиційно, за правилами, 
які склалися ще в радянську епоху, намагалися контролювати освітньо-виховну політику. Поряд із 
тим елементи розкладу, які приховано існували за радянських часів, тепер стали неприхованими, 
відвертими й демонстративними: хабарництво, низький моральний рівень чиновників, їх досить часто 
незаконні дії применшували й без того низький авторитет влади. За таких умов було вже не до 
морального виховання підростаючого покоління.  

Причиною ліквідації дитячого телебачення, як елемента радянської державної освітньо-
виховної системи, стала світоглядна криза, що набула в суспільстві відразливих форм і призвела до 
ігнорування традицій культурного життя, що склалися в умовах тотального державного контролю за 
всіма сферами життя суспільства. Виправлення названих недоліків і було метою проведення певних 
змін на Українському телебаченні. Передусім зміни були структурними. Так, від музичної редакції 
відділилися редакція народної творчості та редакція розважальних програм. Подібна трансформація 
сталася з колишньою головною редакцією науково-популярних і навчальних програм: на її базі 
утворилися редакція науково-публіцистичних програм та редакція освітніх програм. На базі двох 
головних редакцій – інформації та громадсько-політичних програм шляхом злиття організовано 
редакцію політичного аналізу й прогнозування. 

Новостворена дирекція творчих об’єднань теж змінила свою структуру. Так, творче 
об’єднання «Громада» мало у складі 3 головні редакції – політичного аналізу і прогнозування, 
громадсько-політичних програм, інформації і телерадіоканалу «Право». Творче об’єднання 
«Культура» охоплювало 4 головні редакції – редакції музичних програм, літературно-драматичних, 
редакцію народної творчості та редакцію кіномистецтва. Лише дві головні редакції мало у своєму 
складі творче об’єднання «Наука» – редакції науково-публіцистичних і редакцію освітніх програм. 
Стільки ж структурних підрозділів підпорядковувалися творчому телевізійному об’єднанню 
«Молодість» – редакція програм для молоді та редакція програм для дітей та юнацтва. Утім, 
залишилися на телебаченні й, по суті, самостійні, не підпорядковані творчому об’єднанню головні 
редакції – редакція телепрограм для Києва і Київської області та редакція спортивних програм [9; 
151-152]. 

Отже, навчальне телебачення є цивілізованою складовою мовлення будь-якого національного 
телеканалу. Телебачення є найуніверсальнішим засобом, здатним синтезувати різноманітні аспекти 
просвітницької діяльності й наукової популяризації. Така універсальність відкриває невичерпні 
можливості на ниві розвитку творчої активності та пізнавальних здібностей підростаючого 
покоління. Засадничими основами спільних освітньо-виховних зусиль сім’ї, школи і засобів масової 
інформації, зокрема телебачення, покликана стати системність, яка б успішно забезпечувала розвиток 
передумов духовно-морального формування особистості, її повноцінного світосприйняття за 
наявності збалансованого інформаційно-освітнього простору. Така цілісність сприятиме формуванню 
«соціального імунітету» молодої людини, захистові дитини від негативних впливів глобалізованого 
інформаційного середовища, в якому вона знаходиться. 
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Резюме 

Розкриваються особливості навчального телебачення України в контексті його історичної 
еволюції. Досліджується його роль у поширенні знань в дитячій аудиторії. 

Ключові слова: телебачення, навчання, освіта, навчальне телебачення, просвітницький 
потенціал, навчальна телепередача, освітній канал. 

 
Summary 

Educational TV in the Ukraine 
The features of the educational TV of the Ukraine in the context of its historical evolution is revealed 

in the article. Its role in the spread of the knowledge in the children’s auditorium is investigated.  
Key words: TV, training, education, educational TV, educational potential, educational telecast, 

educational channel. 
 

Аннотация 
Раскрываются особенности учебного телевидения Украины в контексте его исторической 

эволюции. Исследуется его роль в распространении знаний в детской аудитории. 
Ключевые слова: телевидение, обучение, образование, учебное телевидение, 

просветительский потенциал, учебная телепередача, образовательный канал. 
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В.В. Яромчук 

 
ТЕЛЕВІЗІЙНІ ШОУ ЯК ІГРОВИЙ СВІТ МУЛЬТІ-МЕДІА 

 
Телебачення стає одним з опорних носіїв у сучасних мульті-медіа. Якщо відкинути продукцію, 

пов’язану з тиражуванням і розповсюдженням аудіовізуальної інформації на дисках-носіях і будь-які інші 
засоби презентації, то телебачення стає саме тим, за В.Вільчеком, обрядовим світом повсякденного буття 
сучасності, який в певній мірі не лише моделює традиційну культуру, а утворює її інститути, механізми, а 
в певній мірі спирається на них. І спирається в досить складних відносинах, коли видовище, свято, 
особливо нічні видовища стають епіцентром «справжнього» буття людини.  

Проблематика ТБ-видовища визначена в дослідженнях А.Новікової, Ю.Богомолова, 
А.Вартанова та ін., адже маловивченим залишається простір міжжанрових та видових зв’язків у 
синтезі мистецтв медіа-культури. 

Мета статті – охарактеризувати естетичну специфіку шоу в контексті екранного світу ТБ як 
синтетичну реальність культуро творення.  

Із розвитком розважальних програм виникає термін «нічна культура», коли завмирає життя в 
мегаполісі, воно прокидається на екранному просторі ТБ. Окрім всіх сценічних реалій, що виникають 
у нічних клубах і дискотеках, що є теж своєрідним розвитком естрадного виміру медіа, бачимо медіа, 
інституалізовані саме в просторі екранного самоздійснення. Але виникає все більше дорікань на 
низьку якість ТБ-продукції. Особливо в Україні, що теж увійшла до простору сучасних технологій і 
сучасної культури, зокрема і культури медійної. Якщо помножити цей інформаційний простір на ту 
кількість каналів, то можна зрозуміти, що час життя людини або стискається або розширюється, все 
залежить від того, як його інтерпретуємо. ТБ-екран виймає людину із реального, буденного життя і 
заміщує тим, що звемо шоу. Виникає досить складна проблема відповідальності за той продукт, ту 
реальність, яку утворює ТБ-видовище. 

Р.Шульга пише, що проблеми, пов’язані з ТБ-реальністю, взагалі, стосуються всього 
мистецтва, але ТБ загострює їх і робить актуальними. «Найбільше незадоволення, – визначає вона, – 
викликає якість творів, що демонструються з телеекранів. І це зрозуміло: телебачення сьогодні є 
основним каналом транспортування мистецтва людям. Якщо протягом історії взаємин мистецтва і 
аудиторії остання завжди рухалася до мистецтва, то сьогодні, завдяки телебаченню, все відбувається 
навпаки. Мистецтво йде до публіки….Якщо попередні десятиліття теоретична думка билася над 
пошуками шляхів реалізації впливу нібито апріорного потенціалу мистецтва, то нині віра в цей 
потенціал обертається тим, що на мистецтво покладають відповідальність за деструкцією духовної 
сфери суспільства. Вбачають у ньому загрозу для етичного становлення молодого покоління» [3; 
187]. Річ у тім, що те мистецтво, що презентується з екрану, в певній мірі стає іншим. Воно 
відрізняється від традиційних видів мистецтв, навіть від кінематографу, який в певній мірі 
презентував поетику класичного типу, особливо в тоталітарних країнах.  

Синтез тих програм, образів і синтез тих мистецьких реалій, які презентує ТБ, що йде до 
людини, свідчать про демасифікацію, яка відбулася шляхом того, що образ великого цілого, 
мистецтва і площі, публічного простору світу вже знищується. Отже, споживання стає одною із 
висхідних і головних ниток масової культури. Виникає питання – що може дати мистецтво, чи варто 
називати мистецтвом ту продукцію, що виникає на екрані? Звичайно формати, теми новин, ігрових 
шоу, формати, пов’язані з політичними дискусіями, або формати, що презентують спортивні 
змагання і ін. не є жанрами, вони визначаються як структуруючі осі ТБ, де за маскою шоу може 
проглядати адекватний політичний підтекст.  

М.Маклюєн у 60-х роках розвіяв цю парадигмальну конструкцію і показав, що мистецтво 
масове, що мистецтво мас-медіа, мистецтво, що слугує розважанням і є нічним заміщенням дня, не 
може бути таким «вихователем» із великої літери. Але ми звикли до ідеологем, міфологем, що 
формувались у просторі тоталітарної культури і, звичайно, тяжко відійти від такого баченням ролі 
мистецтва. Вважається, що ТБ-продукція, що сьогодні виникає, – це не мистецтво. Шоу, особливо 
треш-шоу, пов’язані з низом, розіграшами, різними провокаціями, – це в більшій мірі той брудний 
потік свідомості, який є сублімацією, усуненням із життя всього того, що не варто робити шляхом 
його легітимації в екранному просторі. В певній мірі це так, але лише в певній мірі. Зараз немає 
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дефіциту в тому, що мульті-медіа не додають людині саме цього ігрового витоку існування; більше 
того, всі канали переповнені шоу різних якостей, різних напрямів. ТБ-шоу стає вже складним і 
достатньо структурованим простором мульті-медіа, де задіяні різні артефакти культуро творчості. 
Наше завдання показати, що ця дилема мистецтва і реальність в ігровому просторі поглинає 
проблему реальності і проблему гри. Людина, що грає, позбавляється часу, простору, вона 
самодостатньо закохана в процес існування в грі. І це існування є святковим і справді повторює ті 
величезні архетипи, відомі ще в давні архаїчні часи. 

Проблема гри, що так гостро стала епіцентром ТБ-програм, стала і проблемою ідентичності 
людини. Людина, що грає, людина, здатна до гри і людина-гравець у різних іпостасях свого 
самоздійснення моделюється на екрані. Внутрішній глядач завжди поруч із тією ігровою 
мізансценою, що відбувається і допомагає ідентифікувати глядача у власному помешканні з тим 
спогляданням, яке відтворюється, начебто, на сцені ігрового шоу. Можемо стверджувати, що 
формульні реалії, що здійснюються в ТБ-шоу, майже автоматично повторюють відомі архаїчні 
прийоми ідентифікації, але наше завдання не тільки аналізувати прийоми, етику гри, скільки 
зрозуміти синтетичний характер цієї гри. Річ у тім, що проблема синтезу мистецтв, що виявляє себе в 
контексті ігрової поведінки або в контексті гри як мас-медійного середовища набуває нових ознак. 
Тобто по вертикалі структуруємо не лише вміння, майстерність творчість, а сюди додається ще одна 
іпостась культуротворення, що обов’язково має бути здійснена в грі – амбівалентність поведінки. 
Людина завжди знаходиться в двох світах, вона завжди на межі виходу із одного світу в інший. Гра 
може закінчитись у будь-який момент, грою керує не режисер, грою керує гравець, а гравцем є той, 
хто здійснює гру – актор. Той, хто поруч з актором, – так звана «внутрішня публіка», гравцем стає 
той, хто ідентифікує себе з цією публікою, тобто звичайний глядач ТБ-програм.  

Категорія шоу походить від англійського show – видовище, показ. Це одна з форм артизації 
реальності, своєрідна вистава, театралізоване видовище, що супроводжує телевізійні ігри, вручення 
різних премій тощо. Можна стверджувати, що саме поняття видовища як видива, як те, що можна 
побачити і показ шоу в певній мірі є ідентичними. Домінанта візуальності, презентативності є 
найголовнішою. Але в ТБ-видовищі ця презентативність настільки індустріалізується й 
інституалізується, що все більше набирає обертів ескалації вже не стільки візуальності, а стільки 
квазивізуальності, тобто тієї візуальності, яка набуває надреальності: людина стає магом, чаклуном.  

Людина, що дивиться шоу, отримує наднасолоду. Так, у шоу вона побачить рекламних 3-5 
роликів, які теж підживлюють споживацькі інтереси. Споживачам доводиться, що споживання є 
героїчний вчинок, спосіб стати «справжньою людиною». І цей симулякр буття, за Ж.Бодрійяром, дає 
ту екологічну нішу в течії буття, що так потрібна в великому мегаполісі. Зазначимо, що артизація 
реальності, тобто переосмислення її в плані мистецьких реалій – лише технологія. Вона не свідчить 
про те, що все, що подається на екрані, є мистецтвом. Це технологія наближує до екранних видів 
мистецтва, але вона може бути антимистецькою за суттю, антилюдяною і антигуманною. 

Культура елітарна і егалітарна – різні реалії. Егалітарна – культура карнавалу, культура 
тотального сміху, тотальних інтроверсій, перверсій, змін трансформацій, а культура елітарна – це 
чітка структурація змісту, осі ідентичності і чіткі коридори або формульні штампи, схеми 
ототожнення, оживлення, людини і гравця. Наша проблема побачити той елемент синтезу мистецтв, 
що свідчить про те, що егалітарність, тобто карнавальність, теж стає синтетичним видивом, стає 
здійсненною як модель бажаного соціуму, спільності людей. Це не справжня карнавальність і далеко 
не справжня егалітарність, це навіювана, відтворювана і, більше того, змодельована рівність всіх 
гравців, всіх учасників гри. Але вони не дорівнюють один одному.  

Можна погодитись із дослідниками, що свідчать про радикальну асиметрію ігрової поведінки 
в ТБ-шоу, де заздалегідь визначені результати, пріоритети, навіть граючись, захоплюючись потоком 
гри, ведучий все одно знає мету. Це спрощує феномен гри і в певній мірі дає впевненість у тому, що 
ця гра результативна. Це також парадоксальність асиметрії сприйняття, де режисер направляє наші 
почуття до катарсису до заготовленого шляху чуттєвого очищення, що визначає ті чи інші пріоритети 
і, звичайно, свідчить про те, що той, хто веде аудиторію, наповнює її настанови цілісними сенсами, 
створює начебто вільне інтерактивне середовище. Але на тлі всієї ігрової і вільної стихії вже завдане 
те, що Д.Уіллок зве атракторами, тобто вже визначені епіцентри гри, задані осі ідентифікації, які 
готують розвязку, готують результат. Тут не варто вдаватися до аналізу конкретики ТБ-шоу; це 
специфіка театрознавчого, мистецтвознавчого характеру телебачення. Наша проблема – лише 
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побачити наскрізну проблему синтезу мистецтв, що набуває ще одного виміру, який зветься 
асиметричною реальністю комунікації, де комунікант (в античному театрі це був протиганіст) бере на 
себе більше, ніж брав протиганіст раніше. Якщо протиганіст лише пояснював, що буде далі і таким 
чином вводив завжди в контекст, бо глядач міг би бути відсутнім певний час, то комунікант фактично 
виступає як ведучий в шоу, стає одним із головних епіцентрів атракції. Тобто ведучий в шоу надає ту 
осьову лінію, яка визначає пріоритети. Якщо б цього не було, то це був би справжній карнавал, що б 
закінчився справжнім сміхом і справжньою космологічною стихією, що існувала в середньовіччі і в 
архаїчних культурах. Але ця стихія в шоу моделюється вміло, вдало. Для цього потрібен саме 
синтетизм, набір засобів ідентичності, засобів презентації інформації і набір каналів комунікації, який 
є аудіальними, візуальними, аудіовізуальними і гаптичним.  

Отже, людина ідентифікує себе з образом, що подається на екрані, тілесним шляхом, шляхом 
повної тілесної ідентичності, гаптики. Вона буквально «поїдає» видиво, причащається до абсолюту, 
що виглядає гламурною красунєю, світом намріяних надій або політичним ідеалом, іміджем, флеш-
іміджем, що презентує ідеал бажаної реальності. 

Гра сама по собі – сплеск емоцій, витрачання часу, сил людини. Так, навіть, гра грошова все 
одно має передумову не стільки отримання грошей, скільки отримання задоволення від самої гри. Цей 
момент експресивності і, будемо казати, ескалації почуттів, звичайно, використовується в сучасних ТБ-
шоу. Важливо, що артизація і шоу у презентації ТБ-реальності виникають у різних контекстах. Шоу є 
досить різними атракціонами, наприклад, шоу-дискусія, діалог, шоу політичне, ігрове, шоу, пов’язане з 
науковими змаганнями та ін. Звичайно, це різні типи гри, різні типи ідентифікації. Таким чином, 
бачимо, що людина, потрапляючи в різний векторний потік шоу-манії і шоу реальності, навчається 
грати по-різному. Добре це чи погано? Тут є своя пропедевтика входження в арт-світ і світ тотальної 
артизації реальності ТБ-простору. Але її не потрібно перебільшувати. ТБ-простір не є універсальним 
видовищем, він є лише допоміжним до тих реалій, які існують від віку в театрі, в архітектурі, в інших 
видах мистецтва. Тому говорячи про медіа, не варто все загострювати і зводити до ТБ- реальності, арт-
реальності екранного типу. Варто зазначити, що сама артизація і медіація, коли медіа-простір стає 
універсальним у контексті сучасних комунікативних технологій, акумулює в собі всі інші види 
мистецтва. Це важлива проблема і цікавий парадокс.  

Багато теоретиків, зокрема А.Костіна, пишуть, що нонконформізм зараз не в моді [1]. Людина 
сучасного типу – конформіст, що прилаштовується до життя, а щоб позбутися неврозів, уникнути 
всіх негараздів, він вмикає телевізор і знаходить екологічну нішу відволікання. Тобто знаходить 
програму, що допомагає йому нівелювати негативні реакції або почуття. Така терапія і така 
можливість регулювання поведінки вже давно зазначені як стратегія адаптації в масовій культурі 
глядача або реципієнта до реальності в цілому. ТБ увесь час підживлює можливість розшуку 
розмаїття вибору, передачі інформації, але за цим стоїть те, що телекритики звуть «режисованою 
документальною виставою» [2]. Тобто вистава як документ, інформація як гра, режисура як 
симулякр, що спираються на харизматичного лідера, авторитет, його волю, його можливість вести 
аудиторію, – це один із ясних архаїчних засобів поведінки людини в соціумі.  

Зрозуміло, що ігри і шоу програми є відвертими симуляціями. Так, відома програма «Танці з 
зірками», льодові шоу «Танці на льоду» тощо, де будь-який пересічний громадянин починає досить 
вдало і професійно ковзати на ковзанках і танцювати з олімпійськими чемпіонами – приваблює як 
можливість перевтілення. Вісь ідентифікації – «І я так зможу» – заохочує. Відверта симуляція просто 
не помічається. Вона настільки виглядає презентативно, привабливою і демонстративно-естетичною, 
що людина хоче бути такою вільною, розкріпаченою, танцювати на льоду. А після того вона вже хоче 
співати, і так далі, і тому подібне. Такі ігри-симуляції, ігри-підміни, ігри, що підмінюють реальність, 
стають певними екологічними синтезами. Тобто, вони синтезують бажану реальність і реальність 
справжню, синтезують на правах тренінгу, правах можливості презентувати саме таку ігрову 
реальність. Але цей тренінг не помічається, він легко усувається з підмосток ігрового шоу. Ми 
ідентифікуємо себе з актором – він же актор, а не спортсмен. Дещо в цьому є, це дає ще один простір 
для можливості синтетичного, мобільного перекомбінування потенції та можливості глядача.  

Важливі також екстремальні ситуації в ігрових шоу, в які потрапляє актор-гравець і глядач. Відомі 
шоу-реаліті «Останній герой» здійснюються як певне випробування, на які потрібно багато якостей, що 
важко назвати інколи культурними або людяними. Тут головне вижити. Така адаптація до виживання в 
нелюдських умовах, хоча і штучно стимулюється і розігрується на екрані, в певній мірі теж є 
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аутотренінгом щодо адаптації до сучасної, інколи абсолютно не людяної ситуації, в яку потрапляє вже не 
герой, а глядач як мешканець великого міста. Тобто відверті розіграші, фарси, ігри-симуляції, ігри на 
межі різних реальностей, де підглядування в іншу реальність стають певними феноменами 
сьогоднішнього буття, – це той синтетичний простір ТБ-шоу, який стає часткою справжнього буття. Не 
варто забувати, що використовуються давно відомі штампи. Так відомо, наприклад, що в китайських 
картинках феномен підглядування виглядав одним із можливих елементів естетичного простору. Сам 
процес бачення зі сторони, або бачення, яке існує як феномен підглядування зненацька побаченої 
реальності, є ще одна можливість артизації світу. Можна стверджувати, що весь каскад прийомів 
композиції шоу-реальності давно існує в літературі, куртуазній літературі, зокрема, в зображувальному 
мистецтві, особливо в китайських і інших сувоях. Але вони приходять в шоу на ТБ-екран як абсолютна 
інновація, як абсолютна новітня реальність. Вони, однак, новітні з точки зору відео-технології, але зовсім 
не новітні з точки зору культурних артефактів, які презентуються тут як синтез мистецтв, як синтез реалій 
ТБ-культури або медіа-культури в цілому. Більше того, вже і самі пріоритети поведінки і водночас 
моральні, етичні норми стають екранно-шоу синтетичними, якщо так можна їх визначити, тобто стають 
релятивними, не піддаються визначенню як структуруючі і визначні конфігурації культури. Це розмиває 
межі національних культур в рамках глобалізації культури. Отже, це привабливий шлях ідентичності в 
мегаполісі екранного Всесвіту. Але можна стверджувати, що вся ця реальність завдяки її синтетичності і 
дифузності звичайно потребує свого осмислення вже в більш конкретних і більш образно-конфігуративних 
ознаках ТБ-продукту або медіа-продукту, який здійснюється в сучасних умовах шоу-бізнесу, шоу-ринку і 
шоу-маркетингу, де на ринок просувається не завжди якісна продукція, а яка дає прибуток.  

Виникає, навіть, специфічна роль шоумена в ТБ-шоу, головне завдання якого «зняти» маски, 
зруйнувати благопристойну реальність, верх інвертувати в низ, а низ показати як новий едем. У 
певній мірі це вдається, але лише в певній мірі. Можна стверджувати, що реальність шоу на ТБ є 
артизована реальність, що виникає як хаосогенна, мутагенна реальність, що моделює простір 
сучасної масової культури, створена шляхом не просто монтажу атракціонів від чого вже 
відмовляються сучасні теоретики культури, а створена шляхом визначення атракторів, тобто шляхом 
визначення коридорів ідентичності, тобто вузькими формульними схематизмами, які дають 
можливість здійснити гостру і водночас імперативну ідентифікацію комунікантів.  

Синтез мистецтв у мас-медіа відбувається по вертикалі як єднання вмінь, майстерності і 
творчості, а також як ігрова амбівалентність реципієнта, до якої він вже привчився, що стає 
тотальною настановою – шляхом споживання продукції ТБ-шоу і взагалі ТБ-реальності. Синтез 
мистецтв в медіа-культурі можна зрозуміти по горизонталі як вплив культурних, художніх 
технологій, комунікативно-екранних видів мистецтв на живопис на скульптуру, архітектуру на 
рекламу, і навпаки. Така синтетичність і мозаїчність, трансформативність є ознакою другої половини 
ХХ століття. Вона досягає апогею вже наприкінці ХХ століття і зараз потребує певної селекції, 
осмислення, до якої межі можна удосконалювати формульність поведінки та ідентифікації, тобто 
канали ідентичності і водночас цю ігрову стихію карнавального фарсу, образів, які так щиро 
презентується різними телеситкомами або мильними операми, а також зазначити прерогативи самого 
ТБ у контексті інших видів мистецтв в культурі сучасності. 
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Резюме 

Визначаються культурно-історичні, естетичні, художні пріоритети екранного синтезу мистецтв 
на телебаченні в контексті сучасних шоу-програм. Надається характеристика специфіки видовища як 
синтезу мистецтв. 

Ключові слова: телебачення, шоу, синтез мистецтв, гра, видовище. 
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Summary 
Televisional shows as playing world 
The cultural and historical are determined in the article, aesthetically beautiful, artistic of the CRT 

synthesis of arts on television in the context of modern show-program. Description of specific of spectacle is 
given as to the synthesis of arts. 

Key words: television, show, synthesis of arts, game, spectacle. 
 

Аннотация 
Определяются культурно-исторические, эстетические, художественные приоритеты 

экранного синтеза искусств на телевидении в контексте современных шоу-програм. Предоставляется 
характеристика специфики зрелища как синтезу искусств. 

Ключевые слова: телевидение, шоу, синтез искусств, игра, зрелище. 
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УДК 038/0477/2 
О.В. Цапук 

 
МИСТЕЦЬКА ЦІННІСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
«Мистецтво завжди було включене в рекламу як сенс, система цінностей, культурних зразків, 

естетичних установок і способів перетворення наочної реальності» – ці мудрі слова висловив 
російський дослідник М.Чаган ще 10 років тому [1; 32-33]. 

Цікавість дослідників до рекламної діяльності з кожним роком все збільшується, про це 
свідчить численна кількість монографічних праць [2] та видань, що містять більш практичне 
спрямування, які подають певний набір правил та порад для спеціалістів рекламної справи [3]. Варто 
відзначити, що вітчизняних досліджень, що розглядали естетичний бік реклами не так і багато, 
зокрема, варто відмітити праці О.Оленіна [4], А.Костіна [5]. В них розглянуто рекламу не тільки як 
історичне явище, вид соціальної діяльності, тип комунікативного зв’язку, що більш-менш широко 
досліджено, але й як феномен художньої культури, що має тенденцію поступового становлення і 
розвитку як новий вид мистецтва, що синтезує в собі засоби виразності інших видів мистецтва (кіно, 
театру, живопису, фотографії і т.ін.), а також літератури та друку. Відтак актуально говорити про 
рекламу не лише як феномен культури, особливий вид художньої творчості, а й як особливий вид 
сучасного мистецтва. І «ужиткове» призначення реклами (основна мета – продати продукт) не стане 
цьому на заваді з ряду причин. Серед них варто виділити такі: 

1. Над рекламою працюють художники-дизайнери, що мають освіту не чим не гіршу, а в 
дечому кращу, за сучасних художників. Опанування новітніх комп’ютерних технологій відіграло 
також велику роль. 

2. Талант, залучений до рекламних кампаній, не викликає сумнівів (мова не йде про невеликі 
регіональні контори, де працюють далеко не майстри своєї справи). 

3. Сучасні умови диктують свої правила і такий масовий продукт як реклама знаходиться в 
активному пошуці, втіленні та відображенні актуальних проблем сьогодення. 

Ці та багато інших причин змушують говорити про рекламу як про вид сучасного 
тривіального мистецтва. 

Поява терміну «реклама» в енциклопедіях з образотворчого мистецтва, включення предмету 
«реклама і дизайн» в освітній процес ВНЗ та науковий класифікатор за спеціальністю 
«мистецтвознавство» й «культурологія» свідчить про виключне значення даного виду діяльності у 
мистецькій творчості. Навіть шкільний курс «Художня культура», включений у загальнодержавний 
освітній процес, містить параграфи з вивчення даного виду мистецтва. Реклама іде тим же шляхом, 
що і скульптура, живопис чи поезія. Деякі з науковців висловлюють думку, що «реклама – 
найвеличніше мистецтво ХХ століття». 

Іншим важливим аргументом, доказом є експозиція рекламних робіт у багатьох великих 
музеях світу. Постери горілки «Абсолют» вставлені в рамки і висять на стінах як картини. Доречі це 
сучасна течія оформлення інтер’єрів громадського призначення. Особливою популярністю 
користуються роботи Е.Уорхола, А.Тулуз-Лотрека та ін. митців ХХ століття, що працювали у даному 
жанрі. Цей період становлення рекламної творчості можна назвати класичним, адже на основі цих 
робіт сформувались стильові та жанрові особливості реклами й плакату зокрема. 

Виставка рекламних плакатів мила «Айворі» (Ivory) проводилась у Смітсоновському центрі, а 
рекламу бренду «Кока-Кола» придбала для своєї колекції Бібліотека Конгресу США. Нью-Йоркський 
музей сучасного мистецтва володіє колекцією рекламних роликів. Телевізійні компанії збирають 
найкращі рекламні ролики та показують їх як самостійні передачі і мова вже не йде про заробіток, 
основною метою стає естетичне задоволення, гумор; реклама починає виконувати ту ж функцію що і 
телебачення, кіно, театр. Наприклад, у Сі-Бі-Ес (CBS) це – «Кращі рекламні ролики Суперкубка». В 
Ей-Бі-Сі (АБС) подібна передача має назву «Кращі ролики – Ви таких ще не бачили». А в Пі-Бі-Ес 
(PBS) – «Суперкліпи: керування свідомістю в дії». 

Конфлікт складається в тому, що, з одного боку, реклама з часу свого виникнення покликана 
мати лише одну функцію – продати запропонований товар і отримати за це прибуток, та на практиці 
виявилося, що це основне завдання в сучасному житті виконується не в повному обсязі. Розглянемо 
чому? Кількість товарів та послуг на сучасному ринку занадто велика і дізнатись достовірно чи 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Випуск 17, 2011  
Збірник наукових праць: наукові записки Том 2 
Рівненського державного гуманітарного університету  

реклама сприяє просуванню якогось продукту майже не можливо, або на цей моніторинг потрібно не 
менше коштів, ніж на саму рекламу. Такі опитування звичайно проводяться, і визначають рівень 
впливу реклами на поведінку споживача, та дати 100% гарантію на успіх не може жодне агентство. 
Так чому ж такі відомі бренди, як Nike, Valentino, Chanel, BMW, Coca-Cola та ін. витрачають 
колосальні кошти на рекламу? Лише в США витрати на рекламу сягнули понад 16 млрд. доларів за 
2009 рік, і це за умови скорочення рекламних витрат у зв’язку з економічною кризою.[6]. Річ не в 
тому, скільки реклама приносить прибутку, справа у визнанні, як висловився Д.Карнегі: 
«Найважливіша властивість людської натури – бажання бути визнаним». Тому, чим більша 
популярність та впізнаваність продукту, торгової марки, бренду, тим вищий статус людини, яка його 
споживає. А ще реклама створює та пропонує модель ідеального життя, а до цього прагне людство з 
часу свого виникнення. Греки створювали ідеальні за тогочасними канонами скульптури, до цього 
ідеалу мала прагнути пересічна людина, та цей ідеал був майже недосяжним. На будівництво та 
скульптури греки витрачали не менше грошей (в еквіваленті сучасним рекламним кампаніям), і це 
було заради самоствердження себе як людини розумної, талановитої, достойної поваги. Цю ж роль 
виконує зараз реклама; для цього вона наслідує основні функції мистецтва взагалі. 

Загальноприйняті функції мистецтва, що увійшли до словників, можна застосувати й до 
реклами. Реклама може не подобатись, вражати, заважати, дивувати, але неможливо уявити сучасне 
життя без неї.  

Співставимо функції мистецтва у ставленні до реклами. Суспільно-пізнавальна (мистецтво як 
вид діяльності). Мистецтво – витвір художньої реальності і перетворення реального світу у 
відповідність з ідеалами художники. Реклама також є видом діяльності, що намагається створити 
певне уявне середовище, уявну картину дійсності, яку людство прагне відтворити у реальному житті 
(Рекламний ролик парфумів Шанель). Мова не йде про негатив чи позитив такої реальності, але факт 
лишається фактом. Наступна функція компенсаторна (мистецтво як втіха). Сприймаючи художній 
витвір, люди розряджають внутрішню напругу і хвилювання, створені сучасною реальністю і хоча б 
частково компенсують монотонність буденності. Компенсаторна функція має 3 основних аспекти: 

• відволікаючий (гедоністично-ігровий і розважальний). В даному випадку реклама проявляє 
себе дуже точно. Задоволення від споживання якогось продукту, запропонованого рекламою, 
відволікає людину від проблем буденності. «Данісімо: і нехай світ зачекає!»; 

• втішний. Знову ж таки реклама як спосіб втіхи, умиротворення, надії на майбутнє; це і 
породжує шалену популярність та впізнаваність реклами. «Нескафе: бадьорий ранок дарований 
природою»; 

• сприяючий духовній гармонії людини (власне кажучи компенсаторний). Поняття гармонії в 
рекламі є відносним у звичному його розумінні, адже лише безперервне споживання, що пропагує 
реклама, може бути шляхом для її досягнення. Це вже реалії сучасного життя, що стали наслідком 
глобалізації і безперервного прагнення матеріального достатку, що замінило духовні цінності в їх 
класичному вигляді, на задоволення первинних потреб зазвичай не таких суттєвих. Наприклад 
реклама Дольче від Президент: «Задоволення має свій смак». 

Пізнавальна (мистецтво як знання). Особливо велика роль мистецтва у пізнанні духовного світу 
людини. Вона проникає в глибини психології особистості, розкриває найскладніші взаємозв’язки думок, 
почуттів, емоцій, розкриває джерело і спонукальні мотиви до дій і вчинків людей. Комусь здасться 
примітивним порівняння високого і недосяжного, не завжди зрозумілого мистецтва, наприклад епохи 
Відродження з примітивним (на перший погляд) постерами сучасної реклами. Але це лише на перший 
погляд, і хоча професійні копірайтери нададуть масу аргументів, що їх основна мета продати товар, а не 
вплинути чи змінити поведінку людини в суспільстві, навчити її чомусь. Можливо свідомо чи несвідомо, 
але реклама це робить. Вона змінює наш погляд на манеру одягатись, гігієну (що формує культуру 
особистості), вчить прислухатись до бажань, бути співчутливим до ближніх (соціальна реклама). Без 
реклами не відбувається жоден доброчинний, культурний, мистецький захід. Реклама заполонила наші 
думки, формує потреби, керує нашими бажаннями. У ХХІ ст. не можем жити без реклами; реклама стала 
частиною життя; варто звернути увагу на її величезну силу, яку треба скерувати лише у потрібне русло і 
вона стане на захист людства і всього живого на землі. 

Поступово ми перейшли до наступної функції мистецтва – комунікативної (мистецтво як 
спілкування). На комунікативності мистецтва заснований його сучасний розгляд як знакової системи. 
Мистецтво має свої умовності. Багато видів мистецтв (музика, живопис, танець) не вимагають для їх 
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розуміння перекладу на інші мови. Мистецтво зближує людей, дозволяючи краще взнати один одного 
(культурний обмін між країнами). Про комунікативну роль реклами годі й сперечатись, бо першочергова 
роль її полягає у спілкуванні між продавцем послуги чи продукту та споживачем. За допомогою реклами 
переймаємо культуру й побут інших країн, спосіб їх життя. Цей процес «поглинання» однією культурою 
іншу не завжди має позитивний характер. Насадження американського способу життя іншим 
національностям іноді мають негативні наслідки, такі, наприклад, як втрата власних національних 
традицій. Та все ж процес спілкування та взаємообміну існує. 

Виховна функція (мистецтво як катарсис). Вплив мистецтва не має нічого спільного зі 
звичайним навчанням; воно проявляється підсвідомо. Хоча реклама першочергово не має на меті 
чомусь вчити, але на практиці виявляється, що покоління ростуть під впливом реклами. Як тільки 
дитина починає сидіти, першим, на що вона зможе зосередити увагу – рекламний ролик по 
телебаченню. Річ не в тім, наскільки це корисно чи ні, але це загальновідомий факт. І завдання 
сучасної мистецької еліти зробити рекламу не лише комерційно вигідним засобом у досягненні 
прибутку, а й врахувати роль її у вихованні підростаючого покоління, яке з дитинства знає що таке 
Кіндер Сюрприз, Кока-Кола та ін., але йому не завжди відомі та зрозумілі елементарні норми моралі, 
ввічливості та поваги. Гонитва за прибутком може згубити покоління, яке зациклене на споживанні 
як на першочерговій потребі, і нехай хтось не погодиться, що реклама – вид сучасного мистецтва, 
незвичного, комерційного, нового. І якщо першочергово воно не мало на меті стати таким, то зараз це 
вже не так важливо, бо його роль сама по собі вийшла за рамки лише продажу певного товару чи 
послуги. Цей процес у якійсь мірі став неконтрольованим. Ніхто не сперечається з тим, що 
картинками реклами з популярних журналів часто зацікавлюємося не менше, ніж витворами 
Веласкеса, чи Моне. В першу чергу дивимось на це тому, що в нас немає іншої альтернативи. 
Реклама стала настільки естетично привабливою, а ще вона завжди перед очима, в дома, на роботі, 
економія часу не менш важлива сьогодні. Людина знаходитися в постійній гонитві за часом. А 
реклама компенсує цей момент. Про естетику реклами говориться досить часто і це питання більш-
менш досліджено, тому на цьому зупинятись не будемо, а от функція гедоністична, що притаманна 
мистецтву – мистецтво, як насолода, варта розгляду. Мистецтвом потрібно насолоджуватись (деякі 
види мистецтва ХХ ст. руйнують дану функцію, відмовляючись від краси, постаті цілісної людини як 
центральної особи в мистецтві – кубізм, футуризм), художня творчість приносить людям радість, 
осягнення краси і художньої правди. Деякі сучасні рекламні фото та ролики відповідають даним 
критеріям. Споглядання рекламного ролику фірми Рошен, де приваблива жінка їде верхи на коні, її 
волосся розвиває вітер і це все порівнюють із перемішуванням гарячого шоколаду, ролик 
супроводжує приємна музика. Таке поєднання природної краси, чуттєвості ліричної пісні, 
спокусливий вигляд шоколаду можна порівняти з творами мистецтва. І цей приклад не поодинокий. 
Творчість, присутня в рекламі робить її незвичною, вражаючою, шокуючою і такою привабливою. 
Сучасні умови життя диктують свої правила і людина самостійно нездатна їм протистояти. Вона 
лише може призвичаїтись, адаптуватись та навчитись із цим жити, зокрема це стосується реклами. 

Отже, криза мистецької творчості, що існує сьогодні, шукає нові шляхи її подолання. Мистецтво 
ніби розчинилось сьогодні в буденних речах. І реклама – такий медіум, котрий, з одного боку, пов’язаний 
актом купівлі-продажу, а з іншого – має безпосереднє відношення не лише до потреб і споживання, але й 
до бажання отримати дещо більше, ніж може вона запропонувати, а це вже стосується її мистецької 
спрямованості. Мистецтво неможливе без соціально-критичної позиції у ставленні до існуючих 
цінностей; воно передбачає постійну трансформацію і самого розуміння мистецтва. І реклама – сьогодні 
одне з головних джерел таких змін, оскільки без зупину тиражує образи-кліше в мистецтві, зразки 
обмеженості і неволі будь-яких витворів і нас самих, захоплених її шанувальників. 
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Резюме 
Здійснено спробу розглянути рекламу як специфічний вид сучасного мистецтва. 
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Summary 
Artistic value of advertising activity 
An attempt to consider advertising as specific type of modern art is carried out. 
Key words: advertising, art, functions, contemporaneity. 
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Анализируется реклама як специфический вид современного искусства. 
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Ю.М. Новиченко 

 
РЕКЛАМНІ ДИЗАЙНЕРСЬКІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Актуальність визначення місця і ролі реклами, дизайну, моди у контексті практик масової 

культури обумовлена тим, що вони створюють той ефект масовості, що є рушійною силою масової 
культури. 

Проблемою рекламних, дизайнерських, модних стратегій займалися В.Учонова, О.Сальнікова, 
М.Ковриженко, Ю.Легенький, О.Шандренко та ін., але системотворчі ознаки єдності реклами, 
дизайну, моди в масовій культурі ще не були предметом спеціального аналізу [6; 4; 2; 3; 7].  

Мета статті: здійснити системне бачення функціонування цих інститутів у контексті 
масової культури. 

Реклама не завжди належить до масової культури, як, до речі, і мода та дизайн, але рекламні, 
модні дизайнерські стратегії використовує масова культура. В.Учонова в книзі «Реклама і масова 
культура» запитує: «Чи залишилась реклама в своєму визначному статусі забезпечення 
комунікативних процесів, або почала набувати все більш значних керівних функцій? На наш погляд 
відбувається останнє» [6; 224].  

Реклама в широкому розумінні, як і масова культура, не народилася в XIX-XX ст. Вона 
виникає з давніх-давен, адже глашатаї в Давньому Римі, Греції, а потім в середньовічному місті, в 
просторі урбанізованої культури ставали рекламодавцями, носіями інформації, що розповсюджували 
ті чи інші, потрібні людям дані. Так само, як і масовість, що існувала як організоване масове 
волевиявлення народу, реклама є співмірною системою культури. Проте реклама згодом 
диференціюється, як і масова культура, стає структурно визначеною, набуває особистісних ознак.  

Починаючи з того, що реклама адаптує в собі реалії фольклорної, низової, народної культури, 
вона ніколи не пориває з демократичним прошарком культуротворчості. Аматорство, урбанізований 
фольклор культури XIX-XXI ст. – своєрідний феномен, коли людина звільняється від рутинної праці і 
починає здійснювати свої рекреаційні потреби у просторі того фольклору, який пов’язують із новим 
народженням або відродженням культури. Виникає джаз, рок-н-рол, багато реалій, що швидко 
захоплюють простір масової культури. Проте і реклама в цей час орієнтована в масовій культурі на 
споживача, підживлює інтерес до тієї чи іншої особистості. Ми помічаємо, що без реклами не могла б 
статися жодна акція. Після того, як відбувається попередня рекламна «розкрутка», вже передбаченим 
є успіх наступної компанії. Отже, реклама може бути прихованою і може бути наявною. Всі ці реалії 
свідчать про амбівалентність масової культури, її намагання, з одного боку, все виголосити, відкрити, 
а з іншого, зробити інформацію герметичною, спонукати людину до розшифровки, лабіринтів, до 
певних занурень у таїну масової свідомості і масової культури.  

Реклама робить людину суддею, надає їй право розпоряджатися своєю долею та усіх інших. 
Людина сама вирішує – бути чи не бути. Складні самі обставини вічного подвоєння, вічної 
сублімації, і вічного безкінечного мережива або мерехтіння течії предметних, символічних, знакових, 
естетичних реалій. Ми вже не говоримо про етику. Етику, про яку так піднесено намагається вести 
мову К.-О.Апель. Етика є лише бажаним феноменом масової культури. Вона існує за кадром, але в 
кадрі існує зовсім не моральна реальність. Тут і культ оголеного тіла, і культ утилізації жіночої краси, 
зведення її до примітивних еротичних агресій, тут вся та задіяна масовою культурою рекламна 
стратегія, що свідчить, що все йде на продаж, що все повинне бути продане. 

Продаж відверта. За екстетикою жорстокості, що захопила екрани планети, стоїть ще одна 
іпостась культури, яку можна визначити як іронію, як висміювання, і як теплу, щиру, душевну 
патернаціоналіську за своїм типом реальність, що приходила у вигляді лубка, народних картин, 
перших книг для маси, що розповсюджувалися шляхом гравірування. Вони яскраво 
розфарбовувалися, знаходилися в побутовому інтер’єрі, від них залежала та частина часу людини, що 
знаходилася в помешканні. Моральні сентенції лубочної варіативної реальності набували своїх 
фольклорних зображень. Балаган, панорама, ярмаркове дійство все це створювало ту публічність, яка 
насправді була фольклорно означеною.  

Реклама співпрацює з модою та дизайном. Рекламні стратегії, якими просякнута масова 
культура, в моді набувають благородного вигляду, який не настільки маркетингово визначений і не 
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настільки прагматичний, як це відбувається у продажі та рекламі товарів, послуг тощо. Дизайн 
взагалі хоче бути генеральним режисером середовища, претендує на те, щоб створювати людину, 
предметне середовище ідеального зразка, яке людина може обирати собі в просторі різних реалій, 
починаючи від культурно-історичних до віртуальних. Цей комплекс тримається на осі споживання, 
наслідування та ідентичності.  

Рекламна стратегія тут є домінативною, хоч межує з модою та дизайном. Дизайн теж вже не 
можна пов’язувати лише з тим англійським індустріальним design, що виникає в XX ст. Дизайн як 
конструктивно-будівна діяльність, як єдність мистецьких, естетичних та технологічних ознак, 
виникає з давніх часів, як виникає і цивілізація, але ж він не називався дизайном. Приходять нові 
імена, нові номінації, і роздумуємо реальність вже під кутом зору нових технологій. Так, як масова 
культура не дорівнює масовості, так і дизайн не дорівнює конструктивно-будівній діяльності, що 
відома, наприклад, у середньовіччі. Так дослідник культури Риму, Кнабе, говорить про римський 
дизайн.  

Є багато суперечок щодо ідентифікації часу виникнення дизайну. Є кілька моделей дизайну, 
зокрема, модель, пов’язана з техногенним виробництвом, модель, що належить естетичним вимірам, 
стильовим ознакам тощо. Можна вважати, що дизайн входить у XX ст. під кутом зору організації і 
утворення стилю буття. Це його характеризує як феномен масової культури або феномен, що створює 
стратегію відтворення масової культури.  

Перші кроки розвитку дизайну належить до функціоналізму, зазначені авангардним 
простором XX ст. Але дизайн постмодерного типу – це вже розгорнута індустрія. Дизайн, як і вся 
масова культура, комерціалізується в втягується в орбіту моди. Мода здійснюється не лише як 
трансформація іміджів за допомогою комплексів одягу. Мода як стиль поведінки, як ціль буття, 
споживання, як, взагалі, модна реальність, стає параноєю, манією, захопленням, найвищим 
комплексом єднання людини і соціуму. Тобто, реклама, мода і дизайн – ті три інституції, що стають 
двигунами масової культури. Всі вони поступово набувають надзвичайно гострих ознак індустрії. 
Так, модна індустрія, зараз – це міліардні бюджети, де бутіки будь-яких брендів розкидані по всій 
планеті. Дизайн одягу вбирає в себе аксесуари, все те, що стає предметом вжитку, престижу та 
предметом модного середовища. Графічний дизайн входить у простір реклами. Дизайн середовища 
вже об’єднався з архітектурою як з видом мистецтва.  

Масова культура стає масовою тому, що звужуються пріоритети і знаходяться тоталогічні осі, 
що стають тими двигунами масовості, які і створюють пріоритетну поведінку, діяльність, пріоритетні 
смаки. Реклама, мода і дизайн асимілюють культурологічний потенціал формотворення, несуть 
продукуючи ідеї культури постмодерну. Культура постмодерну і масова культура не ототожнюються. 
Постмодерна культура тяжіє до елітарного комплексу. Масова культура тяжіє до егалітарних 
інтенцій. Отже, міф єдності елітарного і егалітарного в просторі масової культури підживлюється 
тим, що вона є всеядною, адаптує всі можливі напрями здійснення споживання в різних видах 
мистецтв, різних технологіях, різних засобах діяльності, поведінки і відчуття або продукування стану 
культурної реальності постсучасного соціуму.  

В.Учонова пише: «Хоча поняття моди інколи пов’язують із дизайном одягу – модельєрами, це 
явище набагато об’ємне і багатофакторне. В широкому сенсі модою називають «періодичну зміну 
зразків культури та масової поведінки». Вона існує споконвіків і, подібно рекламі, пов’язана з 
глибинними соціально-психологічними засадами індивідуального і суспільного життя.... Вплив 
модних тенденцій на повсякденність різко виходить за межі відносно малочислених елітарних 
суспільних шарів. Ситуація змінюються з демократизацією суспільства і особливо з добою масової 
культури. Модні новинки стали розповсюджуватися на всі суспільні страти, вносячи варіанти 
життєвого стилю членів суспільства свої нав’язливі рекомендації» [6; 199-200].  

Мода має різні конституції: висока мода, от кутюр (високе шитво), прет-а-порте і мода 
повсякденності. Це різні конституції, що наприкінці XX ст. почали складно трансформуватися. Так, 
от кутюр не може існувати без розвинутої індустрії моди. А прет-а-порте в більшій мірі починає 
задіювати в своїх модних інноваціях контекст як високої моди, так і контекст функціонального одягу. 
Сам по собі функціональний одяг, що утворюється на підставі розвинутої індустрії кравецтва, що 
призводить до технолізованих комп’ютерних ліній, потребує увесь час підживлення та змін. 
Трансформація модних комплексів опрацьована в масовій культурі як створення флеш-іміджів на 
підставі моделей, вистав, бутиків, на підставі будь-яких інновацій, що приходять у світ моди. Тобто 
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мода стає одним із механізмів реклами, а реклама – частиною моди. Дизайн теж можна розглядати як 
складову модних інновацій, можна розглядати і як тотального режисера предметного середовища. Ця 
системна взаємоєднаність трьох чинників, трьох складових масової культури в певній мірі 
орієнтована на споживання, задоволення потреб, рекреаційні потреби, бачення самої рекреації як 
оновлення, омолодження за допомогою модної поведінки, модного престижного одягу, того 
оточення, що надається в контексті рекламно-брендингових, модних та дизайнерських стратегій.  

Мода, дизайн і реклама не є суто відокремленими комплексами. В контексті масової культури 
вони поєднуються з іншими, більш високими і «освяченими традиціями» мистецтвами, зокрема, 
кінематографом, який вже входить у пантеон мистецтв, театром, літературою, архітектурою та ін. 
Так, наприклад, відомо, що П’єр Карден, що працював для Жана Кокто зробив костюми для його 
фільма «Красуня та чудовисько», створив костюм для головного героя, якого грав Жан Маре. Жан-
Поль Готьє працював із режисером Люком Бессоном, розробив костюми для героїв фільму «Пятый 
элемент». Ще раніше Габріель Шанель теж співпрацювала з Ж.Кокто, і в певній мірі зобов’язана 
своїм поверненням в моду тим, що вона стала відомою як театральний художник, сценограф та 
костюмер.  

Покази прет-а-порте відбуваються в більш стриманій атмосфері. Але зараз все змінилося в 
світі. Так, у Парижі проходять покази прет-а-порте, які майже дорівнюються до рівня високої моди. А 
висока мода перетворюється на атракціони, покази в нетрадиційних умовах, наприклад, на морі, як це 
робить Джон Гальяно. 

Масова культура є лише є інструментом, засобом споживання дискурсів, але режисером не 
може бути натовп, а має бути розумна система планування, розселення і транспозиції простору 
помешкання людини. Всі ці проблеми стоять у різних сферах культури, в архітектурі, дизайні, моді, 
рекламі, стають актуальними для масової культури як для того медіатора цілісності 
культуротворчості, що є продукуючим ядром симбіозів масовидних, тотальних цілісностей, що 
виникають у просторі постсучасної культури.  

Виникає той ефект, який американський дослідник Дж.Фаулз позначив як словосполучення 
advertising / popular culture mix, тобто перманентне перетікання досвіду елітарних видів мистецтв у 
масову культуру через посередників, що є епіцентрами акумуляції набутого досвіду [6]. Цих 
посередників В.Учонова визначає як рекламу, моду і дизайн. Комерціалізація і елітарність локальних 
фрагментів середовища стають у масовій культурі тим еквівалентом обміном цінностями, зразками, 
як це зазначив Жан Бодрійяр, що є не лише симулякр-обманка, але і образ нової візуальності, нової 
естетики. Тобто опрацьовуються розвинуті символи, близькі всім, не позбавлені стереотипів 
дбайливої жінки, що доглядає за оселею, дівчини, яка може перевернути гори, голови патріархальної 
сім’ї, ділової жінки тощо. Виникають типажі, що створюють набір маркетинг-мікс, що набуває 
культурних вимірів. Аdvertising / popular culture mix як синтетична структурність масової культури, її 
серіальність переходить в інший вимір, вимір інтерактивний, діалектичний, комунікативно-
структурно визначений, де є свій стереотип, свій андеграунд, свої нонконформісти, конформне ядро.  

У величезному просторі конформістів, який утворює масову культуру, є андеграунд, 
«підпільні» люди, що опрацьовують стратегії, що раптом вибухають. Це ті вибухівки, що 
підкидаються начебто зненацька, а разом за ними йде нонконфорний поштовх, що зламує попередню 
парадигму, переводить масову культуру з однієї зони масовості в іншу. Така перманентна 
циклічність, де утворюються життєві цикли масової культури, визначається як певні фантезі, 
флайпостинг, певні реалії, що проектуються на медіа-реальності, що характеризують 
трансформативність масової культури.  

Наприкінці ХХ ст. виникає бум фанзінамі (самовидавничих часописів), де самодіяльні 
журнали, інколи відверто аматорські, начебто протиставлені масовій культурі. Але абсолютна 
свобода творчості призводить до того, що вони стають досить подібними. Тип оформлення і набір 
мотивів, комунікантів, до яких вони звертаються, характеризують молодіжний сленг, естетику, яку 
можна назвати не інакше, як субкультурну.  

У контексті андеграундних течій маскультур виникають методи флейпостінгу 
(розповсюдження комерційних або політичних плакатів не в санкціонованих місцях, виробництво 
власної рекламної продукції). Почалося це з того, що люди, незадоволені масовою рекламою, стали 
на свій страх та ризик переробляти візуальну продукцію реклами і вже у переробленому малими 
тиражами вигляді почали її розклеювати в тих місцях, які не продаються, не санкціонуються, не є 
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рекламно визначеними. Це нонконформістський рух масової культури у специфічних формах, що 
існує в контексті рекламної субкультури. Він дає можливість свідчити про те, що масова культура 
має свої антитезі, які виникають у різних реаліях. Поряд із цим можна побачити і реалії, що є 
антитезою конформізму і тій масової культури, яка пов’язується з тотальним комфортом. Це 
подорожування автостопом, безкінечне намагання зміни міст, молодіжні субкультури, які 
трансформують ідеали ювенальності і разом нонконфорного руху 60-80 років [5]. 

Виникає калейдоскоп модних інновацій, коли після протесту, після локального вибуху неохіпі 
в моду знову повертаються бісер, сумочки, спідниці клеш і ін. Американський дослідник І.Фоллест 
пише: «Це світ емоційної компенсації, послаблення, фізичного напруження або концентрація 
душевних переживань. Таке джерело очарування даного варіанту культури. Її експансія – це реакція 
на психологічну атмосферу сучасності. І при збереженні існуючих умов потреба у цьому виді 
культури буди лише тільки зростати» [6; 223]. Ми бачимо зразок релаксації, коли релаксаційна 
функція культури перетворюється на масову хворобу. Масова культура живе в просторі локальних 
варіацій, що мають виглядати як масові. І чим більше вони отримують цей феномен масовості, тим 
більше рекреативність набуває ознак локально визначеної індивідуальності. Про це єднання 
індивідуальностей свідчать мода, дизайн, реклама, всі санкціоновані, короновані види мистецтв, які в 
масовій культурі існують не як певна ієрархія, а як певний палімпсест, певне визначення пріоритетів. 

Бачимо динамічну систему оцінок, бачимо довіру не почуттям, а цифрам, бачимо розгорнутий 
брендинг і розгорнуту систему трансформації культури на підставі маркетингових, рекламних, 
модних і дизайнерських стратегій – це реалії сьогоднішнього дня, але вони не є тотальними, вони 
лише спонукають до тотальності. А тотальність стає орієнтацією на той чи інший тип споживання, 
формотворення, ту чи іншу модну реальність, імідж, інновацію чи поведінку.  

Наведемо дефініцію постмодерної культури Ф.Джемінсона, що допоможе уявити особливість 
масової культури. Він говорить, що сучасна культура є сюрреалізм без несвідомого [1]. Це найбільше 
стосується масової культури. Безсвідоме або несвідоме вимивається або замінюється стратегемами, 
рефлексивно визначеними міфологічними стратегіями, які утворюють ту чи іншу парадигму або 
стратегію поведінки споживання, але виглядає як сюрреалізм, тобто як надреальність, що пов’язує 
людину з Едемом, щастям споживання і краси.  

Сюрреалізм – намагання позбавитись будь-якого осмислення і повна чуттєвість. І сюрреалізм 
– реальність, що дається почуттями, шляхом тотальної ідентичності людини і світу. Сьогодні в 
масовій культурі не існує сюрреалізму класичного зразка, який був заснований Бретоном і 
розвинутий Сальвадором Далі. Але С.Далі доклав зусиль для того, щоб масова культура 
підживлювалася кодом сюрреалізму як надреальністю. Так, щоденник Далі є одним із цікавих 
інструментів розшифровки масової культури, де індустріалізм і комерціалізм усувають і почуття, і 
розум. Як би нам не хотілось стверджувати, що масова культура є повною бездуховністю, на відміну 
від культури елітарної, як це стверджує, зокрема, Х.Ортега-і-Гассет, це не зовсім так. Це мімікрія 
духовності, ще один спосіб її ретрансляції, трансформації і разом трансгрессії, переходу з одного 
рівня образної реальності в інший. Так, знаходяться проміжні зони, що поєднують у собі як 
культурно-історичний потенціал, так і сучасні маркетингові комунікації. Маркетинг-мікс як велика 
система, як організований простір реклами, а разом моди та дизайну стає популярним образом public 
relations і, взагалі, рекламних технологій як ознака масової культури. Масовість дається як 
комерційний успіх. Неуспішних підприємців у масовій культурі швидко забувають. 

Отже, можна перефразувати Ф.Джеймісона і сказати: масова культура є несвідоме без 
сюрреалізму. До речі, до цієї дефініції ми вже звикли, це повна гра з безсвідомим і вимивання будь-
яких цінностей, зокрема, і тих, що звуться сюрреалістичними. Тобто, надреальними і надцінними. 
Але можна стверджувати, що істина знаходиться посередині.  

Масова культура постійно змінюється, мігрує, трансформується в межах сюрреалізму без 
безсвідомого і в межах несвідомого без сюрреалізму. Цінності набувають своїх ознак лише на певний 
час. Реклама, мода і дизайн у масовій культурі набувають ознак масовості, стають стратегіями 
здійснення міфотворчості як тотальної настанови культуротворчості. 
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Резюме 
Визначаються три висхідних практики масової культури: реклама, мода і дизайн, що є 

фундаментальними маркерами масовості, стають стратегіями масової культури, настановами її 
трансформації, що відбуваються в просторі – візуальному, вербальному, модному, дизайнерському та 
предметному середовищі.  

Ключові слова: масова культура, мода, дизайн, реклама. 
 

Summary 
Advertising designer strategies of transformation of mass culture 
Three ascending practices of mass culture are determined in the article: advertising, fashion and 

design. Exactly they as by the fundamental markers of realization of mass character, become strategies of 
mass culture, settings of its transformation, that changes which take place in space-visual, verbal, 
fashionable, designer and subject environment. 

Key words: mass culture, fashion, design, advertising. 
 

Аннотация 
Определяются три практики массовой культуры: реклама, мода и дизайн. Именно они как 

фундаментальные маркеры осуществления массовости являются стратегиями массовой культуры, 
установками ее трансформации, которые происходят в пространстве – визуальной, вербальной, 
модной, дизайнерской и предметной среде. 

Ключевые слова: массовая культура, мода, дизайн, реклама. 
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УДК 87.035.477 
Г.Набокова 

 
ФЕНОМЕН ВИДОВИЩНОСТІ У ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ КУЛЬТУРІ 

 
Сутнісною якістю стереотипів масової культури, від коміксу до масового свята, є їхня 

видовищність. Культурно-організоване видовище сприяє формуванню у слухача-глядача емоційно-
оцінювальних, пізнавальних та ціннісно-орієнтаційних здібностей. Культурно насичена видовищність є 
важливим засобом піднесення рівня комунікативної культури взаємодії концертно-театральної публіки 
та виконавців. Причому, починаючи з середини ХІХ ст., комерційні видовищні заходи, як компонент 
міської культури, позначилися духом конкурентності. Сучасні актори грають не лише на сцені, а й 
перед мікрофоном та кінокамерою. Глядачі ж володіють необмеженою свободою вибору відвідування 
театрів і концертних залів, слухання радіо й перегляду телевізійних передач.  

Основним каналом просування світоглядних установ та культурних норм стає не просто 
система видовищ, а видовищ художніх і розважальних, в першу чергу, звернутих до емоційно-
чуттєвої сфери глядача, безпосередньо до його підсвідомості. 

Масові театралізовані свята, призначені виконувати соціалізуючи, компенсаторну, морально-
естетичну й рекреаційну функції, є характерними високою емоційною насиченістю змісту і 
яскравістю форми, прозорою виразністю, експресивністю, видовищністю й карнавальністю. 
Натомість сучасні телевізійні конкурси й музичні шоу здебільшого позначені комерціалізованою 
змагальністю із залученням новітніх новітніх засобів мас-медіа й комп’ютерно-інформаційних 
технологій. Видовищні мистецтва стали не менш динамічними, ніж просторові. Не буде 
перебільшенням сказати, що віссю формотворень кінетичних мистецтв є видовище. Час мистецтва є 
видовищним, зоровим, ейдетичним образом світу, він вражає образною динамікою в літературі, 
театрі, кіно. Естетика С.Ейзенштейна, П.Коріна, Д.Шостаковича – це естетика екстатичного, 
піднесеного, видовищного за своєю природою світу [11]. 

Сутність масового видовища розглядають українські і зарубіжні дослідники: А.Вартанов [4], 
О.Зирін [7], Л.Копилова [9], Л.Михайлов [12], Л.Наумова [14], Н.Чечель [18] та ін. Однак феномен 
видовищності у сучасній українській телевізійній культурі є маловивченою проблемою, хоча й на тлі 
опублікованих останнім часом споріднених естетико-культурологічних розвідок ситуація змінюється.  

У полі дослідження італійського філософа, естетика й історика філософії А.Банфі «Природа 
видовища» іманентна останньому єдність експресивності й естетизованої інтегрованості глядацької 
аудиторії [4]. Аналізуючи естетичний потенціал сучасних видовищних мистецтв, радянський вчений 
Я.Ратнер зосереджував увагу на притаманних їм ефектах співучасті, співпереживання й співтворчості 
глядача та виконавця [15]. Об’єктом дослідження А.Вартанова стали пізнавально-ігрові телевізійні 
програми зразку «Що? Де? Коли?» й молодіжні конкурси «Ану ж бо, дівчата!» і т.д.). При цьому 
головна увага приділяється виразності телевізійного мовлення й майстерності вираження художньо-
мистецьких засобів [4]. Естрадна видовищність, в оцінці О.Коннікова, ґрунтується на культивуванні 
незвичних глядачевих вражень, азартності й веселій психологічній атмосфері [8; 37]. 
Мистецтвознавець О.Рубб [16] констатує наявність поєднаності театру та естради у прагненні 
досягти видовищності, тобто яскравості, надзвичайності. Російська дослідниця Т.Куришева у 
теоретичній праці «Театральна музика» кваліфікує феномен музичного театру як своєрідне 
видовищне мистецтво, що об’єктивується в осяжному просторі за допомогою «видимих» одиниць – 
дійових осіб у виставах та «живих картинах» на очах у глядачів. Театр – вид мистецтва дії, руху, що 
реалізується у сценічному часові (події, людські взаємини, факти реального життя). Це й своєрідна 
умовно-реальна дія засобами гри акторів [10; 47]. Дослідниця пропонує також інтерпретацію театру 
як мистецтва створення видовищного спектаклю за наявності необхідних для цього режисерсько-
акторських знань та майстерності. 

Є.Дугін в статті «Телебачення у дзеркалі міжнародної статистики» характеризує модель 
функціональної структури телевізійного мовлення, запропоновану ЮНЕСКО у 80-х рр. минулого 
століття. Йдеться про низку видів телепередач: інформаційні, освітні, культурні та видовищно-
розважальні. Продукція «масової культури» належить до останнього із зазначених видів, включаючи 
багатосерійні телефільми, ігрові й музично-розважальні програми, а також рекламу [6]. Н.Чечель у 
монографічній роботі досліджує стильовий дискурс української видовищної й драматичної культури 
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як своєрідної системи знаків, підпорядкованої здійсненню творчої трансформацій образу людини і 
світу засобами вітчизняного театру в його історико-культурній еволюції, зокрема, у філософско-
естетичному контексті [18]. Дисертаційна робота Л.Наумової є цінним філософським аналізом 
культурно-історичних умов становлення й подальших трансформацій видовища як специфічного 
феномену культури. Авторка функціонально виокремлює низку видовищних груп: ритуально-
міфологічні видовища; свята як історично зумовленої синкретизованої культурної форми; технічно-
екранне видовище; а також видовище у сучасних процесах культури [14]. 

Розширення видовищного поля можливостей екранних видовищних мистецтв із їх 
поширенням в усіх сферах культурного життя на сьогодні набуває нового змісту і значення, особливо 
якщо воно стосується телебачення. Тому метою даної статті є спроба характеристики реалізації 
суспільної потреби у видовищності засобами сучасного українського телебачення. Видовищні 
мистецтва (театр, кіно, естрада, цирк) на екранах телевізорів позначені безмежною образністю й 
адекватністю відображення соціальної дійсності, синтезуванням численних жанрів і видів мистецтва. 
У телепрограмі посилюється ефект співпереживання й естетико-культурної інтеграції у зображувану 
реальність. Масові театралізовані дійства (свята, карнавали, спортивні змагання, виступи 
фольклорних колективів тощо) позначені своєрідним переплетенням гри і життя, ритуально 
серйозного й розважально-ігрового начала. Така «гра всерйоз» передбачає застосування особливої 
методики та психології театральної дії – з акцентуванням активної співучасті телеглядачів у 
зображуваних подіях й ефекту емоційно яскраво забарвленого співпереживання. 

Прикро констатувати, але заради наживи за будь-яку ціну приватні телекомпанії експлуатують 
видовищність, нехтуючи загальнолюдськими моральними нормами. Про небезпеку бомбування 
засобами телебачення попереджав видатний італійський режисер Ф.Фелліні. «Шляхом застосування 
гіпнотичної сили телевидовища, яка удень і вночі непрохано приходить у домівки людей, телебачення 
зруйнувало не лише кіно, а й здорове ставлення індивіда до дійсності. Усе життя – природа, друзі, 
література, жінки, невпинно витісняється цим зловісним маленьким екраном. Він поглинув усе: 
реальність, нас самих й наше ставлення до дійсності» [1; 293]. 

Р.Копилова, вивчаючи природу видовища, підкреслює, що у художній практиці це поняття 
найчастіше вживається з метою позначення стереотипів мистецтва та їх візуально найбільш яскравих, 
вражаючих форм, що безпосередньо сприймаються. Тому епітет «видовищний» набуває особливої 
актуальності стосовно фільму або вистави; у процесі аналізу явищ, подібних або суміжних з 
мистецтвом, навіть коли вони у повному значенні не належать (масові театралізовані свята, спортивні 
видовища тощо); урешті, для ціннісного розмежування високого мистецтва й примітизовано-
розважального [9]. На нашу думку, ймовірно передбачити, що наявність культурного видовища вимагає 
наявності історично тяглої духовної традиції. Загальновідомо, що вже в первісному суспільстві беруть 
свій початок наука, релігія і мистецтво, а також такі важливі соціальні інститути, як сім’я і право. Тому 
правомірно зробити висновок, що сукупність загальнолюдських цінностей було закладено також у 
первісну добу, яку пройшли всі етноси нашої планети. Кооперативна боротьба за існування сприяла 
забезпеченню переваги людини над іншими живими істотами. А «здружування» людей у громади, як 
зазначав І.Франко, сприяло їх об’єднанню й розвиткові численних духовних здібностей. «Внутрі 
поєдинчих громад, цілих племен вироблюються спільні вірування та погляди, однакі обряди, 
привітання, відзнаки почесті й шаноби. Починаються перші зав’язки держав, зв’язуючих ще тісніше 
громади і племена докупи» [17; 107]. Обряди й звичаї, сприятливі для здружування первісних людей, 
набули потужного розвитку, охоплюючи всі сфери індивідуального і суспільного життя. Натхнення 
первісного танцю як видовища, за судженням радянського мистецтвознавця М.Гиріна, примушувало 
окремих індивідуумів зливатися в єдину істоту, пройняту і вражену спільним почуттям; під час 
виконання учасники танцю перебувають у стані цілковитого соціального спілкування, танцююча група 
почувається й діє як єдиний організм [5; 212]. 

Усередині самого дійства у процесі споглядання масового видовища простежується зв’язок 
культу і гри як компонентів духовності, відбувається осмислення й переживання цінностей добра, 
істини та краси. Зміст ритуального поклоніння в культурі спрямований на ствердження примату 
сакральних цінностей. Якщо релігійне обрядове дійство носить позачасовий характер, зорієнтовуючи 
людину на вічні цінності, трансцендентне, то театралізоване символічне дійство має поцейбічний, 
культурно-історичний характер, спрямовуючи людину та її цінності у контексті життєвої 
перспективи «минуле-нинішнє-майбутнє». Обрядове дійство за допомогою своєї символіки та 
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ритуалів постає об’єднуючою ланкою усієї історії людства. Сила психологічного впливу особистості 
виконавця на особистість глядача у процесі реалізації та сприйняття видовища примножується 
духовною людською якістю, яку досить часто називають соборністю. 

У процесі видовищного спілкування проявляються й опозиційні моменти, зокрема, антитеза за 
принципом «свій-чужий», що здавна має вагоме соціальне значення. Зазначений стереотип є 
притаманним античній драмі з її потужним морально-виховним потенціалом. Середньовічна традиція 
піднесла на п’єдестал видовищний феномен карнавалу, що давав людині можливість «примірювати» різні 
соціальні «обличчя» й виконувати різноманітні соціальні ролі. Такий підхід, однак, містив у собі 
небезпеку інтерпретації суспільного життя в химерному, спотвореному вигляді, абсолютизуючи ігровий 
аспект масового видовища. Саме ж видовище стверджувалось як особлива форма спілкування, метою 
якого було викликати в людей позитивні емоції через доброзичливий чи, навпаки, уїдливий сміх.  

Безмежні можливості телевізійного зображення актуалізуються нині, коли людство вступило 
у добу аудіо-візуальної культури. Потяг до знань, освіти і культури, не кажучи вже про елементарну 
інформацію, посилює частоту сприйняття культури видовищної. 

«Шум і лють – найголовніша риса людської історії» – констатує Едгар Морен [13; 106]. 
Давньоримський вираз «Хліба та видовищ!» засвідчував потребу «гострих» відчуттів. Якби тогочасна 
історія була спроможна на технології, подібні до сьогоднішніх, стародавня людність користувалася б 
ними з не меншою завзятістю, аніж тепер.  

Тотальний потяг до видовищності охоплює всю сферу новітньої культури, не залишивши 
осторонь навіть традиційних видів мистецтва. На майдани та площі вийшли поети та художники 
найрізноманітних течій, включаючи неоавангардистські. Перше десятиріччя ХХ ст. можна з усією 
справедливістю ототожнювати з «кав’ярним періодом» історії поезії, коли поети, подібно до 
середньовічних співаків, практикували виступи у кав’ярнях, перед публікою, що випадково завітала з 
вулиці [2; 18]. «Кав’ярний період» поезії змінився «мітинговим», коли В.Маяковський збирав велелюдну 
аудиторію у Політехнічному Музеї – найбільшому на той час приміщенні Москви. Визначні діячі 
радянської культури А.Луначарський, В.Мейєрхольд і С.Ейзенштейн також глибоко усвідомлювали 
значення розвитку видовищної культури в умовах потужної трансформації засобів масової комунікації. 
Після радіомікрофону було винайдено телекамеру. Проте докорінні зміни у розвитку системи масового 
спілкування відбулися в СРСР на початку 60-х років. А в 70-ті роки минулого століття захопленість 
масової публіки видовищними видами художнього спілкування змінилася індивідуальною зацікавленістю 
заняттями у спортивних клубах. У подальшому спостерігалася тенденція розвитку індивідуально-
культурних форм радіотелетехнізованого спілкування. 

Із початком «перебудови» розширилося коло духовного спілкування, зміст його став більш 
масовим і змістовним. Не в останню чергу це відбувалося завдяки видовищам публічно-масового 
характеру, бурхливому розвитку театрально-видовищних форм спілкування. Надалі, в умовах 
відкритості суспільства, його демократизації засоби масової комунікації дедалі активніше впливали 
на формування певних соціальних орієнтирів в суспільстві. Завдячуючи електронним засобам масової 
комунікації глядачева зона гри втрачає колишні жорсткі кордони у фізичному просторі, стає 
теоретично безмежною. Особливо популярними стають телевізійні ігри та телешоу, які вже кілька 
десятиліть продовжують домінувати у програмах західних телекомпаній, а зараз починають 
завойовувати і наш медіа-простір, і є улюбленим видовищем мільйонів. Найпопулярнішими донині 
продовжують залишатися телевізійні ігри КВН, «Що? Де, Коли?», Брейн-ринг, Поле чудес, 
«Детектив-шоу», «Найрозумніший» та ін. 

У прямих телевізійних програмах важливе місце належить факторові «внутрішнього глядача». 
Останній перебуває в одному просторово-часовому вимірі з телевізійним комунікатором, вступаючи 
з ним у безпосереднє спілкування. Якісність такої комунікабельності з «внутрішнім глядачем» 
залежить від жанру й соціокультурних функцій телепередачі, а також значною мірою від 
телевізійного амплуа ведучого. Вагомим для такої мас-медійної технології є особливий ефект 
документальності, споріднений із традиційними формами драматичного мистецтва, а також 
театралізованими й спортивними змаганнями-видовищами. 

Найпопулярнішим у сучасному телевізійному ефірі є ток-шоу (англ. talk-show, від talk – 
говорити + show – показ) – обговорення певної соціально-політичної або культурної проблеми, в 
якому беруть участь запрошені до студії глядачі під проводом ведучого-рефері. Учасниками передачі 
порушуються і даються відповіді на актуальні питання. Передбачається й можливий аналіз 
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висловленого з приводу тієї чи іншої теми, визначеної заздалегідь. Прикладом такої комунікації в 
прямому телевізійному ефірі є політичне ток-шоу «Свобода слова», де поєднується шоу спілкування 
зі знаною особистістю (точніше, з кількома) та шоу публічної дискусії експертів. «Свободу слова» з 
С.Шустером правомірно кваліфікувати як своєрідну видовищну виставу, що сприяє розвиткові в 
учасників-глядачів емоційно-оцінювальних, пізнавальних, ціннісно-орієнтаційних навичок та 
здібностей. Видовищність подібних передач сприяє налагодженню корисних комунікативних 
контактів. Провідною формою спілкування виступає сценічна гра.  

Типовими формами видовищно-ігрової культури – відповідно телевізійні змагання «КВК» і 
«Найрозумніший». Високим рівнем популярності серед телеглядачів відзначається трансляція 
видовищних спортивних змагань (футбольних матчів, командно-хокейних та боксерських поєдинків, 
легкоатлетичних першостей тощо). Створити видовищність можна тільки засобами мистецтва. Роль 
останнього яскраво проявляється у телепрограмах «Танцюють всі!», «Х-фактор» тощо. 

Отже, сучасне культурно-масове видовище сприяє акумуляції й організації багатовимірного 
соціокультурного досвіду, культивуванню продуктивної уяви телеглядача. Видовище розуміється 
неспоглядально, а активно як дія, творчість. Важливим для кожної музично-ігрової телепрограми є її 
шоу – видовищність. Причому, чим видовищнішою є їхня насиченість, тим вище рейтинг має 
передача – за свідченням багатомільйонного телеглядача, телеекспертів, тележурналістів. 
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Резюме 
Розглядається видовищність як активна, творча дія, її вплив на телеглядача. Аналізуються 

особливості видовищних телепередач. 
Ключові слова: видовищність, телевізійна культура, телеглядач, телепрограма, комунікативна 

культура, взаємодія, розважальність, емоційно-чуттєва сфера. 
 

Summary 
The phenomenon of spectacle is in a televisional culture 
The article deals with entertainment as an active creative act, its impact on viewers. We analyze the 

features of entertainment television. 
Key words: culture, spectacle, televisional culture, tele viewer, telecast, communicative culture, 

cooperation, emotionally-perceptible sphere. 
 

Аннотация 
Рассматривается зрелищность в как активное, творческое действие, ее влияние на 

телезрителя. Анализируются особенности зрелищных телепередач. 
Ключевые слова: культура, зрелищность, телевизионная культура, телезритель, 

телепрограмма, коммуникативная культура, взаимодействие, развлекательность, эмоционально-
чувствительная сфера. 
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УДК 786.8(477) 
А.В. Хромова, В.Й. Рокош 

 
ІГРОВІ ФІГУРИ В МУЗИЦІ ВОЛОДИМИРА РУНЧАКА 

 
У ХХ столітті «гра» в науковій мові виступає не тільки як «об’єкт дослідження, реальний 

культурний феномен, але й як модель, що використовується іноді для опису неігрових явищ» [3; 33-
34]. М.Бондаренко в низці робіт, присвячених феномену гри в контексті гуманітарних наук, доходить 
висновку, що єдиний науково-методологічний простір, де можливе осягнення універсальної сутності 
феномену гри – семантика, де гра виступає одночасно як пізнавальний конструкт та як 
змістоутворююча модель [1]. Характеризуючи гру, як певну «надмірність» із прагненням до виходу 
за межі повсякденного, підкреслюємо таку її рису, як вміння створювати порядок, «тимчасову 
обмежену досконалість» [7; 21]. Гра також має схильність бути красивою, сповненою ритму і 
гармонії. Прослідковуючи прояви ігрового феномену в таких галузях людської культури, як мова і 
змагання, правосуддя і війна, філософія і мистецтво, можна стверджувати, що і культура 
«розвивається в грі і як гра» [7; 197]. 

Інструментальна ігрова логіка, за Назайкінським, належить до провідних формоутворюючих 
принципів у музичному мистецтві. І «в конкретних творах і авторських стилях ігрова логіка слугує 
завжди неповторному поєднанню ліричного, епічного й драматичного» [2; 228]. 

Актуальність статті зумовлена тим, що ігрова логіка сьогодення значно розширила образні 
настанови. Перш за все, слід вказати на тенденцію психологізації, що охопила останніми 
десятиріччями майже всі галузі науки, культури й життя взагалі, зокрема музичні образи. Ще однією 
характерною ознакою ідейно-образної сфери сьогодення виступає широкий пласт, присвячений 
духовній тематиці. Авторське слово в художньому тексті втрачає функцію декларування і лише 
працює на створення ігрового поля. Тоді як свідомість слухача утворює той простір, у якому 
розгортається гра художнього змісту. Так сучасне мистецтво перетворюється на гру, діючими 
особами якої стають і композитор, і слухач. Причому активна участь останнього, тобто інтерпретація, 
стає «…обов’язковою умовою здійснення події утворення тексту. Необхідною, за таких обставин, 
стає наявність у слухача уявлень про певні значення, закріплені за культурними знаками, 
сформованими мистецтвом попередніх століть» [3; 57]. 

Метою статті є дослідження ігрових тенденцій в творчості відомого сучасного українського 
композитора Володимира Петровича Рунчака. Знаний композитор, досвідчений диригент, 
талановитий організатор, пропагандист сучасного мистецтва – він своєю творчістю уособлює 
сьогодні обличчя нової української музики. 

Із демонстративною ігровою позицією пов’язане його творче credo. Показовими є навіть назви 
його творів: «Гуцульська мозаїка» – «Гра» для ансамблю українських народних інструментів; 
«1+16...» – «Не-Концерт», «Анти-Соната» для двох фортепіано: «Час «Х»...» – або «Прощальна» не-
симфонія для 5 виконавців, «Гра звуків», матч із музики у п’яти раундах між кларнетистом і 
струнним квартетом. 

У першому з названих творів, написаному у ранній період творчості, автор назвою 
підкреслює ігровий характер композиції, однак тут природа ігрового безпосередньо пов’язана з 
джерелами закарпатської музичної культури. А для народного мистецтва ігровий фактор визнається 
як іманентний. Що ж до інших перерахованих творів, то в їх назвах прочитується демонстративно 
заперечне ставлення до класичних, традиційних і провідних жанрів музичного мистецтва: симфонії, 
сонати, концерту. Автор ніби одразу попереджає слухача, що він не почує нічого звичного і 
передбачуваного, традиційні шляхи музичного мистецтва витоптані, молоді композитори не хочуть 
грати за старими правилами. В цьому відвертому заперечуванні традиції знову ж вбачається ігрова 
установка автора. Адже йдеться не про заперечення мистецтва взагалі чи музики в цілому. Музичне 
мистецтво актуальне, і вся діяльність композитора спрямована на те, щоб довести це. Але окремі його 
надбання, такі як сталі жанри і форми, стають об’єктами гри у теперішньому творчому мисленні. 
О.Зінкевич у доповіді на конференції «Українська симфонія – фантом чи реальність» (2002 р.) так 
коментує ситуацію: «Час «Х» – або «Прощальна Несимфонія» В.Рунчака – це і прощання з жанром у 
його звичній іпостасі. А епатажне визначення «несимфонія» звучить із постмодерністським 
«акцентом» як заперечення старої граматики жанру, її іронічна трактовка. Так, «Несимфонія» 
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В.Рунчака стає своєрідною метафорою сучасної симфонічної ситуації в Україні, і в цьому плані може 
бути визначена як «симфонія-фантом». Можна сказати, що зміна культурних парадигм, яку 
переживає зараз українська музика, – це «Час «Х» для української симфонії» [5; 176]. 

Ще один твір, показовий для творчості В.Рунчака, під назвою «Привіт М.К., трьох СУчасна 
сонаРна N’орма» для фортепіано, присвячений 70-річчю славетного майстра гри, засновника жанру 
«інструментального театру» (у якому акторами виступають не стільки виконавці, скільки 
інструменти, на яких вони грають) Мауріціо Кагеля. Тут вже в самій назві задіяна гра слів : 
трьохСУчасна – тричастинна, сучасна; сонаРна – сонатна, сонорна (від «сонор» – «звук», тобто, 
заснована на звукових формах); N’орма (від «закон») – форма, що стала нормою звучання. Та 
музичний зміст виявляється ще більш приголомшливий, ніж назва. Перша частина, заявлена як 
лірична пісня, гумористично обіграє назву твору Дебюссі («Післяобідній відпочинок комара»), 
причому за тематизмом виявляється атональною токатою. Друга частина «Смерть їжачка» (можлива 
алюзія на «Смерть Озе» Гріга) музично втілена прийомом щипка струни рояля пальцем, та ще й 
повтореним «на біс» у третій частині декілька разів. Найтиповіша реакція слухача цього твору – 
відчуття, що з нього глузують. Що це жарт, чи глум? – запитують себе ті, хто прийшов із бажанням 
почути класичну музику. І тут на поверхні виявляється ігровий підхід, традиційно пов’язаний з 
переодяганням, масками, заміною одного іншим... Композитор прагне зламати стереотипи, які 
століттями формувались у слухачів музики. 

Досить цікавим прикладом, у даному аспекті є баянна композиція, написана 2005 р., «Акорд і 
он – Accordion» (англ. – «Аccord Is ON – Accordion»). Так, сама назва твору являє собою гру слів, 
смислів із передбаченою композитором (в авторських ремарках) вираженою театралізованою лінією 
баянного виконавства. Назва акордеон, безпосередньо зобов’язана своєю появою акорду і покладена в 
основу назви музичної композиції Рунчака для цього інструмента (слід обумовити, що європейська 
назва «акордеон» використовується одночасно для інструментів з кнопковою (в слов’янських країнах – 
баян) та фортепіанного типу клавіатурами (власне – акордеон). Непроста сума понять («акорд», «он») у 
їх ігровій взаємодії (зв’язка «и» російською чи «і» українською; «Is» – форма англійського дієслова «to 
be», «ON» – «включити, діяти») складає кінцевий результат – акордеон – новий інструмент із 
революційними свого часу можливостями, з невичерпними і у сьогоденні художніми властивостями 
інструменталізму, результат синтезу інженерної і художньої (музичної, театрально-артистичної) 
думки. Гра виникає як на рівні мовленнєвих російських (українських) та англійських структур, так і 
між ними. Українською читаємо: «Акорд і он – Accordion», що означає і протиставлення, і поєднання, 
і будь-яку взаємодію (акорду і ЙОГО – інструмента, виконавця, творця, Творця…) – але неодмінно 
якісно результативне, з народженням Accordion-у. Англійською можемо перекласти: «Акорд 
включений» або «Акорд діє», в результаті чого з’являється все той же Accordion. Самий процес 
народження Accordion-у і складає музичний текст твору. До речі, сам автор дає композиції 
підзаголовок «п’ятиСУчасна сонаРна N’орма» із, вже озвученою нами раніше, додатковою грою слів. 

За авторським задумом назви частин і назва всього твору, а відповідно і їхнє написання в 
програмках, звучних оголошеннях ведучими або в афішах концертів вміщує у собі певний 
гумористичний ефект. Щодо форми твору, його ігрових та гумористичних інтенцій сам автор каже 
так: «….це теж гра слів, насправді там ніякої п’ятичасної форми немає. Просто вже настільки форми 
академізувалися, настільки вони вже стали породженням чогось такого дуже старовинного, це 
трошечки така посмішка над старовинною формою, над взагалі давніми академічними формами» [6] . 
З самого початку до, практично, останньої ноти – це єдина форма, а четверта і п’ята частини – 
додаток до музичного тексту. Власне сама назва і публікація частин у програмці – це також додаток 
(візуально-лінгвістичний) до музичного ряду, який займає 99.9% цілого (за твердженням автора), а та 
єдина «десята відсоточка – така гумористична гра з публікою, такий інструментальний театр – коли 
музикант на сцені робить ще щось крім гри на інструменті» [6]. Таким чином ігровий ефект 
посилюється обов’язковою театралізацією виконання, що необхідно враховувати виконавцю-
баяністу: він грає на інструменті та одночасно грає у власному театрі – умовному театрі Б.Брехта, де 
до сценічної дії підключаються й глядачі. Взагалі в неопублікованому оригіналі, є ще спеціальні 
авторські позначки: баяніст має поставити пульт у напрямку публіки. Весь гумористичний ефект 
полягає в тому, що зі сцени у напрямку залу поставлений пульт біля музиканта (який грає напам’ять), 
на пульті лежать три листочки, на першому з котрих написані цифри «1-3» (тобто перша – третя 
частини відповідно граються і це зрозуміло публіці). Потім відповідно виконавець перегортає (або 
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викладає) ще два листочки, на яких написано «4» (виконує «зітхання» душником) і «5» (зітхає ротом 
«фу», ніби втомився) відповідно. Таким чином, музикант грає першу-третю частини (публіка це 
розуміє по надписах на листках і думає щось на зразок: «А нащо це взагалі потрібно?»). Потім 
закінчується третя частина, музикант міняє сторінку на пульті в напрямку публіки (щоб публіка 
бачила, де яка частина), стягує міх (за допомогою клапана відкривання повітря) – це четверта 
частина, далі міняє, відповідно, сторіночку на пульті, там є п’ята і він видихає «фу». Тобто в публіки, 
ця четверта і п’ята частина, вони є додатковим гумористичним ефектом. Бо якщо цього не має, то 
відповідно не має тієї долі гумору; вона пропадає. Тому, можна розглядати цей твір як спробу роботи 
в жанрі інструментального театру. 

Базуючи творчий метод на ігровому факторі, В.Рунчак прагне втілити у музиці концепцію 
Homo ludens, як і називає низку своїх творів, написаних у різні роки. У 1991 році «Homo ludens І» для 
флейти (або кларнета, або саксофона); у 1992 році – «Homo ludens ІІ» для фортепіано та «Homo 
ludens» – симфонія для флейти та фортепіано (включає в себе «Homo ludens І», «Homo ludens ІІ», 
«Музичний дарунок В.А.Моцарту»); «Homo ludens ІІІ», Non-stop music для віолончелі (1999 р.); 
«Homo ludens ІV» (homo orans – людина, що молиться) для канонічного сопрано та плівки на 
англомовні канонічні тексти (2001 р.); і, нарешті, «Homo ludens V» (інтерв’ю із заїкою, або 7 хвилин у 
трубу) для труби у 2002 р. Можливо, цей ряд буде продовжено, адже на такому рівні ідея гри 
невичерпна. Це гра зі слухачем і з виконавцем, гра з можливостями інструмента або людського 
голосу, зі стереотипами побудови музичного тематизму та композиції твору. «Завдяки такому 
вільному характерові Гра виходить за межі природного процесу. Вона – це щось таке, що долучається 
до нього і розсіюється по ньому, як квітування, окраса, вбрання» [5; 182]. І хоча в цій грі іноді 
поєднується на перший погляд несумісне, вона залишається серйозною у тому, які вимоги ставить 
композитор до виконавця і слухача. Виконання цих творів потребує високого рівня професійної 
майстерності, їх не зіграєш «жартома», «граючись».  

Кореспондент газети «Music Time – London» зазначає щодо творів В.Рунчака: «його «Homo 
ludens ІІ» вимагає рідкісного ступеню фізичної гнучкості від виконавця, котрий мусить постійно 
переключатися від клавіатури до струн, від сидіння до вставання, все це не перериваючи пульсування 
його токатоподібної віртуозності» [5; 193]. Так само, як і слухання цієї музики не можна назвати 
легким. Не так просто її проаналізувати, розкласти «по поличках». 

Ще один рівень прояву ігрового феномену реалізується безпосередньо в музичній мові, що являє 
собою певний конгломерат стильових знаків минулих епох, інших композиторів та особистих 
композиторських прийомів. Найяскравіше ця тенденція проявляється в творах-присвятах, як, наприклад, 
сюїта № 1 «Портрети композиторів» у 4 частинах («Медитація на тему ВАСH», «У наслідування 
Д.Шостаковичу», «Поруч із портретом Н.Паганіні», «Присвячується І.Стравінському») для баяна.  

Присвячення названим композиторам передбачають стилізацію їх музичної мови, 
використання найтиповіших «знаків» особистих стилів та «гру» з стилістичними прийомами. Однак 
прагнучи осягнути сенс цієї гри, можна дійти висновку, аналогічного тому, що надається в 
порівняльному аналізі творів П.Хіндеміта «Ludus tonalis» та «Симфонічні метаморфози» тем К.-
М.Вебера у книзі О.Самойленко «Музикознавство і методологія гуманітарного знання» [4]. Автор 
доводить, що у першому творі композитор прагне висловити ідею, спільну з бахівською, однак 
власною композиторською мовою. Тоді як у другому творі, використовуючи стилістичні моделі 
мелодики Вебера, автор намагається його мовою «сказати» принципово інше [4; 116-117]. Цей другий 
тип неокласичної гри, на нашу думку, близький і В.Рунчаку в названих творах-присвятах. 
Використовуючи стильові ознаки чужої музичної мови, що працюють на впізнавання, композитор 
створює твори, де відображує особисте бачення «метрів» музичного мистецтва.  

Дослідник творчості В.Рунчака А.Сташевський, розглядаючи сюїту «Портрети 
композиторів» зазначає: «В.Рунчак намагається вибудувати хронологію розвитку музичної 
історії, тому що кожен з обраних композиторів є, з одного боку, хрестоматійним прикладом 
реалізації індивідуального в музиці, а з іншого – прикладом узагальнення найтиповішого в музиці 
свого часу. Треба зазначити, що обрані стильові моделі творчості названих митців це, перш за 
все, лише привід для В.Рунчака передати своє ставлення до музики певних епох, своє враження 
від «спілкування» з музичною мовою, ніби неактуального для сьогодення, але такого, що несе 
океан актуальних думок та сенсів одвічного буття людини» [5; 97]. Ідеєю, що поєднує самостійні 
п’єси в один цикл автор вважає саме стильові орієнтири, що мають для слухача онтологічне 
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значення, підтверджене на рівні «інтонаційного фонду епохи». Цікаво також, що у даному циклі 
майже немає прямих цитат, але враження про імітований авторський стиль складається з цілого 
комплексу засобів таких як: використання теми – символу В.А.С.Н. та фактурних формул 
Бахівських прелюдій, мажорних закінчень мінорних каденцій та обігравання зменшеного 
септакорду, як типових рис музичної мови барочної доби; парафрази на ритмоформулу капрису 
ля-мінор Паганіні та втілення узагальненої ідеї скрипкової віртуозності; «гармошечна» фактура в 
дусі «Петрушки» та токатність «Весни священної», використання в мелодиці характерних 
жестопластичних зворотів та створення ярмарочного колориту; скерцозно-перпетуумний 
тематизм, що відтворює симфонічний стиль Шостаковича. Розглядаючи загальну концепцію 
сюїти, А.Сташевський вбачає в ній ознаки сонатно-симфонічного циклу. Частини циклу, написані 
в різні роки, починаючи з консерваторського періоду, об’єднані у єдиний твір саме на основі 
загального для них принципу стильової гри, реалізованої на мовному рівні. 

Таким чином, гру можна визначити як поліфункціональний феномен музичної культури 
сучасності (репрезентантом якої є В.П. Рунчак), який проявляє себе на різних рівнях а саме: 
стильовому культурологічному, жанрово-семантичному, та композиційно-стилістичному рівні. 
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Резюме 
Досліджуються ігрові тенденції в творчості сучасного українського композитора В.Рунчака. 

Автори стверджують, що ігрова позиція композитора реалізується у підході як до жанрових 
«констант» музичного минулого, так і до слухача – шляхом підбору парадоксальних жанрових 
визначень своїх творів, спеціальних театралізованих позначень сценічно-акторсько-режисерських 
знахідок, а також на рівні інструментальних прийомів. 

Ключові слова: ігрові фігури, інструментальний театр, гра, стильові моделі. 
 

Summary 
Playing figures are in music of Volodymyr Runchak 
In this article the playing tendencies are investigated in creation of the well-known modern 

Ukrainian composer Volodymyr Runchak. Authors claim that playing position of composer is realized in 
both, the genre «constants» the musical past and to the listener –by the selection of paradoxical genre 
determinations of the compositions, special dramatized denotations of stage-actor-director finds, and also at 
the level of instrumental receptions.  

Key words: playing figures, instrumental theatre, play, stylish models. 
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Аннотация 
Исследуются игровые тенденции в творчестве современного украинского композитора 

В.Рунчака. 
Ключевые слова: игровые фигуры, инструментальный театр, игра, стилевые модели. 
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УДК 008.44 
А.А. Солов’яненко 

 
ОПЕРНА АНТРЕПРИЗА ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

СЦЕНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Проголошення незалежності української держави загострило питання вивчення національно-

культурних витоків. Його розв’язання бачиться як основа духовного відродження національної 
свідомості, джерелом формування її пріоритетів. Проте минуле – це не тільки предмет дослідження 
історико-культурних надбань, але й неоціненний досвід, який акумулює в собі соціально-значущі 
наслідки людської життєдіяльності, спрямованої на національний розвиток, множинність форм та 
артефактів, в яких цей досвід виявляє свій зміст, створює умови для їх функціонування відповідно до 
соціальної доцільності, якої вимагає динаміка змін у культурному процесі.  

Повернення України до принципів ринкової економіки стало вихідним пунктом 
координальних трансформацій в галузі культурної політики: зменшення впливу державних 
інституцій на користь «приватних починань». Зростання соціальної конкурентоздатності цих 
починань простежується не тільки в системі економічних відносин. Вона викликала активізацію 
приватної ініціативи й у сфері художнього життя, що позначилося зростанням фактора масовізації 
професійних зразків мистецької діяльності та втратою системності ціннісних орієнтацій у ставленні 
до способів національної самоідентифікації. Все це посилює актуальність вивчення історично 
апробованих виробничих технологій акумуляції і систематизації інновацій, що визначають художній 
прогрес без втрати здатності ідентифікувати їх у ментально визначених формах. 

Серед таких технологій – феномен оперно-театральної антрепризи. Шлях зародження й 
розвитку оперної аматорської та професійної антрепризи висвітлювався у багатьох історичних і 
мистецтвознавчих працях, що дозволяють з’ясувати репертуарну політику в них та географічні 
центри, де цей прогрес відбувався у найбільш активних формах. У них показана еволюція принципів 
організації театральної справи у ХІХ ст.: від ситуативного використання до формування досвіду 
стаціонарних засад, роль західноєвропейських впливів та специфіка їх опанування в окремих 
постановках на українських сценах. 

Особливості оперної антрепризи розглядають у своїх дослідженнях Ю.Станішевський та 
П.Чуприна на прикладі діяльності Київського оперного театру. Автори підкреслюють, що ця 
діяльність сприяла формуванню засад українського оперного виконавства і дала зіркове життя 
багатьом талановитим вітчизняним співакам не тільки на київській сцені, але й європейських. 
Чисельні театральні антрепризи О.Ленківського, Д.Ширая та ін. сприяли виникненню постійних 
оперних та балетних труп, у постановках яких закладалися основи національної музичної 
режисури [10; 13]. М.Кальницький наголошує також, що оперне антрепренерство ХІХ – початку 
ХХ ст. напрацювало досвід, корисний й для сьогодення [1]. Проте, слід зауважити, що науковий 
доробок із питань оперного антрепренерства вимагає певного узагальнення як у контексті 
історичному, так і досвіду організації цієї справи в проекціях інших культурних традицій. Не 
менш важливим є завдання простежити динаміку адаптативних і творчих інновацій у формах 
організації оперної антрепризи на основі зовнішніх культурних впливів та внутрішніх соціальних 
потреб українського суспільства, а також з’ясувати як вплинула ця діяльність на закріплення 
ціннісних установок на ідентифікацію її продуктів відповідно до нормативних параметрів 
національного образу життя.  

Не менш важливим є питання соціальної актуальності оперної антрепризи щодо її 
інтегративних можливостей, а саме: відповідності засад досягнення результату до підвищення 
статусної ролі в українському суспільстві сегментів професійної сценічної культури. Накреслене коло 
проблем й обумовило мету статті та її завдання. 

Слово «антреприза» – французького походження (франц. – entreprise) від entreprendre, що у 
перекладі означає – підприємець. З розповсюдженням цього явища на теренах Російської імперії 
ХІХ ст. цей термін з’являється у відомому словникові Ушакова з таким поясненням: «експлуатація 
приватного театрального видовищного заходу». На початку ХХ ст. таку назву отримують 
спеціалізовані приватні театральні приміщення. Аналогічне значення фіксує й сучасний тлумачний 
словник української мови: «приватний видовищний заклад (театр, цирк та ін.)» [10; 31]. Театральна 
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практика ХХ ст. його зміст розширює. Антреприза – (антрепризний театр) форма організації 
театральної справи, де акторів збирають для вистави (на відміну від форми державного 
репертуарного театру, з постійною трупою). Історично наведене визначення є більш точним. 

Театральні, циркові та інші трупи у європейському ареалі завжди функціонували у вигляді 
переважно антреприз. За традицією, їх очолювали відомі актори і музиканти, що мали 
підприємницький хист. Класичною формою антрепризного театру можна вважати мальєрівський, що 
здійснював свою діяльність на основі самофінансування.  

Французька традиція, згідно з якою будь-який художній колектив, що не мав статусу 
державного, функціонував як підприємницька ініціатива, наприкінці ХVІІІ – поч. ХІХ ст. набула 
широкого розповсюдження в інших країнах, де принципи антрепризи використовувалися частково у 
постановках окремих театральних і оперних вистав, організації філармонійних концертів, музичних 
фестивалів (Англія, Німеччина). 

На українських територіях розвиток оперних антеприз відбувається на перехресті різних 
культурних впливів. Там, де спостерігалося панування польських магнатів, популярність мали так 
звані музичні салони, де крім кріпацьких труп, показували своє мистецтво антрепризи з різних 
європейських держав. Заможні пани Іллінські, С.Щенський-Потоцький, Потоцький, Браницька, 
Мархоцький, М.Василевський, В.Жевуський, В.Завадовський, М.Любомирський, Е.Ганська, 
К.Красінський, М.Огінський, у своїх маєтках влаштовували музичні вечори для знаті, що проходили 
з великим розмахом. Один із них, що відбувався наприкінці ХVІІІ століття в маєтку А.Іллінського (с. 
Романів на Волині), зафіксувала тогочасна хроніка. «Двірцева музика складалася майже зі ста осіб, а 
хор – майже тридцяти. Був у маєтку театр, у якому виступали італійська та німецька оперні трупи, а 
також балет, що складався з французів, німців та італійців» [9; 240]. Постановку скеровував співак 
Замбоні, керівник італійської трупи.  

Завдяки зусиллям зарубіжних виконавців і кріпаків, під керівництвом капельмейстера 
І.Добжинського і балетмейстера І.Штейна [6; 154] в маєтку поставлена опера «Дон Жуан» 
Дж. Россіні. У салоні А.Іллінського надавали перевагу операм французьких композиторів 
(Ф.Буальдьє, Н.Далейрак, Л.Керубіні), німецьких (Ф.Аспельмайр, Міллер, Ф.Кауер), італійських 
(Ф.Антонеллі, Дж.Россіні), польських (Ю.Ельспер, К.Курпінський, Я.Стефані), російських 
(С.Давидов, М.Сокольський), але найбільшу популярність здобули опери «Севільський цирульник» 
та «Італійка в Алжирі» Дж.Россіні [5; 66]. 

На початку ХІХ ст. маєткові польські театри стають продуктивним культурним центром, де 
формується плеяда професійних антрепренерів. Серед них – О.Ленкавський, А.Зелінський, 
А.Змійовський, П.Кваснієвський (останній займав посаду режисера в маєтковому театрі 
П.Потоцького). Вони створюють польські драматичні та хореографічні трупи, рівень яких виходив за 
межі аматорських, що стало підставою вважати їх школою сценічної майстерності під назвою «Новий 
Рим». Саме таке ставлення громадська думка польської еліти виявляла до здобутків оперної 
антрепризи, яку демонстрував салонний театр А.Іллінського. 

На Слобожанщині антрепризні принципи набувають розвитку через опанування досвіду 
російського театрального мистецтва. 1780 рік – перша театральна вистава у Харкові за участю 
професійної групи танцівників на чолі з «отставным С.Петербургского театра дансером Иваницким» 
[2]. А з 1791 року починає працювати постійна трупа під керівництвом Д.Москвичова, яка, крім 
драматичних творів та сатиричних комедій, включає до свого репертуару оперні твори. 
Демократична спрямованість цього репертуару стала приводом для незадоволення її діяльністю 
дворянської верхівки. Як наслідок – відсторонення Д.Москвичева від обов’язків керівника театру та 
призначення нового – Т.Константинова, що запрошує до співпраці відомих на той час І.Штейна і 
Л.Млотковського. З ними приходить й нова акторська генерація реалістичної школи: М.Щепкін, 
Н.Рибаков, Л.Млотковська, К.Соленик та ін. Важливою подією у народженні українського 
професійного театру стала постановка комедії «Наталка Полтавка» І.Котляревського у 1819 році. 

Зростанню суспільного інтересу до музично-театральних вистав сприяли також музичні 
салони Харківщини. Спочатку їх функція обмежувалася розвагами поміщицької еліти за участю 
кріпацьких оркестрів [7; 127], проте в них теж не оминали увагою оперні вистави. В маєтки генерала 
Шевича, графа Петрович-Подагречаніна, барона Радена, поміщиків Ковалевського, Зарудного, 
Шидловського, Нарецької з цією метою часто запрошувалися іноземні антрепризери, що 
забезпечували доступ слобожанської еліти до цінностей європейського оперного мистецтва. 
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Існували й салони, котрі могли вдовольнити більш широке коло глядачів. Салони 
губернаторів м. Харкова Ф.Кишенського, А.Леванідова і О.Теплова належать до такої категорії. 
«Свій власний театр і хор мав губернатор Харкова Ф.Кишенський. До його палацу було прибудовано 
просторий дерев’яний зал на два поверхи з галереєю. Саме тут відбувалися у 1789 році вистави для 
розваги харківської публіки двічі на тиждень. Давались як драматичні п’єси Фонвізіна «Недоросток», 
так і оперові «Картина, що розмовляє» та ін.» [7; 28-30]. Антрепризна практика маєткових труп 
спричиняла появі нових творчих ідей, які впливали на розвиток українського театрального мистецтва. 

У першій чверті ХІХ ст. театральна антреприза з’являється в Києві. Вона розпочинає своє 
творче життя з діяльності О.Ленкавського, який знайомить публіку з власним досвідом постановки 
творів польських авторів. Популярністю користуються й виконані під його керівництвом російські 
комічні опери. 1808 р. він запрошує трупи Д.Ширая, яка 1808 року показала оперні вистави: «Два 
дні» Л.Керубіні, «Аптекар» Й.Гайдна, зінгшпіль В.-А.Моцарта «Бастьєн і Бастьєнна». Постановки 
вражали прекрасним виконанням, мальовничими, розкішними декораціями, костюмами та 
різноманітними сценічними ефектами [10]. У театральному сезоні 1821-1822 рр. на київський сцені з 
ініціативи цього антрепризнера демонструє своє мистецтво російсько-українська трупа на чолі з 
М.Щепкіним, що з тріумфом показує п’єсу І.Котляревського «Наталка Полтавка». Це був досить 
сміливий крок, адже на сцені з’являється перший зразок української драматургії на «місцевому» 
матеріалі з традиційним музичним супроводом, зорієнтований на демократичного глядача. 

В умовах тотальної русифікації й цензурного контролю вистава сприймалась як прихований 
виклик політиці «центру». Поява української версії жанру побутової російської опери відповідала й 
патріотичним настроям місцевого дворянства, а також анти самодержавним настроям та ідеям, що 
сповідували його представники: слов’янського єднання, людолюбства, національної нетерпимості 
тощо. Проте, після повстання 1825 р. та розгрому таємних товариств будь-які прояви вільнодумства 
жорстко переслідуються. Забороняється все, що має навіть приховане політичне звучання. Тому 
оперна антреприза орієнтується переважно на випробуванні європейськими й центральними 
російськими сценами, музичні зразки. Їх представляють переважно гастролюючи італійські трупи. 

Європейський досвід антрепризи розповсюджувався в Російський імперії й в інших формах. 
Підприємницька ініціатива в них мала у першій половині ХІХ ст. не тільки комерційний характер, 
але й просвітницький: відкриття консерваторій (Лейпцизька) та інших музичних закладів (приватних 
виконавських шкіл у Франції), музичних видавництв, газет та журналів. Організацією виконання 
власних творів займаються видатні тогочасні композитори: Р.Шуман, Ф.Ліст, Г.Берліоз. Їх прикладам 
слідують й російські музиканти, опановуючи інструментарій антрепризи як засіб боротьби за прогрес 
у мистецтві. Ця тенденція сприяла й розвитку оперної творчості. Антепризирська діяльність 
композиторів-реформаторів, що прагнули власними зусиллями змінити традиційні постановчі 
правила та привести їх у відповідність до вимог виразності, які диктувалися музичним творам, мали 
позитивним наслідком формування основ професійної сценічної культури. Оперний театр Дж.Верді, 
Р.Вагнера, Ж.Бізе, російських «кучкістів», П.Чайковського – різні національні версії цієї культури. 
Інтенсивний обмін її здобутками, що посилюється наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., призвів до 
активізації творчої ініціативи у антрепринерський діяльності. Значну роль у цьому процесі зіграла 
поява нових театральних жанрів та режисерських технік: оперети (Ж.Офенбах, Й.Штраус), 
різноманітних розважальних ревю та шоу у ресторанах і кабаре, пожвавлення гастрольного життя, 
зорієнтованого на демонстрацію множинності тлумачень традиційних принципів інтерпретації 
театральної мови. Тому в антепризі на перший план виходить акторська «сольна партія», що й 
уособлює в собі цей культ виконавської множинності. Підтверджує такий висновок – строкатість 
акторських імен у визначений період із власним сценічним почерком та манерою гри. 

Зростання естетичної складової у практиці професійного виконавства принесло нові завдання 
й в оперну антрепризу – режисерські. Яскравий приклад – діяльність І.Пряшнікова – відомого 
антрепринера-співака. Ці завдання не зводилися до традиційної організації театральної дії у кожні 
виставі. В них переважав художній компонент як носій певних ідей. Саме такого вигляду оперна 
антреприза набуває в діяльності С.Мамонтова та його послідовників: Ф.Шаляпіна і 
К.Станіславського. 

В українському театрі цей досвід опановувався на зразках акторської гри-інтепретації 
актуальних для публіки оперних творів, які представляли гастролюючи співаки, працюючи разом із 
стаціонарними трупами. Тому становлення нових підходів до режисерської антрепризи відбувається 
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опосередковано, через наслідування окремих її принципів, що не виходять за межі сценічної 
культури, яку пропагував театр корифеїв. У російських центрах антреприза не тільки демонструвала 
нові здобутки, але й активно впливала на розвиток сценічної культури в імператорських театрах у 
напрямі їх координального реформування. 

Помітною подією у просуванні російського оперно-балетного мистецтва на світові сцени 
стали всесвітньовідомі «Російські сезони в Парижі», що проводились із 1909 р. щорічно, завдяки 
діяльності видатного російського театрального діяча С.Дягілєва, який відкрив новий етап у розвитку 
оперної антрепризи на основі плідного співробітництва представників різних культурних традицій. 
Він організував видовищні презентації досягнень в оперному жанрі, залучивши до них найкращі 
виконавські сили. Дягілєв є засновником театру на Єлисейських Полях – Gabriel Astruc. Цей театр 
постійно був у центрі взаємодії Парижа і всесвітнього музичного суспільства. Він залишив безліч 
цінних записів, що зберігаються в Нью-Йоркській публічній бібліотеці, національних архівах 
Парижа. З його ініціативи антреприза стала виконувати роль пропагандиста нових мистецьких 
проектів, композиторських, виконавських, постановчих тощо, серед яких подіями стали опери та 
балети І.Стравинського. Дягілевська антреприза заклала й основи міжнародного співробітництва у 
театрально-художній практиці, яка на сьогодні є провідною. 

Щодо України самоцінний розвиток антеприпризної діяльності не набув такого розмаху, як у 
російських культурних центрах. Він обмежувався різними театральними професіями та традиційними 
принципами сценічної культури. Тільки у 20-ті роки ХХ ст. експериментальна творчість Л.Курбаса та 
Д.Мейерхольда надала їй новий поштовх для оновлення цих принципів. Не сприятливою була й 
загальнополітична ситуація: Громадянська війна й НЕП. 

Однією з характерних ознак театрального життя цього народу, зазначає П.Рулін, «є широка 
різноманітність репертуару театрів, що мусили ні на хвилину не забувати про потребу притягти до 
себе глядача, то й поза тим театри випробували різні шляхи, не знаючи, куди саме треба зорієнтувати 
свою роботу в нових умовах» [8; 99]. Невибагливість смаків, їх соціальна розшарованість задавали 
тон репертуару антреприз. «Немає такої щілини на Україні, звідки б зараз не стирчала опереткова 
трупа, – констатував наприкінці 1924 р. критик І.Туркельтауб. – В столиці, Харкові, нинішнім літом 
було їх навіть дві. Вся Україна, включаючи і Донбас, переповнена халтурними оперетковими 
трупами» [12; 5]. У театральних виставах переважали буржуазні мелодрами й фарси. Не відставали 
від них численні розважальні театри-кабаре, вар’єте. 

Після націоналізації театрів і повернення цензури радянського зразка антреприза, як форма 
організації театральної справи, остаточно відмирає, залишивши про себе згадку у вигляді окремих 
досягнень, пов’язаної з нею сценічної культури: акторської та режисерської майстерності за 
системою К.Станіславського, визнаного радянською владою як фундатора нової теорії театральної 
виразності. 
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Резюме 

Розкривається історичний шлях розвитку оперної антрепризи у світовій та українській 
музично-сценічній культурі. Досліджуються її особливості й культурне значення у контексті 
взаємодії професійної та аматорської діяльності. 

Ключові слова: опера, антреприза, оперна антреприза, сценічна культура, антрепренер, 
оперне мистецтво. 

 
Summary 

Opera is presentation as factor of becoming of a professional stage culture 
In the article the historical way of development of opera antreprise opens up in a world and 

Ukrainian musical-scenic culture. Its features and cultural value in the context the interaction of the 
professional and amateur activity.  

Key words: opera, antreprise, opera antreprise, scene culture, impresario, opera art. 
 

Аннотация 
Раскрывается исторический путь развития оперной антрепризы в мировой и украинской 

музыкально-сценичной культуре. Исследуется ее особенности и культурное значение в контексте 
взаимодействия профессиональной и аматорской деятельности. 

Ключевые слова: опера, антреприза, оперная антреприза, сценическая культура, антрепренер, 
оперное искусство. 
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УДК 477.035.1.4 
А.М. Ковбасюк 

 
ФОНЕТИКА МОВЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ 

ВОКАЛЬНОГО АПАРАТУ СПІВАКА 
 
У культури кожного народу є своя, домінуюча художня система. Щодо співу – існує поняття 

вокальності національної мови, співучості етносу, – якостей, традиційно корегованих з історичним 
феноменом вокальної специфіки музичного мистецтва. Найбільші ж досягнення культури 
відбуваються за умови її міжетнічних діалогів.  

Етномистецтвознавче вивчення досвіду української вокальної школи здійснюємо через 
осягання етнокультурної діалогічності у змісті професійної освіти. Дослідницьку думку 
зосереджуємо на виявленні закономірностей фонетико-інтонаційного аспекту мовної інтонації та її 
реалізації у вокальному виконанні. 

У даний час з’явилися нові дослідження в області фізіології і акустики голосового апарату. Роботи 
Л.Дмітрієва, Н.Жинкина, В.Морозова, З.Ржевкина, Е.Рудакова і зарубіжних учених Ван-ден-Берга, 
О.Рассела, Г.Портмена і, особливо, Р.Юссона розкрили за допомогою сучасної апаратури низку нових 
явищ, що виникають при мові і співі. Ці дослідження проливають світло на деякі спірні питання 
формування співацького голосу, а в окремих випадках по-новому пояснюють співацьке звукоутворення. 
Серед широкого кола праць другої половини ХХ ст. гідні уваги праці В.Антонюк, В.Вотріної, 
Н.Гребенюк. У цих працях провідною темою є мистецтво академічного та народно-академічного співу. 

Мета статті – висвітлити особливості фонетичної бази української мови і розглянути її 
відображення у співацькій фонетичній базі, проаналізувати вплив звучання мови на вокальне 
інтонування. 

Науково-методична література, присвячена сольному співу, складає великий доробок, 
розгалужений за проблематикою, різноманітний за жанрами та спрямуванням. 

Формування української вокально-педагогічної думки припадає на кінець XVІІ ст. Першими 
значними працями є «Азбука знаменного співу» О.Мезенця (1668 р.), трактат «Ідея граматики 
мусикійської» М.Дилецького (1675 р.) та «Інструкція для церковних півчих» (1749 р.), у яких 
спостерігається спроба систематизації вокально-педагогічних прийомів та навичок вокального 
виконавства, етапи його стильової еволюції, а також розкриваються особливості фонетики 
національних мов та сольного співу, виявляються закономірності голосоутворення та сольного співу, 
широко використовуються досягнення суміжних наук: фізіології, акустики, фоніатрії, фонетики, 
музичної психології. Проте стан науки того часу, відсутність досконалої апаратури для дослідження 
явищ при фонації в голосовому апараті не могли привести до повного розуміння процесу співу. Це, 
звичайно, відображалося і на вокальній методиці. Натомість значення етико-психологічних засад 
національного пісенного фольклору в розвитку вокальних даних співаків, а також генетичні основи 
рідного мовлення як передумови розвитку вокального апарату поки що залишаються поза межами 
наукового інтересу. 

Синтетичний характер вокального мистецтва потребує не тільки музикознавчого, а й 
філологічного підходу. Основним аспектом комплексного підходу є опора на своєрідність фонетики 
мови, генетичний взаємозв’язок між мовною та музично-мовною інтонацією. Саме звучання мови 
значною мірою допомагає виявити художню самобутність вокальної музики, сприяє усвідомленню 
особливостей виконавських традицій та індивідуальних виконавських стилів.  

Протягом останніх двох десятиріч зусилля вітчизняних і зарубіжних фонетистів 
сконцентровано на глибокому й багатоплановому вивченні інтонацій усної мови. Було визначено 
структурно-функціональні характеристики мовної інтонації у різних мовах. 

Традиційно вивчення взаємозв’язку мовної та музичної інтонації обмежувалося інтонаційним 
рівнем фонетичної системи мови, тоді як фонетична система мови включає також систему фонем, що 
мають своєрідне звучання й певне значення. Останнім часом набула розвитку наука фоносемантика, 
що вивчає зв’язок певних звуків чи класів звуків з якимись значеннями, що виявляються у словах 
мови, чи суб’єктивно у свідомості того, хто говорить [4]. 

Вагомим чинником у формуванні художньо-вокальних особистостей є інтонаційна сфера 
співу. Інтонація (від лат. іntопо – голосно вимовляю) – втілення художнього образу засобами 
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вокального та інших видів мистецтва, а також у мовленні. Інтонація у музиці розглядається як 
«правильність чи неправильність взятого тону під час співу або гри на музичному інструменті» [12; 
345]. Інтонація у мові – «ритмомелодійний лад мовлення, що залежить від підвищення або 
пониження тону при вимові, також тон, манера вимови, що виражає почуття, ставлення до предмета 
висловлення» [12; 345]. Ця культурологічна категорія поєднує педагогічні зусилля, спрямовані на 
формування вокальних особистостей різнопрофільних спрямувань. Знаменно, що виконавська 
практика немовби посилює закладені у вокальних творах жанрово-стилістичні тенденції, дякуючи 
особливим прийомам інтонування. Взаємовплив традиційного, аріозного та речитативно-
декламаційного типів вокального інтонування призвів до утворення нових, полістильних форм 
вокальної музики, виражально-інтонаційні засоби яких знаходяться на стику жанрів.  

Наукове осмислення цього феномена відображено у працях Б.Асаф’єва, В.Васіної-Гросман, 
В.Медушєвського, Б.Яворського та ін. Опрацювання даної літератури призвело до висновків про те, 
що у різних формах вокального інтонування пісенно-фольклорного репертуару закладено таємницю 
його дидактичного впливу на формування різних манер сольного співу.  

Медушевський писав про внутрішню духовно-інтонаційну єдність, притаманну тільки 
справжнім музикантам, які вміють інтонаційно мислити, а не лише механічно відтворювати музику 
[9]. Необхідність розвивати у співаків здатність до мисленого інтонування пояснюється професійною 
потребою вироблення комплексного усвідомлення вокального твору, цілісного уявлення про нього як 
про акустичний об’єкт у розумінні інтерпретації його художнього змісту в інтонаційних формах, 
орієнтованих на слухове сприйняття відповідного жанру. Будучи категорією універсального порядку 
щодо зовнішьно-внутрішніх текстових функцій, інтонування у співі може бути розглянуте з точки 
зору єдиної позиції якості звучання. Про біологічний зміст інтонаційності, кореляцію 
філогенетичного розвитку інтонацій на онтогенетичний; специфіку інтонаційного фонду окремих 
людей та етносів пише М.Блінова. 

Музичне інтонування – процес утілення образного смислу в музичних звуках – згідно з 
Асаф’євим – вияв музичної думки – синтезує образно-смислову діяльність інтелекту виконавця. Його 
форми побутування – візуальні (жести, міміка) й звукові (мова й співі, музика). У музикознавстві 
проблема вокального виконавства була визначена Б.Асаф’євим як «переінтонування». Концепція 
Б.Асаф’єва не обмежується констатацією спорідненості мовної та музичної інтонації, вона стверджує, 
що все багатство музичних засобів (мелодія, гармонія, ритм тощо) має інтонаційну основу. Ця ідея 
реалізується не лише у створенні вокального твору, а також в його активному сприйманні 
виконавцем і слухачем: «Явище інтонації зв’язує в єдність музичну творчість, виконавство і 
слухання» [1; 132]. У цьому зв’язку виникає питання про національні особливості, які завдяки 
інтонаційній природі музики виявляються на всіх етапах. Виконавця цікавлять «розбіжності», що 
відзначають звучання інтонації іноземною мовою, тобто створюють національний колорит інтонації і 
звучання мови в цілому. Саме мовні інтонації є тим «ключем», який дозволяє виконавцеві найбільш 
повно відтворити твір іншої мовної культури, тому що «...мовна та чисто музична інтонація – гілки 
одного звукового потоку» [1; 7]. 

Б.Асаф’єв, так само, як і Б.Яворський, впроваджував у музикознавство поняття з теорії мовної 
інтонації, проте термін «інтонація» застосовується у філології і в музикознавстві дещо по-різному. 

Залежність виконавців народнопісенного репертуару від інтонаційного досвіду сучасного їм 
середовища впливає на стиль співу й імпровізаційну техніку. У цьому контексті роль виконавця бути 
джерелом інформації для слухача і володіти при цьому технікою взаємопросякання імпровізації й 
інтерпретації як існуючого явища культурної етносфери, аналізуючи модифікації пісенних парадигм 
якої, зауважуємо на значення мови середовища, «...яка в пісенному фольклорі відображає 
функціональність вищого ґатунку – установку даного середовища на даний тип мислення» [5; 241]. 
«Народна пісенність і є цією мовою», – резюмував О.Потебня [10; 240]. Народне пісенне мистецтво 
вчить імпровізаційності, безперервності процесу творення мелодії під час виконання, коли у 
контексті мовно-вокального способу фольклорного інтонування, за словами Б.Бартока, «...мелодія 
нагадує живу істоту, змінюючись щохвилини, щомиті» [9; 67]. Власне, народна пісня є нескладним, 
доступним музичним твором, вона базується на природних мелодичних інтонаціях, у вокально-
педагогічній практиці вони допомагають правильному, відповідному розвитку співака (на початкових 
етапах – розвиток не голосу, а художнього смаку, слуху, ритму, емоційності та вокальної культури 
загалом). 
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Як відомо, спів мовою оригіналу дозволяє найбільш повно розкрити «живе звучання музики», 
яке значною мірою зумовлюється своєрідністю звучання мови оригіналу. Вокальний твір, написаний 
у фонетичній системі конкретної мови, природно включає у себе елементи цієї системи: систему 
фонем, інтонацій та закони, за якими ця система функціонує. У репертуарі українських співаків 
переважають твори українською, російською та італійською мовами, на фонетичних базах цих мов 
вони вчаться співати, засвоюють основні вокальні навички. В нашій статті обмежимося лише 
констатацією деяких рис фонетичної бази української мови. 

Вокальні приголосні є особливо важливими для правильної та виразної дикції, їх вимова має 
бути ясною та чіткою, тому що приблизність та нечіткість вимови приголосних викликає нечіткість 
голосних і мовлення в цілому, позбавляє вокальне мовлення енергії. Вимова вокальних приголосних 
становить значну трудність, тому що приголосні за своєю природою утворення потребують змикання 
та розмикання мовленнєвих органів, а різкі рухи їх викликають розмовну рухливість гортані, а також 
нерівномірність дихальних хвиль. Голосові зв’язки при цьому часто розмикаються, що призводить до 
розривів вокальної лінії. Тому активна та коротка вимова приголосного зменшує перерви у звучанні і 
забезпечує стійкість та яскравість вокального звучання. 

Звичайне мовлення – не ізольовані звуки, а мовленнєвий потік, тобто сполучення звуків: 
артикуляція одного звука накладається на артикуляцію сусіднього звука. Тому треба усвідомлювати 
взаємодію звуків у потоці мовлення: між сусідніми звуками виникає взаємодія, в результаті якої 
артикуляція попереднього звука пристосовується до артикуляції наступного звука (чи навпаки). 
Першорядну роль у звуковій організації кожної мови відіграє наголос у слові, його характер (сила і 
місце). Він зумовлює багато фонетичних явищ, що відбиваються на вимові. 

Вокальна фонетика української мови, її закони дещо відрізняються від вокальної фонетики 
російської мови. Одна з особливостей полягає в тому, що у співі українською мовою не змінюються 
голосні, тобто характер їх звучання, акустичні характеристики майже не залежать від позиції у слові. 
Вони вимовляються тим самим укладом мовних органів, що й наголошені голосні. Ця риса збільшує 
«вокальність» української мови. 

Огляд літератури стосовно «мовного аспекту» вокального виконавства підтверджує, що 
вокальний твір, написаний у фонетичній системі конкретної мови, природно включає в себе елементи 
цієї системи: систему фонем, інтонації та закони, за якими ця система функціонує. «Культура мови у 
співі» ґрунтується на законах орфоепії, які зумовлені фонетичною природою певної мови. Проте 
специфіка вокальної мови, залежність її від вокально-музичних умов (висоти, темпу, регістру тощо) 
породжують ряд фонетичних закономірностей, які не дозволяють автоматично переносити 
орфоепічні закони сценічної мови у спів. 

 
Джерельні приписи 

1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс / Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1971. – 376 с. 
2. Антонюк В. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект: Монографія / 

В.Антонюк. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Українська ідея, 2001. – 144 с. 
3. Базиликут Б. Орфоепія в співі / Б.Базиликут. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 135 с. 
4. Барська З.М. Барви української народної пісні: Хрестоматія / З.М. Барська. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2004. – 156 с. 
5. Гнидь Б. Історія вокального мистецтва / Б.Гнидь. – К., 1997. – С. 234-239. 
6. Грабовський Є. Театр – Ритуал перформер / Упор. П.Козак. – Львів, 1999. – 123 с. 
7. Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К.: Муз. Україна, 1977. – 108 с.  
8. Козаренко О. Феномен української національної музичної мови / О.Козаренко. – Львів, 

2001. 
9. Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа: Навч. пос. / Л.В. Прохорова. – 

Вінниця, 2006. – 345 с.  
10. Потебня А.А. Обьяснения некоторых малорусских и сродных народних песен / 

А.А. Потебня. – Варшава, 1883. – 156 с. 
11. Ревуцький Д. Живе слово: Теорія виразного читання для школи / Д.Ревуцький. – Львів, 

2001. – 156 с. 
12. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничук. – К.: Гол. ред. укр. рад. енциклопедії, 

1974. – 775 с. 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Випуск 17, 2011  
Збірник наукових праць: наукові записки Том 2 
Рівненського державного гуманітарного університету  

13. Українське мистецтво у полікультурному просторі / Заг. ред. О.Рудницької. – К.: Екс ОГ, 
2000. – 134 с. 

14. Фребснюк Н. Значення специфіки фактору спадкоємності у вокально-педагогічній 
діяльності / Н.Фребснюк // Українське мистецтво. – К., 2000. – Вип. 29. – С. 39-46. 

15. Швачко Т. Вокальна школа: Традиції і сучасність / Т.Швачко. – К.: Музика, 1983. – № 2. – 
С. 28-29. 

 
Резюме 

Розглядається фонетико-інтонаційний аспект мовної інтонації та її реалізація у вокальному 
виконанні. 

Ключові слова: вокальна музика, фонетика мови, інтонація, спів, народна пісенність. 
 

Summary 
Broadcasting phonetics as pre-condition of development of vocal vehicle of singer 
The article is phonetic-intonation aspect linguistic intonation and its implementation in vocal music. 
Key words: vocal music, the phonetics of the language, intonation, singing, folk singing. 

 
Аннотация 

Рассматривается фонетико-интонационный аспект языковой интонации и ее осуществление в 
вокальном исполнении. 

Ключевые слова: вокальная музыка, фонетика языка, интонация, пение, народное песнопение. 
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УДК 792.075 
Г.В. Галацан 

 
НЕПРИБУТКОВІ ТЕАТРИ США ТА ФРАНЦІЇ 

 
За двадцять років своєї історії Україна стала незалежною державою з власною політичною 

системою, економікою, ідентичністю. Утім, основним негативом є неспроможність швидко 
інтегрувати Україну з Європою. Це можна пояснити значною мірою тим, що Україна успадкувала 
некомпетентний, непридатний, провінційний радянський чиновницький апарат, нездатний готувати 
країну до інтеграції з ЄС, хоча намагався шляхом запозичень «покращити» майже всі сфери життя 
українського народу. Зі свого боку, Європейський Союз також не продемонстрував стратегічного 
бачення в ставленні до України. Тому можемо припустити, що ці 20 років були здебільшого часом 
втрачених можливостей у справі інтеграції України в ширшу європейську родину [8]. 

Не оминула хвиля запозичень сферу виконавського мистецтва. Часто можна прочитати чи 
почути заклики про необхідність запровадження в театральній справі тих чи інших заходів із досвіду 
Америки, Англії або Франції. А чи замислюємося над тим, що кожна країна має свою багаторічну 
історію, в межах якої століттями складалася самобутня національна культура кожної з цих країн, 
певним чином функціонувала вона у своєму соціумі як його невід’ємна складова і функціонує 
сьогодні у кожній країні по-своєму. Тому і форми соціального забезпечення сфери культури на 
державному рівні досить різні у кожній країні, а тим більше у США, що мають молоду театральну 
історію (як і сама країна) і, запозичуючи європейський досвід, себе переформовували, знайшовши, 
притаманні цій країні певні організаційно-економічні форми [1; 103]. 

Метою статті є аналіз доцільності запозичення зарубіжного досвіду у сфері театрального 
мистецтва. 

Дослідженням цієї проблеми займалися українські діячі культури: професор Безгін І.Д., 
заслужений діяч мистецтв України Гриценко О.А. 

Розглянемо неприбуткові професійні театри США. Вони фінансуються у незначній кількості 
урядом, але держава надає їм пільги; їхню працю охороняють профспілкові організації на підставі 
розроблених і підтримуваних державою положень. Здебільшого такі театри фінансуються 
численними благодійними фундаціями, корпораціями та індивідуалами, що перш за все переслідують 
мету не отримання пільг з оподаткування, а отримання визнання серед населення. Про мотиви, якими 
керуються корпорації у наданні підтримки мистецьким проектам, свідчить табл. 1. 
 

Таблиця 1. Переваги, які отримують корпорації від підтримки мистецтва 
 

 
 

Як видно з цієї таблиці, причинами, через які корпорації жертвують гроші на мистецькі цілі, є 
засвідчення перед широкою публікою своєї громадської свідомості та поліпшення іміджу. За словами 
М.Лорі, «Лідери корпорацій вірять, що, коли споживачі будуть задоволені тим, що корпорація робить 
для громадськості, поліпшиться також їхнє ставлення до самої корпорації, її продукції, її 
працівників» [5; 4]. Натомість такі прагматичні мотиви, як «розкрутка» своєї продукції та імовірне 
зростання її реалізації посідають лише п’яте-сьоме місця серед причин спонсорства. 
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Цікавим є також питання: яким саме жанрам та видам мистецтва дістається більше 
корпоративних грошей, яким – менше, і чому? Про кількісну структуру спонсорських пожертв можна 
довідатися з табл. 2. 

 
Таблиця 2. Розподіл спонсорських коштів, 

отриманих культурно-мистецькими організаціями США в 1988 та 1991 рр. [4; 17] 
 

 
 

Із наведених даних помітно, що найбільше уваги дістається респектабельним видам 
«високого» мистецтва, передусім виконавським – з огляду на можливості залучення «достойної» 
публіки на разову акцію – прем’єру, вернісаж тощо. 

За даними Центру Дотацій Сполучених Штатів Америки (Giving USA 1999) за 1998 рік 
неприбутковим організаціям було виділено 174. 52 мільярди доларів [6; 20]: 

1. Індивідуалами – 134.84 мільярди доларів (77%); 
2. Фундаціями – 17.09 мільярдів доларів (10%); 
3. Урядом – 13.62 мільярди доларів (7.8%); 
4. Корпораціями – 8.97 мільярдів доларів (5.1%). 
У 2005 році неприбутковим організаціям у сфері мистецтва та культури в середньому було 

виділено 10.53 мільярди доларів. На жаль, точних даних по кількості некомерційний театральних 
компаній станом на 2009-2011 рр. не існує, але за даними Хронікал оф Філантропі (The Chronicle of 
Philanthropy) їхня кількість складає майже 80 тис. Ці дані говорять самі за себе. Розвиток культури та 
мистецтва в США підтримується на дуже високому рівні. 

Для того, щоб запровадити цю систему в Україні, необхідно підготувати правову й 
матеріальну базу та забезпечити театральних працівників соціальними гарантіями. 

Існує старий вислів у фандрейзингу: «Люди дають гроші не на потреби, а для людей з 
потребами». Саме це повинні запам’ятати майбутні менеджери театральних неприбуткових 
організацій в Україні. Управлінці некомерційних організацій повинні навчитися вмінню знаходити 
джерела незаробленого доходу. Звичайно, в Україні це практикується рідко у сфері театральної 
діяльності, і більш поширене у шоу-бізнесі. Але, маємо сподівання, що подальший розвиток культури 
сприятиме появі спонсорів, які вважатимуть за честь субсидувати театральні компанії. 

Щоб театральна компанія була успішна, її вистави користувалася популярністю у глядачів – 
необхідно перейняти у зарубіжних колег систему маркетингу у театрі. Ця система була впроваджена 
у США і згодом досвід перейняли інші європейські театри. Метою маркетингу є пристосування 
виробництва до суспільних потреб, ринку товарів та послуг, а також дослідження ринку з подальшою 
розробкою ефективної системи продажу виробленого товару та підвищення конкурентної 
спроможності. Франсуа Кольбер визначає мету маркетингу як «оптимізацію відносин між 
компаніями і клієнтами» та як «максимілізацію рівня задоволення їхніх потреб» [3; 14]. Мудрий 
керівник повинен завжди тримати на «пульсі» діяльність своєї організації. У театральній сфері 
керівнику необхідно навчитися вести широку громадську діяльність та виділяти на це кошти, треба 
брати участь у благодійних акціях, допомагати новоствореним колективам (експериментальним, 
студентським театрам, студіям тощо), що практикується в США. 
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Для театрів усіх форм власності непогано було б застосувати досвід у сфері державного 
бюджетного фінансування Франції. Саме в цій країні 80% фінансування державних і недержавних 
театрів (приватні, державні, муніципальні, пайові) забезпечує держава. До французької національної 
культури належать не лише опера, балет, драматичний театр, образотворчі мистецтва та інші види 
«високої» культури, але й явища молодіжної субкультури, а також такі напрями, як дизайн, мода, 
особливо – жіноча, ба навіть національна кухня (таке розширення сфери державної підтримки 
культури відбулося у 80-і роки, коли міністром був Джек Ланг). 

Таким чином, грань між культурою масовою та «високою» у французькій культурній політиці 
практично не проводиться. Це можна вважати відображенням національної ментальності, в якій 
моду, скажімо, називають haute couture, себто «високим кравецтвом», а її «метрів» шанують не 
менше, ніж «метрів» живопису. Так само неможливо уявити французьку культуру без французької 
кухні. За часів Мальро французька система державної підтримки культури перетворилася із системи 
субсидій «високій» культурі на розгалужену, хоча й ієрархічно централізовану адміністративну 
мережу, що підтримує широкий спектр «культурної діяльності» – аби ця діяльність зміцнювала 
прекрасну будівлю французької національної культури «як усього способу життя». Для цього було 
створено чималу законодавчу базу – зокрема, закони про підтримку творчих мистецьких проектів, 
про соціальний захист митців, охорону національної культурної спадщини, про мистецьку освіту, про 
ціну на книжку й багато ін. По всій країні було створено мережу регіональних Maisons de la Culture 
(«будинків культури»), які, попри буквальне значення своєї назви, мали небагато спільного з 
радянськими сільськими чи фабричними клубами, а насправді діяли як потужні, багатофункціональні 
регіональні культурні центри, що обслуговують відповідні регіони. 

Міністерство культури й комунікації Франції (колись – Міністерство культури, донедавна – 
Міністерство культури і франкофонії) має досить струнку ієрархічну структуру. Воно очолюється 
міністром, при якому функціонує «кабінет» (щось на кшталт нашої колегії міністерства); кілька 
функціональних департаментів (загально-адміністративний, інформації, міжнародних зв’язків, 
інспекцій, розвитку тощо) та дев’ять галузевих управлінь: архівів, музеїв, книжки й лектури, 
культурної спадщини, театрів і вистав, музики й танцю, пластичних мистецтв, французької мови, а 
також Національний центр кінематографії, який до 1959 року був окремою інституцією і зберіг свою 
назву. Цікавим є й механізм фінансування цього центру: існує спеціальний збір із кожного проданого 
у Франції кіноквитка, з кожної «чистої» відеокасети; бюджет центру поповнюють також доходи від 
наданих ним аудіовізуальних послуг та, нарешті, дотація з держбюджету. Всі управління надають 
фінансову допомогу відповідним галузям культури, а деякі ще й мають у своєму підпорядкуванні 
національні заклади культури – музеї (нині у Франції 34 національних музеїв), театри, бібліотеки, 
архіви, мистецькі ВНЗ); однак майже жоден із цих закладів не фінансується державою на 100%. 

Наприклад, під егідою департаменту розвитку діє створений 1994 року Фонд культурних 
інновацій, що здійснює додаткове фінансування культурних проектів, якщо ці проекти отримали 
підтримку з інших джерел (від місцевої влади або приватних спонсорів). Управління театрів та вистав 
надає щорічні фінансові дотації значним театрам, які, втім, не перевищують третини операційного 
бюджету театру, але можна також отримати від цього управління грант на конкретний мистецький 
проект. Окрім того, існує Національне бюро поширення мистецтв, що фінансово підтримує численні 
невеличкі театральні трупи у французькій провінції. 

Управління регіонального розвитку є з’єднувальною ланкою між центральною владою 
(Міністерством, урядом) та регіональними дирекціями культурних справ (Directions regionales des 
affairs culturelles, або ж DRACs). Систему DRACs створено 1977 року; сьогодні їх 27. Відповідно до 
Закону про децентралізацію державних інституцій, прийнятого 1983 р., на DRACs покладено низку 
важливих функцій, які раніше здійснювало саме Міністерство: 

• забезпечення координації Міністерства та органів місцевої (регіональної) влади; 
• контроль за здійсненням основних засад та пріоритетів загально національної культурної 

політики в місцевих умовах; 
• забезпечення цілісності регіональної культурної політики; 
• розподілення виділених регіонові бюджетних фондів, фінансування місцевих культурних 

ініціатив, а також місцевих мистецьких навчальних закладів; 
• консультативна, методологічна допомога місцевій владі у формулюванні власної культурної 

політики; 
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• проведення культурологічних, соціологічних досліджень та ін. 
Суто кількісно роль фінансової підтримки культури через DRACs є чималою – понад 2.7 

млрд. франків ($550 млн.) у 1993 році. Окрім прямих дотацій мистецьким організаціям та надання 
грантів, DRACs здійснюють закупівлю творів місцевих митців. 

Загалом вони діють як «комісари з центру» у французькій провінції і, попри формальну 
підпорядкованість місцевим префектам, фактично не є підзвітними ані місцевій владі, ані місцевим 
структурам громадянського суспільства, що нерідко породжує нарікання. 

Окрім DRACs, існує такий механізм координації регіональної та національної культурної 
політики, як «регіональні фінансові угоди» між Міністерством культури та місцевою владою. Загалом 
він полягає в тому, що «місцеві органи пропонують і описують певні значні культурні проекти, 
визначають їхні цілі, обсяги потрібних інвестицій, а урядова сторона визначає, яку частку необхідних 
для проектів коштів вона покриє з бюджету» [7; 67]. 

 
Таблиця 3. Структура бюджету Міністерства культури Франції  

за напрямами підтримки 1994 р. 
 

 
 

Частка витрат на культуру в державному бюджеті Франції поволі зростала за останні роки – 
від 0.5% у 1980 році до майже 0.8% – у 1993 році (а якщо врахувати інвестиційні витрати на так звані 
«Великі Проекти», то аж до одного відсотка бюджету). На 1997 рік бюджет Міністерства культури 
було визначено у 15.1 млрд. франків, а культурні витрати інших міністерств склали ще 22 мільярди 
франків [2; 30]. 

Зауважимо, що сьогодні в Україні, держава частково фінансує лише державні театри, але і в 
них із кожним роком зменшують фінансування через брак коштів у державному бюджеті. 

Непогано б було перейняти досвід й американського театру у сфері квиткового господарства. 
Вони не користуються величезними книгами суворої звітності, не витрачають час на 
проштампування кожного квитка. Там все простіше – зранку подзвонивши до каси та залишивши 
коротку інформацію про себе (ПІБ, адреса проживання, домашній телефон), ввечері за півгодини до 
вистави касир роздруковує квиток на виставу. Ціни на театральні квитки встановлюються у розумних 
межах, тому що, якщо вони будуть дорогими – трупа буде грати для 30-50% зали, а якщо дешево – 
глядач поставиться з підозрою, та й не має сенсу продавати твори мистецтва за безцінь. 

Останнім часом все частіше театри, студії, мистецькі об’єднання створюють веб-ресурси, і, 
навіть, у деяких вони вже існують тривалий час. Це правильний напрям для вдосконалення 
інформування глядача про репертуар, склад трупи, новини та іншої інформації. Але ж до сих пір 
жоден із театрів не зробив послуги «он-лайн замовлення та придбання квитків». Ця система вже 
понад 5 років «працює» у театрах Європи та Америки. На деяких сайтах національних театрів 
впроваджена система замовлення квитків на parter.ua, show-ticket.com.ua, bilethouse.com.ua, але 
квитки продають посередники, котрим театр виплачує винагороду за реалізацію. Виникає питання, 
чому на сайті театру не розмістили послугу оплати он-лайн.  

У розмові з директором Київського Муніципального Академічного театру опери та балету для 
дітей та юнацтва дізнаємося про те, що виникають складнощі по бухгалтерії та подальшій звітності 
театру перед податковими органами. Адже, до сих пір не розробили систему прийому платежів через 
Інтернет для державних неприбуткових театрів. Тим часом як, в основному, закупки, замовлення 
проводяться на веб-сайтах та оплачуються он-лайн. Ця система розроблена для економії часу 
людини, адже не потрібно заздалегідь йти до каси театру, стояти в черзі, викуповувати квитки. Тож 
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удосконалення системи звітності й бухгалтерського обліку має бути наступним етапом розвитку 
неприбуткових театрів України. Безумовно, система американських неприбуткових театрів є 
неприйнятною для українських театрів у тому випадку, коли на кожну нову виставу запрошується 
режисер, що підбирає постановчу групу і акторів за контрактом. 

 
Таблиця 4. Видатки Франції на культурні потреби за джерелами покриття,  

1990-1993 рр. 
 

 
 
Багато художніх керівників державних театрів відстоюють створення контрактної системи 

трудових відносин на кшталт американської системи. Але уявімо, що буде, коли кожний художній 
керівник почне суб’єктивно вибирати «під себе» трупу і в будь-який час він матиме право звільняти 
старих акторів і брати нових? Що тоді буде з театром? З державної форми власності від перейде у 
приватну. Тому, якщо і запроваджувати контрактні відносини між працівником та роботодавцем 
потрібно подумати про соціальні гарантії та заробітну плату, яку можна запропонувати натомість. 
Але, не виключно, що ця система може вже сьогодні функціонувати в театрах-студіях, пайових, 
акціонованих, приватних театрах. 

Отже, спираючись на особистий та зарубіжний досвід різних періодів для кожної театральної 
організації, необхідно впровадити свій підхід до матеріального забезпечення діяльності театрів. 
Проте, як відомо, в усіх запозиченнях треба обережно ставитися до впровадження їх у наших умовах, 
бо специфічні особливості цих заходів інколи абсолютно недоцільні в іншому середовищі. 
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Резюме 
Висвітлюється вплив глобалізаційних процесів на духовну та соціокультурну трансформацію 

українського суспільства. Проведено порівняльний аналіз культурного досвіду неприбуткових 
театрів США та Франції. Висвітлено показники фінансування галузі. Розглянуто доцільність 
застосування організаційно-економічного досвіду в українських умовах. 

Ключові слова: неприбутковий театр, культурно-мистецькі організації, некомерційні 
театральні компанії, фундації, індивідуали, маркетинг, фандрейзинг. 

 
Summary 

Unprofitable theatres of the USA and France 
In this article I wanted to show the influence of global processes on spiritual and socio-cultural 

transformation of Ukrainian society. I made the comparative analysis of cultural experience of non-profit 
theatres of two countries: United States of America and France. Also in article is showed: The basic indexes 
of financing of culture of two countries; The possibility of using experience of foreign countries in Ukrainian 
conditions. 

Key words: non-profit theatre, organizations of culture and art, noncommercial companies of theatre, 
funds, corporations, individuals, marketing, fundraising. 

 
Аннотация 

Освещается влияние глобальных процессов на духовную и социокультурную трансформацию 
украинского общества. Проведен сравнительный анализ культурного опыта неприбыльных театров 
США и Франции. Освещены показатели финансирования отрасли. Рассмотрена целесообразность 
применения организационно-экономического опыта в украинских условиях. 

Ключевые слова: неприбыльный театр, культурно-художественные, некоммерческие 
театральные компании, фонды, индивидуалы, маркетинг, фандрейзинг. 
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КНИГА ЯК ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 
Сучасний науковий рівень вивчення питань, пов’язаних із дослідженнями книги в сучасній 

культурі України характеризується різними підходами до вивчення книги: філософський, історичний, 
культурологічний, інформаційний, педагогічний, соціологічний, книгознавчий, бібліотекознавчий та ін. 
Сучасна українська книга аналізується як чинник інформаційної культури, фактор, здатний відігравати 
навчальну і виховну функції тощо. Водночас сучасна книга, видана в Україні, майже не розглядається в 
якості художньо-естетичного феномену, проте не викликає заперечень, що такий погляд сьогодні здатен 
допомогти у осягненні її сутності і можливостей як об’єкта мистецтва – надпотужного засобу виховання 
культури окремої особистості та фундаменту для духовного розвитку цілої нації. 

Питання художнього оформлення і конструювання творів друку вивчає дисципліна 
«Мистецтво книги», що включає сутнісні особливості книги як форми суспільного функціонування, 
збереження та споживання матеріалізованого в ній словесного твору; методи, прийоми створення 
образу книги в цілісності, єдності; елементи книжкової форми та їх функції у розкритті змісту твору; 
художню структуру книги, через яку реалізується її цілісний образ. 

Кращі традиції мистецтва зовнішнього та внутрішнього оформлення вітчизняної книги, 
закладено ще за часів розквіту Київської Русі (Ізборники Святослава та ін.). Високий рівень 
тогочасної книжкової культури не викликає сумнівів. Міцні теоретичні підвалини мистецтва книги 
були закладені лише у ХХ ст. (В.Фаворський, В.Ляхов та ін.). 

Видатний майстер ілюстрації і теоретик книжкового мистецтва В.Фаворський вважав 
мистецтво книги синтетичним мистецтвом, завдання якого, насамперед, полягає в просторовому 
зображенні твору, який рухається в часі, тобто в організації руху твору в певному ритмі. Саме на це і 
мало спрямовуватися оформлення книги [10]. 

Наукові праці В.Ляхова обґрунтовують послідовну теорію мистецтва книги як засобу 
комунікації (розроблено в 70-ті рр. ХХ ст.) [7]. Книга виступає як складна і різноаспектна система, 
що ґрунтується на функціональній взаємодії зв’язків елементів, взятих у відношенні до людини-
споживача книги. В.Ляхов, зазначав у своїй праці «Мистецтво книги», що естетичність книжкового 
організму полягає саме в його комунікативності, тобто здатності максимальною мірою передавати 
текстове повідомлення. Мистецтвознавчі дослідження книг (Н.Антонюк, С.Гавенко, Ю.Герчук, 
О.Добровольський, П.Жолтовський, Я.Запаско, Я.Ісаєвич, Л.Кулік, Г.Логвин, М.Мартинюк, 
М.Хойнацький та ін.) здійснюють свій внесок до загального розвитку мистецтва, а рівень останнього 
є показником розвитку сучасної культури України. Наукові дослідження проводяться у визнаних 
книгознавчих центрах держави (Національна бібліотека України ім. В.Вернадського, Львівська 
національна бібліотека ім. В.Стефаника), а також музеях книги (наприклад, Музей книги і друкарства 
у Києво-Печерській Лаврі, Музей мистецтва давньої української книги у Львові – книгознавчий 
музей і дослідний центр, самостійний відділ Львівської галереї мистецтв та ін.). 

Ознайомлення з історією мистецтва книги засвідчує, що завжди впливовішим чинником, що 
визначає образність, просторове рішення художнього оформлення книги, є стиль епохи. Тобто 
інтерпретація твору в будь-якому разі здійснюється з позиції сучасності [8; 15]. 

Наприкінці ХХ ст. з’явились електронні книги, що можуть бути заповнені текстовою, відео- 
та аудіо інформацією. Кожен матеріальний носій, що використовувався для створення книги, мав і 
має свої естетичні характеристики – пов’язані із матеріалом, його структурою, і набуті – надані йому 
людиною у процесі перетворення відповідно до її потреб, поглядів, переконань (художньо-
естетичних в тому числі). 

Створенню книги як цілісного художньо-естетичного феномену сприяє поєднання сукупності 
елементів художньої структури видання: зовнішні компоненти художнього оформлення, такі як 
обкладинка, оправа, суперобкладинка, форзац у поєднанні з елементами внутрішнього її оформлення: 
шрифт, ілюстрації, графічні матеріали. 

Найбільше навантаження в художній інтерпретації тексту має ілюстрація (з лат. illustratio – 
освітлення, наочне зображення) – 1) пояснення за допомогою наочних прикладів. 2) зображення, що 
супроводжує і доповнює текст (малюнки, гравюри, фотознімки, репродукції, карти, схеми і т.п.). Її 
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функція полягає в поясненні словесної інформації наочними прикладами, кресленнями або 
зображеннями. Починаючи з наймолодшого віку людина знайомиться з книгою в її текстово-
ілюстративній єдності. У процесі зростання та розвитку сприймаємо книжкові твори різних видів, 
змісту, призначення і робимо це не лише завдяки текстовому матеріалу. Дія останнього підсилюється 
(а іноді слабшає) у залежності від особливостей художнього апарату видання. 

Про зв’язок між особливостями структурно-композиційної побудови видань та гуманістичним 
спрямуванням інтелектуального розвитку дітей молодшого шкільного віку йдеться у дослідженнях 
І.Нілової. Автор обґрунтовує залежність розвитку пізнавального інтересу цієї вікової групи від 
художніх компонентів структури навчальної книги. На основі аналізу особливостей пізнавального 
інтересу дітей молодшого шкільного віку і впливу навчальних видань на його формування, 
стверджується про важливе місце, яке посідає навчальна книга у процесі інтелектуального розвитку 
дитини. І в останньому розділі своєї дисертації І.Нілова представила розроблені нею художні 
композиційні особливості композиційно-структурної побудови навчальної книги для дітей як 
комплексного засобу підвищення впливу на розвиток їх пізнавального інтересу, що підтверджує 
важливість сприйняття книги в цілісності, єдності її текстового та ілюстративного матеріалу [9]. 

На дитячу ілюстрацію покладено значну відповідальність – виховну функцію. І якщо для 
розуміння тексту дитині іноді не достатнього одного прочитання, потрібна допомога дорослих, то 
ілюстративний матеріал сприймається швидше, одразу і від якості його виконання, від усвідомлення 
художником своєї важливої місії залежить вплив цього видання: позитивний чи негативний. Тому 
наголошуємо на особливій важливості змісту дитячих ілюстрацій, «живе» відображення характерів та 
емоцій, їх спрямованості на прищеплення вічних загальнолюдських цінностей (добра, любові, 
справедливості та ін.). Дитяче формування понять і уявлень про навколишній світ починається з 
героїв, з якими дитина знайомиться через посередництво книги. 

Привертають увагу суспільства до «широкого полотна української культури», яким є 
книжкова ілюстрація, тематичні виставки, конкурси, акції (Книжка року, Форум видавців, 
Книжковий світ та ін.) У жовтні 2010 року у приміщенні Музею книги та друкарства України 
відбулась унікальна виставка «Українська книжкова графіка. 1900-2000 рр.», що вперше у 
вітчизняній історії зібрала унікальні зразки, шедеври книжкової графіки українських авторів та 
продемонструвала весь спектр панівних стилів і тенденцій у книжковій графіці впродовж останнього 
століття: від модерну до сучасних течій.  

Виконання ілюстрацій відбувається за допомогою різних технік, у тому числі авторських. 
Одна із найпоширеніших – акварель або гуаш та кольорові олівці. Можна зустріти книги з 
ілюстраціями, створеними олійними фарбами на полотні. Художник вибирає зручну і улюблену для 
нього техніку. Але завжди слід враховувати особливості тексту. Доволі поширений нині термін 
«комп’ютерна графіка» також має своє місце в дитячій ілюстрації. Однак в даній сфері він часто 
викликає упереджене ставлення. В даному напрямі комп’ютер є лише засобом вираження задумів 
автора. Зображення не може бути негативним вже тому, що воно створене на комп’ютері. Основою 
залишається бачення образу художником. 

Комп’ютерна графіка з’явилась достатньо давно. У 1960-х роках уже існували повноцінні 
програми роботи з графікою. В Україні у сфері ілюстрацій вона здобула поширення в останні роки. 
Комп’ютерна графіка передбачає використання спеціально створених програм. Це – Corel Draw, 
Illustrator, Corel Painter, Art Rage тощо і використання графічного планшету. Художник вибирає 
залежно від свого вміння і бажання у якій програмі працювати, адже в кожній з них можна створити 
вартісну, цікаву ілюстрацію. 

Як підкреслює М.Фляк, дитяча ілюстрація (та й книжкова ілюстрація в цілому – С.К.) – в 
жодному разі не знаходиться на маргіналах мистецтва. І хоча її не надто досліджують, вона є і 
залишається одним із найяскравіших видів мистецтва [11]. 

Важливу комунікативну роль відіграє ілюстрація в науковій, науково-популярній та 
навчальній літературі – вона унаочнює текст, доповнює його, підсилюючи можливості книги. Це ж 
можемо сказати і у ставленні до видань художніх творів, як класичних, так і сучасних. Зрозумілою є 
вага ілюстративного матеріалу у мистецьких виданнях, які часто містять мінімум тексту, а основний 
зміст, що має бути донесено до читача, передають саме ілюстрації. Серед них – альбоми про 
історичні пам’ятки України, альбоми-зібрання творів майстрів живопису чи декоративно-
прикладного мистецтва, видання про музичне, театральне, кіномистецтво тощо. 
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Наведемо приклади успішного створення книг сьогодні, що можуть називатись творами 
мистецтва. Книги 3-х українських видавництв здобули перемогу у престижному VIII Міжнародному 
конкурсі «Мистецтво книги» у Москві. Три книги київського видавництва «Грані-Т» стали 
переможцями відразу у трьох номінаціях. Ще дві – видавництв «Балтія-Друк» (Київ) та «Букрек» 
(Чернівці) – стали номінантами конкурсу. 

Серед нагород Видавництва української дитячої та культурологічної літератури «Грані-Т» за 
останній 2011 рік – відзнаки та премії за «оригінально оформлене та проілюстроване видання», 
«оригінальне видання для підлітків», а також Грамота від Національної бібліотеки України для дітей 
за якісний репертуар видавничої продукції, котра найчастіше протягом 2010 року відзначалась у 
електронному ресурсі. 

Серед цьогорічних переможців престижного міжнародного конкурсу «Мистецтво книги» по 
праву опинилось видавництво «Букрек». Виданню чернівчан «З української старовини» присуджено 
«Ґран-прі», а торік воно ж було визнане «Кращою книгою України – 2010». Показовим є те, що ця книга 
вже була відкрита українському читачеві іншими українськими видавництвами. Але варто було 
«Букреку» надрукувати її в максимально наближеному до оригіналу вигляді (текст подано мовою 
оригіналу та в перекладі сучасною українською мовою з багатьма ілюстраціями) – і вона набула 
незвичайної чарівності й широкого визнання читачів. Видання справило справжній фурор не тільки в 
Україні, а й у Російській Федерації. «Букрек» планує презентувати його в ряді європейських країн, а 
також серед видавничих кіл української діаспори Франції, Німеччини, США, Канади, Австралії. Наразі 
вже зроблено переклад польською мовою, триває робота з перекладу книги англійською та французькою. 
Українсько-польське видання планується зробити сувенірним для учасників Євро-2012 [4]. 

Першість щодо успіху у виданні вітчизняних, майстерно ілюстрованих дитячих книг тримає 
«Видавництво І.Малковича А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», засноване 1992 року. Видавництво приділяє 
велику увагу якості оформлення своїх книжок, співпрацюючи з такими визначними художниками та 
графіками як К.Лавро (головний художник «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ»), В.Єрко, Є.Гапчинська, 
В.Ковальчук, К.Штанко, А.Василенко, В.Голозубів, В.Харченко (автор малюнків до першої 
«Української абетки»). 

Із першого дня існування видавництва акцент робився саме на якості книжкового продукту. 
Оригінальний текст або переклад неодмінно мав поєднуватися з яскравими малюнками та якісною 
поліграфією. Дитяча книга від «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ» завжди була коштовною – і за якістю 
виконання, і за ціною, і за суспільним резонансом.  

Огляд дитячих книг видавництва («Абетка», «Улюблені вірші»,«Снігова королева», 
«Вовченятко, що запливло далеко в море», «Літачок-рятівничок», серія «Міні-диво» та ін.) засвідчує 
високу якість видань, і, на чому особливо наголосимо, єдність, гармонійність у поєднанні текстового 
матеріалу й ілюстрацій. Останні, у поєднанні з казками, не залишають байдужими ні дітей, ні 
дорослих, звертаючи на себе увагу, справляють глибоко позитивне враження. Книги видавництва 
щороку перемагають у рейтингу «Книжка року» у номінації «Дитяче свято». Понад половину видань 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ» здобували перемоги на поважних книжкових конкурсах.  

Із часом, багато читачів стали звертатися до видавництва з проханням придбати відбиток тієї чи 
іншої книжкової ілюстрації. З 2010 року їм надано відповідну можливість – замовлення на принти всіх 
ілюстрацій з книжок видавництва. Таким чином, уподобання книжкові переростають у бажання 
споглядати той чи інший фрагмент книги частіше, отримуючи від цього додаткову естетичну насолоду. 

За словами відомого філософа М.Кодака «Книга – витвір синтетичний: окрім свого суто 
інформаційного навантаження (хоч би якою була інформація), вона вбирає в себе й мистецтво…» [8; 
14-15]. 

Набуває виразних індивідуальних рис оформлення книги й іншими українськими 
видавництвами. Майже кожне сьогодні має свій художньо-естетичний почерк. В одних видавництвах 
більшу увагу звертають на дизайн, в інших – на художні ілюстрації. Багато в чому це залежить від 
спеціалізації видавництва та характеру конкретного видання.  

Київське видавництво «Техніка» здійснило серію видань «Національні святині України», 
присвячену 2000-літтю Різдва Христового, видавши, починаючи з 1997 року, понад три десятки книг. 
Серія відрізняється не тільки оригінальним форматом, але й дизайном, зокрема, «фірмовою» 
монохромною гаммою, «фірмовим» шрифтом обкладинки, розміщенням текстової та ілюстративної 
частин на сторінках. 
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Київське видавництво «Темпора», що спеціалізується на художньо-ілюстративних виданнях, 
також обрало собі в якості ознаки позиціювання нестандартний формат своїх книг та ретельно 
розроблений дизайн. Це також специфічне розташування текстової частини і ілюстративної: світлин, 
таблиць. Обрано також поєднання різних гарнітур і шрифтів. Подібним шляхом йде і львівське 
видавництво «Світ», особливо при виданні книг, присвячених старовинним містам України. Низка 
книг цього спрямування поєднує у своєму дизайні елементи художні, фото, графічні. Це надає 
науковим за характером виданням високі естетичні характеристики і сприяє упізнаваності і 
популярності продукції цього видавництва.  

Таке потужне столичне видавництво як «Либідь» може дозволити собі різні за характером і 
якістю видання. Але навіть наукові видання характеризуються останнім часом високим естетичним 
рівнем, що досягається у тому числі і використанням для окремих із них якісного паперу, 
авторськими ілюстраціями, багатими обкладинками. Особливістю деяких видань цього видавництва є 
поєднання суто наукового за характером видання із високим художньо-ілюстративним рівнем 
виконання оформлення. Серед останніх (2011 р.) видань справжнім художнім шедевром можна 
вважати видання поезій Ліни Костенко «Річка Геракліта» з ілюстраціями С.Якутовича. Малюнки, що 
мають самодостатню високу вартість, у поєднанні з творами видатної української поетеси, з високим 
рівнем друкарського виконання – папір, формат, набір шрифтів, – стали складовою справжнього 
шедевру українського книговидання.  

Подарунковими виданнями славиться київське видавництво «Книга», в якому, зокрема, 
друкується серія «Бібліотека Шевченківського комітету». Подібні замовлення є свідченням високої 
якості видань «Книги», і це стосується передусім їх художньо-естетичних характеристик. 
Видавництво працює і з фотомайстрами, і з художниками, серед яких такий знаний майстер 
художньої ілюстрації як С.Якутович. 

Високим художньо-естетичним рівнем вирізняються також окремі видання ще одного 
столичного видавництва – «Дніпро». Серед здобутків на видавничий ниві останніх років цього 
видавництва слід назвати таку книгу як «Український костюм». 

Призначення такого видавництва як київське «Мистецтво» передбачає, перш за все, увагу до 
художнього рівня книг і з точки зору ілюстративного матеріалу, і з точки зору мистецтва оформлення 
видань. Дійсно, книги цього видавництва складають достойну конкуренцію зарубіжним. Особливо 
якщо звернути увагу, що на відміну від деяких російських, що друкують свої книги в зарубіжних 
друкарнях – від Бельгії до Китаю, – «Мистецтво» використовує вітчизняні друкарські потужності.  

Високоякісними є також художні альбоми київського видавництва «Родовід», серед яких 
вирізняється подарункове видання «Харківська пейзажна школа» (2009 р.). Високий рівень 
художнього оформлення відрізняє й книги столичного видавництва «Оранта». 

Наведений перелік видавництв та книг, що заслуговують на високу оцінку з точки зору 
мистецтва їх виконання далеко не повний. Це питання, на нашу думку, варте подальшого широкого 
розгляду і висвітлення. 

Отже, мистецтво оформлення сучасної української книги останнім часом набуло виразного 
художньо-естетичного виміру. Щоправда, сьогодні існує необхідність осмислення проблем 
мистецтва книги з позицій сучасних інформаційних технологій, перспектив розвитку художніх 
компонентів електронних видань. Спільними зусиллями владних структур та книговидавців, 
науковців необхідно створити надійне підґрунтя для розвитку вітчизняної книги як феномену 
культури особливої ваги, щоб подолати економічні фактори, що не дають книзі реалізувати і повною 
мірою розкрити свої функції. Тобто книга як твір мистецтва повинна творитися в сприятливих 
умовах і набути такої форми, яка б найбільшою мірою відповідала естетичним, пізнавальним 
потребам суспільства. 

Однією з вагомих переваг української книги і українського книговидання на сьогодні є її 
художньо-естетичні характеристики. Сучасна українська книга часто постає як справжній художньо-
естетичний витвір, у якому синтезовано візуальні і вербальні мистецтва: текст, ілюстрації, 
дизайнерське поліграфічне оформлення. Це, на нашу думку, дозволяє конкурувати на внутрішньому 
українському ринку, а за умови перекладів на іноземні мови – і на зарубіжних. Це одночасно – один 
із небагатьох шляхів успішної конкуренції україномовної і української книги взагалі, унікальна 
маркетингова пропозиція, якою слід скористатися.  
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Резюме 

Стаття присвячена висвітленню погляду на сучасну книгу в Україні як на художньо-
естетичний феномен, її сутності і можливостям як об’єкта мистецтва – засобу виховання культури 
окремої особистості та фундаменту для духовного розвитку нації. 

Ключові слова: книга, оформлення, мистецтво. 
 

Summary 
Book as artistically is the aesthetic phenomenon 
Article is devoted to the modern view of the book in Ukraine as an aesthetic phenomenon, its nature 

and abilities as an object of art – a means of education of the individual and cultural foundation for the 
spiritual development of the nation. 

Key words: book, design, art. 
 

Аннотация 
Осуществлен взгляд на книгу как на художественно-эстетический феномен. 
Ключевые слова: книга, оформление, искусство. 
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УДК 036/034(477.87) 
С.В. Виткалов 

 
БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНЩИНИ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЮ 

 
Важливе місце в системі формування духовності населення будь-якої країни, особливо її 

молодої генерації, традиційно посідала бібліотека. Шанована вона і в нашій державі. Зрозуміло, що 
час і соціально-політичні обставини внесли свої зміни і до цієї, достатньо повільно еволюціонуючої 
структури, змусили її шукати нові форми роботи з населенням, технічно переоснащувати свої 
структури.  

Сьогодні бібліотеки республіки проводять значну діяльність, спрямовану на роботу з книгою, 
донесення її до читача, самостійно створюючи регіональні корпорації, реалізовують наполегливі і 
небезуспішні спроби формувати своїми силами регіональні інформаційно-бібліотечні корпорації і 
про це йдеться у спеціальній періодиці. Достатньо переглянути «Вісник Книжкової Палати України», 
«Бібліотечний вісник», «Бібліотечна планета», частково «Вищу школу» чи, приміром, фахові наукові 
Вісники ХДАК, НАКККіМ, КНУКіМ, де ці проблеми й не втрачали своєї актуальності.  

Досягли певних успіхів у цьому напрямі, як відзначають дослідники [1], Рівненська 
Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська обласні універсальні наукові бібліотеки.  

У перспективі, і як результат еволюції, регіональні корпоративні мережі зможуть, 
об’єднавшись, перерости в загальнодержавну бібліотечну корпоративну систему, базову підтримку 
якої слід було б здійснювати Книжковій Палаті України. При цьому вони матимуть можливість 
представити в світовому інформаційному просторі власні унікальні інформаційні ресурси, 
створювати різні інформаційні продукти (покажчики, проблемно-орієнтовані бази даних і т.п.), у 
тому числі й літопис національного друку.  

Результатом побудови дієвих і результативних корпоративних мереж повинні стати 
загальнодоступні електронні каталоги, реферативні бази даних, електронні бібліотеки і, в 
перспективі, архів веб-ресурсів.  

Важливе місце в системі закладів культури Рівненщини також посідає бібліотечна мережа, що 
додає й свою частку у потужний культурний потенціал області, примножуючи та зберігаючи його для 
наступних поколінь. 

Мета цієї розвідки – розкрити напрями експериментальної діяльності, що проводяться в 
бібліотечній мережі Рівненщини останнім часом і спрямовані на зміцнення цієї системи; 
продемонструвати її культурний потенціал. При цьому такі кількісні показники, як книговидача з її 
деталізацією по ЦРБ та ЦМБ, кадровий склад та його фаховий рівень, зміни в кількісній структурі, 
надходження коштів до бібліотек усіх рівнів тощо не бралися до уваги, враховуючи напрям нашого 
дослідження. Утім, детальну інформацію на будь який показник діяльності бібліотек за прийнятою в 
країні звітністю можна отримати за довідником «Бібліотеки Рівненщини в цифрах: статистичний 
щорічник» (за відповідний рік). 

У Рівненській області станом на 1.06.2011 року функціонують 578 бібліотек різних типів, з 
яких 3 обласні: державна обласна універсальна, державна обласна бібліотека для юнацтва та 
державна обласна дитяча бібліотека, 16 центральних районних та 4 центральні міські бібліотеки. 
Загальне число бібліотек-філій становить 538, у т. ч. 37 міських філій та 500 сільських. Мережа 
дитячих бібліотек нараховує 14 центральних районних і 7 міських закладів [2], кожен з яких має свою 
розгалужену структуру і достатньо апробовані форми роботи. 

Їх сумарний книжковий фонд (Центральних районних і Центральних міських бібліотек) 
складає понад 807 тис. примірників книг та інших творів друку. Усі вони намагаються належним 
чином організовувати бібліотечно-бібліографічну діяльність, мета якої – якомога краще 
обслуговування читача, а особливо молодого покоління [3]. Приміром, у 2011 році бібліотечно-
інформаційне обслуговування юнацтва в області здійснювали державна обласна бібліотека для 
юнацтва, державна обласна бібліотека, 6 юнацьких відділень: Володимирецька, Здолбунівська, 
Дубровицька, Млинівська центральна районна бібліотека, Кузнецовська міська бібліотека та ЦБС м. 
Рівне; 4 кафедри: Гощанська, Демидівська, Дубенська, Корецька, Острозька, Сарненська центральна 
районна бібліотека, Дубенська центральна міська бібліотека, Рівненська міська ЦБС та Кузнецовська 
міська бібліотека й 569 юнацьких груп. 
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За звітами управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації [4], бібліотечний 
фонд області загалом становить сьогодні 11.880, 44 тис. примірника, яким користується 556,6 тисяч 
читачів.  

Упродовж останніх років зберігається тенденція до зменшення обсягів фондів публічних 
бібліотек Станом на 1.01.2011 р. загальний книжковий фонд книгозбірень регіону зменшився на 
353,69 тис. прим. і менше показника 2009 року (10 млн. 974 тис. прим. док.). Інформаційно-
документальні ресурси бібліотечних систем сягають 9 млн. 735 тис. прим. Вагома частка фонду – 8 
млн. 758 тис. прим. (82%) представлена документами універсального змісту. Із загального масиву 
фонду публічних бібліотек 1 млн.930 тис. прим. док. (18%) становлять підручники [9; 2]. 

Книги державною мовою нараховують 6 млн. 606 тис. прим. (62,2%) із загального числа 
документів, у т.ч. у ЦБС – 6 млн. 237 тис. прим. (64%). 

Діяльність книгозбірень області забезпечували 1.217 бібліотечних працівників (у 2009 р. – 
1.209), з них 1.120 (92%) – фахівці галузі: у 2009 р. – 91,8%. У централізованій бібліотечній системі 
(ЦБС) працює 1.080 бібліотекарів (Упродовж останніх років еволюційні зміни в кількісному 
показнику кадрового складу не суттєві). На 100% спеціалістами (фахівцями) бібліотечної сфери 
забезпечені: Радивилівська ЦСПШБ, ЦМБ Рівного, Острога, Кузнецовська і Дубна. Понад 90% 
фахівців працюють у Березнівській, Володимирецький, Дубенській, Дубровицькій, Зарічненській, 
Здолбунівській, Костопільській, Сарненській ЦСПШБ. Книгозбірні Гощанського, Корецького, 
Млинівського, Острозького, Рівненського, Рокитнівського, Гощанського районів забезпечені 
спеціалістами, відповідно, на 83%, 76,2%, 81,3%, 88,5%, 83,7%, 75,3%. 

У сільських бібліотеках-філіях кількість персоналу збільшилася на 6 осіб і налічує 637 особи 
(88%) фахівців. Не мають спеціальної освіти лише 75 працівників. Скорочення бібліотекарів 
відбулося в сільських філіях централізованих систем: Березнівського (1), Володимирецького (1) 
районів. Проте у Гощанському, Дубенському, Млинівському та Сарненському районах кількість 
працюючих у ПШБ збільшилася відповідно на 1, 2, 4 та 1 співробітника.  

У ПШБ на повну ставку посадового окладу працює 443 (69,5%) працівника. Решта 
бібліотекарів – 197 (30,9%) осіб – зайняті неповний робочий день [5; 1]. Утім, майже тотожна 
статистика притаманна і клубній мережі області. 

Комп’ютеризовано всі обласні, центральні районні та центральні міські бібліотеки, а також 24 
сільські книгозбірні. І цей процес активно розгортається й надалі. Безкоштовний доступ до Інтернет-
ресурсів сьогодні в краї забезпечують 10 Інтернет-центрів, відкритих завдяки широкій участі у 
проектній діяльності.  

Обласною державною універсальною бібліотекою спільно з колегами з бібліотек, архівів, 
музеїв, історико-культурних заповідників Волинської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької 
областей, республіки Польща і республіки Білорусь продовжується створення повнотекстової 
електронної бази даних консорціуму «Історична Волинь». Здійснюються також заходи щодо участі у 
програмі «Глобальні бібліотеки в Україні», що підтримується Фундацією Білла та Мелінди Гейтс. 
Державною обласною бібліотекою міста Рівне створено інформаційний портал «Інформаційний 
портрет Рівненщини», а обласною державною бібліотекою для юнацтва – «Молодь Рівненщини». 

Для людей з вадами зору та незрячих в обласній державній бібліотеці вперше в Україні відкрито 
навчально-інформаційний центр «Інтернет – Окуляр» (2006 р.) для безкоштовного доступу до мережі 
Інтернет за допомогою спеціального програмного забезпечення. Даний центр має у своєму розпорядженні 
спеціально облаштовані автоматизовані робочі місця (АРМ), фахову літературу, принтер для друкування 
шрифтом Брайля та ін. У центрі працюють фахівці цієї справи, проводиться навчання для особливих груп 
населення, зокрема навчають друкувати «сліпим набором» та читати документи шрифтом Брайля. 
Щорічно здійснюється випуск інформаційного бюлетеня на допомогу інвалідам «Інва-net». Уперше в 
Україні в нашій області створено міжвідомче регіональне об’єднання для аналітичної обробки документів 
та формування єдиного регіонального інформаційного простору. Сьогодні в цьому об’єднанні 
функціонують 22 бібліотеки, в тому числі шість бібліотек освітніх закладів смт. Березне, бібліотеки 
Національного університету «Острозька Академія», Рівненського державного аграрного коледжу та ін., 
що здійснюють аналітичний розпис 200 назв періодичних видань. Ресурси бібліотек-учасниць складають 
150 тисяч бібліографічних записів, що відображені через електронні каталоги в мережі Інтернет [3]. 

Ефективним вирішенням існуючих проблем стало створення на території кожного населеного 
пункту області громадського інформаційного центру з об’єднаними матеріальними та 
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інформаційними ресурсами, зручними та комфортними умовами роботи, започаткувавшись 9 років 
тому на підставі Розпорядження Голови облдержадміністрації від 22.07.2002 р. за № 431 «Про 
реорганізацію бібліотечної мережі області». Саме тоді було розпочато експеримент з її реорганізації, 
мета якого – раціональне використання бюджетних коштів шляхом об’єднання публічних та 
шкільних бібліотек в єдину централізовану систему, покращення матеріально-технічної бази закладів 
за рахунок переведення бібліотеки в кращі приміщення, об’єднання ресурсів книгозбірень, 
переведення працівників на повні ставки посадового окладу тощо. 

Об’єктом експерименту виступили публічні та шкільні бібліотеки сільських населених 
пунктів Рівненщини (всього 1.154 закладів, з яких 586 шкільних та 568 публічних книгозбірень) [5]. 
Під час експерименту досягнуто міжвідомчої узгодженості щодо формування, обліку та збереження 
бібліотечних фондів, у т.ч. підручників; розроблено пакет примірних регламентуючих документів: 
Статут Централізованої системи публічно-шкільних бібліотек (ЦСПШБ), Положення про публічно-
шкільну бібліотеку (ПШБ); Положення про формування фонду бібліотечних систем, Посадову 
інструкцію завідувача (бібліотекаря) філії та вирішено низку інших організаційно-правових питань. 
Узагальнено та поширено досвід роботи кращих ПШБ. Підготовлено низку методичних рекомендацій 
з питань діяльності бібліотек у нових умовах, надання платних послуг тощо. Вирішувалися питання 
надання Централізованим бібліотечним системам (ЦБС) статусу юридичної особи, що давало 
можливість останнім самостійно господарювати [5]. Було проведено чимало семінарів-нарад та 
інших можливих форм навчання учасників цього експерименту. 

Рівненською державною обласною бібліотекою (РДОБ) для шкільних відділень ПШБ 
створено електронний типовий каталог навчальної літератури, за допомогою якого здійснюється 
облік, списання, розподіл підручників шкіл. Можливим стало залучення комп’ютерної техніки 
сільських загальноосвітніх шкіл на основі угод між централізованою системою та навчальним 
закладом. Таким чином бібліотекарі отримали можливість використовувати 103 АРМ. 

Інноваційною виявилась діяльність книгозбірень із створення власних веб-сайтів, тематичних 
електронних ресурсів. Стали на шлях автоматизації сільські бібліотеки, що пропонують краєзнавчі 
матеріали, освітні ресурси через власні веб-сторінки. 

Розпочато реалізацію корпоративних інформаційно-бібліотечних проектів. Уперше в Україні 
було створено Регіональну корпоративну бібліотечну систему області, яка об’єднала центральні 
районні, міські та обласні книгозбірні, що здійснюють аналітико-синтетичну обробку документів [1]. 

Центром корпоративної діяльності є обласна бібліотека, що координує таку роботу. При 
цьому, філії централізовано почали отримувати картки з бібліографічними описами газет, журналів, 
книг та формувати власні картотеки. 

Мережа книгозбірень сьогодні нараховує 585 заклади, що здійснюють бібліотечне 
обслуговування з урахуванням конкретних умов кожного сільського населеного пункту. Утім, на 
території великих населених пунктів продовжують й надалі функціонувати публічна та шкільна 
книгозбірні автономно. Якісних змін набула змістовна робота бібліотек, спрямована на певні 
соціально-демографічні групи: педагогів та учнів, соціально-незахищені верстви населення. 
Покращилося інформаційне забезпечення й представників органів місцевої влади. У восьми 
центральних книгозбірнях функціонують пункти доступу громадян до урядової інформації. Робота в 
умовах об’єднання сприяла зміцненню партнерських зв’язків закладів культури, науки та освіти 
області. Сформувалися передумови для створення медіа-центрів, покликаних забезпечувати доступ 
до освітніх ресурсів. У Володимирецькому та Березнівському районах області органами влади була 
підтримана ініціатива щодо створення медіа-центрів на базі власних бібліотек. Сьогодні медіа-світ 
краю пропонує потужний місцевий ресурс з інформацією на допомогу навчально-виховному процесу, 
педагогічний досвід, краєзнавчі матеріали, тематичні бази даних, електронний каталог тощо (http: // 
berezne.libr.rv.ua/, http: // babylibrarivolodymyrec.org.ua/ [4]). 

Постійно відбувається модернізація мережі бібліотек. Інноваційних ознак набула частково 
професійна діяльність і самих бібліотекарів, а надто – сільських. У нинішній час вони – постійні 
учасники конкурсів проектів, що підтримуються донорськими організаціями. У 2010 році, приміром, 
у конкурсі програми «Бібліотміст», яку адмініструє Рада з міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (IREX), переможцями стали 2 бібліотечні системи (Млинівський й Сарненський райони 
області) та публічно-шкільна бібліотека села Студянка (Дубенський район). Сьогодні ці книгозбірні 
пропонують своїм користувачам нові послуги з використанням вільного доступу до Інтернету, 
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забезпечують потреби місцевих громад у широкому спектрі інформації. Тоді ж створено й обласний 
навчальний центр у Рівненській державній обласній бібліотеці; встановлено комп’ютерну техніку ще 
у 8 публічно-шкільних бібліотеках. 

Останнім часом 13 централізованих бібліотечних систем Рівненської області стали 
переможцями другого раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг із використанням 
вільного доступу до Інтернету» у рамках Програми «Бібліоміст». 

Проведено інтернет-конференцію «Проблеми та завдання сільських бібліотек у контексті 
інформатизації суспільства». Працівники Рівненської державної обласної універсальної бібліотеки 
(РДОБ) презентували свій досвід роботи за напрямом «Доступ до електронного урядування» на 
виставці «На шляху до електронного урядування: інноваційні проекти бібліотек», що відбулася 16-19 
травня 2010 року в рамках Днів електронного урядування 2011, організованого Національною 
академією державного управління при Президенті України. 

Із 2008 року РДОБ підтримується веб-сайт «Освітній навігатор», (http: // navigator.rv.ua), що 
формується зусиллями державних обласних бібліотек: обласною універсальною, бібліотекою для 
юнацтва, обласною бібліотекою для дітей, а також управлінням освіти та науки Рівненського 
міськвиконкому, РОІППО, РМАНУМ, окремими навчальними закладами області. Його мета – 
формування інформаційно-освітнього простору краю на допомогу педагогам, учням і батькам.  

Із часу створення ресурсу освітянами надіслано понад 400 власних навчальних розробок. 
Щоденно ресурс відвідує майже 4 тисячі віртуальних користувачів. Він має відповідні напрями: 
«Хочу знати» (дітям молодшого шкільного віку); «Бібліо-ліцей» (учням ЗОШ: інформація про 
творчість українських і зарубіжних письменників, життя і діяльність відомих діячів культури, що 
народилися на Рівненщині); «Батьківська рада» (різноманітні поради з приводу виховання дітей); 
«Педагогічна орбіта» (для вчителів: методичні рекомендації, розробка уроків, сценарії масових 
заходів тощо); «Корисні посилання» (каталог веб-посилань на ресурси освітньої проблематики) [5]. 

На початок 2011 року з 578 бібліотек в області комп’ютеризовано 229, що становить 39,6% від 
загальної їх кількості; з них 48 – центральні районні / міські бібліотеки та їх філії, 67 – бібліотеки-філії в 
сільській місцевості, що мають у своєму розпорядженні 77 комп’ютерів. Ще 111 бібліотек мають АРМ 
згідно укладених угод зі школами, сільрадами, а також за проектами програм розвитку ООН (ПРООН). 

За звітний період комп’ютерний парк бібліотек у краї збільшився на 60 ПК і налічує 377 
одиниць (20 ПК придбано за бюджетні кошти та 42 – з інших джерел фінансування), що свідчить про 
все ще мізерне фінансування з боку держави для вирішення питань модернізації бібліотечної галузі 
[4]. У Рівненській області до мережі Інтернет підключено 86 бібліотек (271 ПК); 108 бібліотек області 
підтримують свої власні сайти або розмістили свої домашні сторінки на сайтах інших бібліотек. Усі 
вони, крім, власне, роботи з обслуговування читача книгою, ведуть значну виховну діяльність. 
Особливо ефективно це здійснюють дитяча та юнацька державні бібліотечні структури. 

У результаті цієї діяльності у бібліотеках області, зокрема, продовжується позитивна 
динаміка росту кількості молодіжних любительських об’єднань та клубів за інтересами (2009 рік – 17 
зі знаком «+», 2010 рік – 14 зі знаком «+») і на сьогодні складає вже 123 одиниць. Зросла кількість 
клубів у Сарненській (+5), Острозькій (+3), Дубенській (+2), Костопільській (+2), Млинівській (+1) 
ЦСПШБ та в ЦБС міста Рівне (+1). Є клуби, що вже мають свою історію та добрі традиції. Наприклад 
такі, як молодіжний морально-правовий дискусійний клуб «Твій погляд» (юнацький абонемент 
Березнівської ЦРБ), клуб «Павутинка» при інтернет-центрі Березнівської ЦРБ, клуб спілкування 
молодих людей з фізичними вадами здоров’я «Прометей» (Кузнецовська міська бібліотека), 
правознавчий клуб «Берег доброї надії» (Бібліотека для дітей та юнацтва Костопільської ЦРБ), клуб 
патріотичного виховання «Юність» (Дубенська ЦРБ), клуб за інтересами «Ровесник» (Млинівська 
ЦРБ) та інші. Вони дають молодим користувачам прекрасну можливість для об’єднання й 
спілкування, допомагають виявити свій творчий потенціал, сприяють всебічному та гармонійному 
розвитку особистості [6].  

Слід відмітити успішну роботу краєзнавчого клубу «Шляхетні українки», що діє при міській 
бібліотеці смт. Соснове на Березнівщині. Головним орієнтиром роботи клубу є Людина, як найвища 
цінність суспільства. При ПШБ села Івання Дубенської ЦСПШБ функціонує культурно-
просвітницький центр із питань краєзнавства для дітей та молоді «Джерело». Заслуговує на увагу й 
«Клуб обміну прочитаних книг» при ПШБ села Сварицевичі Дубровицької ЦСПШБ, що об’єднує 
понад 100 учасників. Значний досвід у формуванні екологічної культури молоді, прищепленні любові 
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до рідного краю накопичено клубами «Юні любителі природи» та «Екологічна варта» Дубровицької 
ЦСПШБ [7]. Є й інші, не менш цікаві форми роботи з молоддю.  

Аналіз роботи бібліотек області лише за 2010 рік показав, що за своєю спрямованістю наявні 
молодіжні любительські об’єднання та клуби за інтересами розподіляються таким чином: 

– народознавство – 20; краєзнавчий напрям – 20; пізнавальний напрям – 8; екологія – 17; 
соціально-побутовий напрям – 6; літературно-мистецький напрям – 24; спілкування, дозвілля – 11; 
книголюби – 7; інші – 10. 

Порівнюючи ці дані з 2009 роком, можна помітити, що збільшилась кількість клубів 
краєзнавчого, екологічного напрямів, клубів та об’єднань любителів книги; в незначній мірі 
зменшилась кількість соціально-побутових й екологічних клубів у краї. Тоді як без змін залишилась 
лише кількість клубів народознавчого, пізнавального та літературно-мистецького напрямів. 

У 2010 році Рівненська державна обласна бібліотека для юнацтва (РДОБЮ), як молодіжний 
інформаційно-просвітницький центр, відзначилась низкою цікавих і суспільно-значимих заходів. 
Протягом року було проведено 91 масовий захід, організовано 118 книжково-ілюстративних виставок 
до знаменних, пам’ятних та ювілейних дат, на яких представлено 5.310 документів із фондів РДОБЮ; 
зокрема, 41 виставка нових надходжень документів, на яких було продемонстровано 1.350 видань. 
Організовано 5 віртуальних книжкових виставок, що представлені на сайті РДОБЮ: Нові 
надходження» (4 виставки); «Літературні імена Рівненщини» [7]. Утім, протягом 2010 року на сайти 
бібліотек області звернулось понад 380 тис. користувачів, що майже на 50% менше, ніж у 2009 році 
(!) [5]. На жаль, як свідчить аналіз діяльності структурних підрозділів бібліотек Рівненської області за 
згаданий вже 2010 рік [7], негативна динаміка зниження кількості користувачів ЦСПШБ 
(централізованої системи публічно-шкільних бібліотек) області в 2010 році виявилась досить 
значною і склала 8,8 тисяч читачів зі знаком «-». Продовжує зменшуватись кількість користувачів у 
Здолбунівській (-0,4) та в Сарненській (-1,0) ЦСПШБ і ці негативні зміни відбуваються вже протягом 
останніх 3-х років. Особливо велике скорочення сталося у бібліотеках-філіях ЦБС м. Рівного (-1,1), а 
також у Гощанській (-1,2), Острозькій (-0,9) та Рокитнівській (-0,9) ЦСПШБ. 

У порівнянні з минулими роками значно зменшили обслуговування цих категорій читачів 
наступні бібліотеки: Рівненська міська бібліотека мікрорайону Ювілейний (-0,4), Кузнецовська 
міська бібліотека (-0,4), Володимирецька (-0,4), Дубенська (-0,4), Дубровицька (-0,6), Млинівська 
(-0,5) ЦСПШБ [8]. 

Об’єктивною причиною подібних негативних змін виступає, як зазначають самі співробітники 
[5], вже не демографічна ситуація в країні, а революційні зрушення в сфері інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), що вимагає докорінних змін в обслуговуванні користувачів, 
особливо такої категорії, як молодь, яка все більше отримує інформацію через глобальну мережу 
Інтернет вдома, в навчальних закладах, інших місцях. У таких умовах зростання пропозиції на ринку 
ІКТ частина бібліотек не змогла перебудуватися і запропонувати новий бібліотечний сервіс, як і не 
змогли вони задовольнити зростаючі інформаційні потреби і запити молодих користувачів.  

Потребують покращення й показники стосовно обслуговування дорослого населення 
Рівненщини іншими категоріями рівненських бібліотек. До того ж, не слід не забувати й про головні 
параметри діяльності публічної бібліотеки у співвідношенні її з тими показниками, що прийняті 
світовою бібліотечною спільнотою. Адже за стандартом ІФЛА: – книгозабезпеченість на одного 
мешканця повинна складати 2-3 томи книги. Тоді як в Україні він знаходиться в межах від 2 (м. Київ) 
до 10 і 11 (Вінницька і Рівненська області): 

– обертаність книги повинна знаходитися в межах 5 одиниць на рік. В Україні цей показник 
становить лише 0,9; 

– нові надходження до бібліотеки – 0,25 томи на 1 мешканця. В Україні в розрізі регіонів цей 
показник знаходиться сьогодні в межах від 0,07 до 0,39; 

– показник кадрового забезпечення повинен становити 5 осіб на 10 тис. мешканців. В Україні 
цей показник навіть перевищено і становить він 7,5 осіб, однак 17% із них – люди пенсійного віку [5]. 

Отже, як засвідчують наведені дані, бібліотечній мережі Рівненщини ще є над чим працювати, 
удосконалюючи та урізноманітнюючи свою роботи з читачами. Однак наведена вище інформація 
переконує, що бібліотечна мережа Рівненщини є достатньо потужною, намагається враховувати вимоги 
часу і стати потрібною населенню в умовах дії значних глобалізаційних та суспільно-економічних чинників. 
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Резюме 
Розглядаються стан та результати експериментальної діяльності бібліотечної мережі на 

Рівненщині. Висвітлено окремі форми їх роботи культурно-мистецького спрямування. 
Ключові слова: бібліотечна мережа, експериментальна діяльність, Рівненщина, культура. 

 
Summary 

Libraries of the Rivne area are in the system of cultural activity of edge 
The state and results of experimental activity of library network are examined on Rivne area. The 

separate forms of their work of cultural and art aspiration are reflected. 
Key words: library network, experimental activity, Rivne area, culture. 

 
Аннотация 

Рассматривается состояние и результаты экспериментальной деятельности библиотечной 
системы Ровенщины; анализируются формы их работы художественного направления. 

Ключевые слова: библиотечная сеть, экспериментальная деятельность, Ровенщина. 
 



УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Випуск 17, 2011  
Збірник наукових праць: наукові записки Том 2 
Рівненського державного гуманітарного університету  

УДК 021.1 
О.А. Сіра 

 
СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 
Бібліотека є головним чинником, що визначає духовний розвиток нації; через бібліотеку 

утверджуються духовні та моральні ідеали, втілюються гуманістичні ідеї, забезпечується збереження 
і примноження культурних надбань. Тому проблема вивчення соціальних функцій сучасної 
бібліотеки – одна з актуальних. Вченими здійснюються спроби обґрунтування остаточного переліку 
соціальних функцій бібліотеки, проте суспільні зміни, впливаючи на роботу бібліотеки, спонукають 
науковців знову повертатися до цієї проблеми. Бібліотечна діяльність сприймається як 
культуротворчий процес, що передбачає поліваріативність культурницьких заходів, створює умови 
для виявлення та задоволення інформаційного вибору та просвітніх інтересів.  

Соціальні функції бібліотеки, на відміну від технологічних, формуються під впливом потреб 
суспільства, виступають способом взаємодії із зовнішнім середовищем, у процесі якого проявляється 
сутність бібліотеки та її суспільне призначення. 

Функції бібліотеки, їх визначення та класифікація були предметом досліджень К.Абрамова, 
М.Акіліної, Е.Беспалової, А.Ванєєва, І.Джерелієвської, Н.Добриніної, Н.Жадько, Л.Інькової, 
Р.Мотульського, О.Пашина, Е.Селіверстової, М.Слободяника, А.Соколова, Ю.Столярова, Н.Тюліної, 
В.Фірсова, І.Фруміна, А.Черняка, О.Чубар’яна, Ж.Яцкунаса. 

Комплексне вивчення соціальних функцій бібліотек різних типів у пострадянський період із 
культурологічного, бібліотекознавчого та інформаційного підходів здійснюють М.Акіліна, 
І.Джерелієвська, Н.Жадько, Р.Мотульський, К.Селіверстова, М.Слободяник, Ю.Столяров, А.Соколов, 
В.Скворцов, Н.Тюліна, В.Фірсов. Не зважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених 
визначенню функцій бібліотеки, досі недостатньо вивченими залишаються основоположні підходи до 
оцінювання соціальних функцій бібліотеки як закладу культури, що й вимагає ретельного 
дослідження. 

Метою нашого дослідження статті є спроба обґрунтувати зміст соціальних функцій 
сучасної бібліотеки, адже дослідження соціальних функцій дозволить виявити місце і роль бібліотеки 
в сучасних процесах культуротворення.  

Термін «функція» багатозначний і визначається довідковими джерелами по-різному. Так, у 
Словнику іншомовних слів зазначено, що дане поняття походить від латинського functio і трактується 
як роль, сфера діяльності, коло обов’язків, призначення [12; 630]. Поняття «функція» 
використовується в багатьох сферах життєдіяльності людини і має різне змістове навантаження. Не 
зважаючи на ключове положення поняття «функція», в бібліотечній діяльності відсутнє 
загальноприйняте його визначення, а тому функції бібліотеки визначають як засіб пристосування 
бібліотеки до існуючих соціальних умов або ж як сутнісно-діяльнісну характеристику бібліотеки, що 
розкриває зміст її існування та розвитку.  

Відповідно, функція бібліотеки – це та роль, яку вона відіграє чи має відігравати в суспільстві, 
виявлення властивостей, що відрізняють її від інших закладів культури та організацій, засіб 
пристосування бібліотеки до існуючих соціальних умов. 

Розглядаючи поняття функції як залежність однієї змінної від іншої, М.Слободяник, визначає 
функцію бібліотеки як таке співвідношення її частки до цілого, за якого існування або форма 
виявлення цієї частки забезпечує існування чи відповідну форму виявлення бібліотеки як цілісного 
об’єкта, якому властиві якості цілісної системи, що функціонує в тісному взаємозв’язку і взаємодії з 
зовнішнім середовищем [11; 98]. На його думку, соціальні функції бібліотеки відображають потреби 
суспільства використовувати можливості й результати її діяльності для вирішення суспільних 
завдань, результатом, аналізом історії та практики функціонування книгозбірні [11; 88]. 

В.Скворцов соціальними функціями вважає «узагальнений перелік обов’язків бібліотеки 
перед суспільством, які диктуються ним, необхідні йому, які впливають на нього і відповідають 
сутності бібліотеки як соціального інституту». Г.Фонотов характеризує соціальні функції бібліотеки 
як активну участь в освіті і вихованні особистості, її інтелектуальній та практичній діяльності, в 
розвитку науки і культури, забезпеченні прав особистості на користування духовними цінностями 
[17; 45]. 
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Спробу класифікувати соціальні функції бібліотеки здійснює І.Фрумін, виділяючи дві групи 
функцій – загальні (виховна, освітня і організаційна) та спеціальні (створення та використання 
книжкового фонду, цілеспрямоване керівництво читанням) [18; 65]. 

Ю.Столяров, розглядаючи бібліотеку як систему з позицій структурно-функціонального 
підходу, виокремлює кумулятивну (накопичення і збереження документів) і утилітарну (використання 
документів) функції [15; 22]. За обґрунтуванням вченого, завдяки їх взаємодії, розвиваються вторинні 
функції (виховна, інформаційна, прагматична, культурно-просвітня) [14]. В.Фірсовим обґрунтовано 
вивчення соціальних функцій бібліотеки з позицій культурологічного підходу, зміст якого полягає в 
ототожненні функцій бібліотеки та культури. На думку вченого, основною функцією бібліотеки 
виступає соціалізуюча, що сприяє засвоєнню соціальних норм, правил, ролей, образу життя 
суспільства, а ціннісно-орієнтаційна, пізнавальна, комунікативна є підпорядкованими. Соціальні 
функції бібліотеки, за словами В.Фірсова, «перебувають на поверхні, постійно співвідносяться, 
зливаються з метою, завданнями, напрямами роботи, що диктує бібліотеці суспільство» [16; 16]. 

На думку А.Соколова, бібліотека як і будь-яка соціальна організація, має внутрішню незмінну 
сутність, яка допомагає виконувати визначену роль у суспільстві незалежно від будь-якого 
історичного періоду. Тому сутнісними соціальними функціями він називає ціннісно-орієнтаційну, 
кумулятивно-пошукову та комунікативно-пізнавальну. Виконання зазначених функцій забезпечує 
зібрання та збереження документів, які використовуються з метою задоволення інформаційних 
потреб користувачів. Автор зазначає, що сутнісні функції виступають первинними, необхідними, 
незмінними та обмеженими, оскільки їх зміна може призвести до перетворення бібліотеки на інший 
соціальний інститут. Отже, сутнісні соціальні функції бібліотеки розкривають сутність створення та 
мету її існування [13].  

Під впливом суспільних трансформацій змінюється ідеологія, мораль, політична і соціальна 
структура, ціннісні орієнтири, які вносять корективи в діяльність бібліотеки та формулюють перед 
нею нові завдання. Виконання суспільного призначення, пов’язаного зі змінами зовнішнього 
середовища, здійснюється бібліотекою за допомогою прикладних соціальних функцій. Прикладні 
функції виникають у процесі історичного розвитку, як реакція на суспільні зміни, тому є 
динамічними та нестабільними. 

Р.Мотульський сутнісними функціями бібліотеки визначає кумулятивну, меморіальну, 
комунікативну, похідними – сприяння освіті і вихованню, інформаційному забезпеченню науково-
виробничої діяльності, соціокультурну [8]. На думку М.Слободяника, існує три рівні функцій – 
головна, основні та допоміжні [11; 98]. Головною функцією бібліотеки вчений вважає наукове 
пізнання. Ґрунтуючись на загальнонаукових підходах він наголошує, що «в будь-якій системі може 
існувати лише одна головна функція» [11; 91]. К.Селіверстова до головних відносить кумулятивну, 
меморіальну, інформаційно-комунікативну функції, що розкривають сутність бібліотеки як 
специфічного соціального інституту. До основних дослідниця відносить допомогу у навчанні, 
професійно-виробничій і науковій роботі, самоосвітній, дозвіллєвій, рекреаційній діяльності. Групу 
похідних функцій, на думку вченої, складають просвітницька, виховна, гедоністична, а додатковими 
є методична і дослідницька функції [10]. І.Джерелієвська визначає сутнісними соціальними 
функціями меморіальну та комунікативну [3], Н.Жадько – інформаційну [4], Ж.Яцкунас переконаний, 
що бібліотека виконує єдину функцію, яка полягає в організації суспільного використання певним 
чином сформованого фонду, що має істотко-культурну цінність. Отже, аналіз наукових концепцій 
вчених свідчить про відсутність єдиної думки щодо складу соціальних функцій бібліотеки. 

Соціальні функції бібліотеки в 20-30-ті рр. охарактеризовані А.Ванєєвим і зводяться до 
агітаційно-пропагандистської, культурно-освітньої та інформаційної [2]. У 40-50-х рр. агітаційно-
пропагандистська функція трансформується в ідейно-виховну, а зміст культурно-освітньої зводиться 
до керівництва самоосвітнім читанням. О.Чубар’ян наголошує на культурно-просвітній та науковій 
функціях. На межі 70-80-х рр. К.Абрамов [1] та Л.Інькова [5] охарактеризували виховну і освітню 
функції та функцію допомоги професійному читанню, науково-технічному прогресу. О.Пашин окрім 
виховної, освітньої та інформаційної, виокремив комунікаційну та гедоністичну функції [9]. 

Як бачимо, до середини 80-х рр. існувало вже понад 20 нових визначень функцій бібліотеки, 
серед яких: комунікативна, кумулятивна, гедоністична, естетична, бібліотерапевтична тощо. 

Початок 90-х рр. ознаменований радикальними соціально-політичними, культурними змінами, 
що зумовили новий етап у вивченні соціальних функцій бібліотеки. На сторінках професійних видань 
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публікуються статті, в яких висвітлено процеси трансформації бібліотеки в новому суспільстві та 
переосмислення її сутності й концепцій розвитку. На початку 90-х рр. головною соціальною функцією 
вчені визначають інформаційну. Однак, на відміну від світового бібліотекознавства, де проблема 
інформаційної функції набула активного розвитку в середині 60-х рр. і була породжена появою нових 
видів документів, стрімким зростанням реферативних, аналітичних, фактографічних журналів та інших 
видів видань, у вітчизняному бібліотекознавстві інформаційна функція виникає ще в 30-х рр. Початку 
інформаційної функції сприяла наукова робота Н.Каркліної про те, що вся бібліотечна мережа країни 
повинна здійснювати інформаційну роботу серед користувачів [6]. У 70-80-ті рр. інформаційну 
функцію бібліотеки як головну виокремлюють В.Фірсов та К.Селіверстова, у 90-х рр. вона визнана 
М.Акіліною, В.Скворцовим, Н.Тюліною, Н.Жадько.  

На основі аналізу наукових праць можемо зробити висновок про те, що зміст інформаційної 
функції вченими розкривається по-різному: одні вивчають її як процес інформування користувачів 
про наявні в бібліотеці документи, надання користувачам концептографічної та фактографічної 
інформації, а інші – як діяльність з аналітико-синтетичної переробки інформації, процес, пов’язаний з 
рухом інформації в бібліотеці. 

На нашу думку, проаналізувати сутність соціальних функцій бібліотеки доцільно, 
згрупувавши їх на дві основні групи. До першої належать ті, що зумовлені соціальним змістом 
існування бібліотеки; до другої – ті, що спричинені сутнісними особливостями існування та розвитку 
бібліотеки. Безперечно, однією з головних функцій бібліотеки є інформаційне забезпечення 
навчальної, дослідницької, самоосвітньої діяльності користувачів. Інформаційна функція бібліотеки 
сприяє розповсюдженню інформації, формуванню інтелектуальних здібностей, стимулюванню 
самоосвіти, набуттю та оновленню знань користувачів. Особливість її реалізації в бібліотеці полягає 
в розкритті змісту фондів та інформаційних ресурсів; задоволенні пізнавальних інтересів та 
збагачення знань користувачів різного віку і професій. Інформаційна функція в бібліотеці 
реалізується шляхом організації та проведення Днів інформації, Днів спеціаліста, тематичних 
вечорів, усних журналів, відкритих переглядів та виставок літератури, зустрічей з авторами книг, 
читацьких конференції, прес-діалогів, оглядів літератури. 

Кардинально змінює зміст інформаційної функції, використання комп’ютерних технологій, 
що сприяє доступу і до вітчизняних, і до міжнародних джерел інформації, дозволяє мати власні веб-
сервери, електронні каталоги, бази даних, що забезпечують користувачів і суспільство в цілому 
інтегрованими, синтезованими знаннями, нагромадженими людством у процесі свого розвитку. Зміст 
інформації, якої потребує людство, має універсальний характер і торкається різних сфер діяльності – 
науки, освіти, техніки, мистецтва тощо. Матеріальні носії, на яких фіксується інформація, теж 
можуть мати різні форми, які постійно видозмінюються і удосконалюються.  

Зважаючи на те, що причиною виникнення бібліотеки і її існування протягом тисячоліть були 
потреби людства в інформації, задоволення цих потреб є показником якості змісту та цілей діяльності 
бібліотеки як соціального інституту. Формування бібліотекою у своїх користувачів нових 
інформаційних потреб сприяє постійному духовному розвитку користувачів і є передумовою для 
збільшення попиту на послуги бібліотек.  

Сьогодні бібліотека як поліфункціональний заклад виступає в ролі довідково-інформаційного 
центру, який не лише виявляє та забезпечує інформаційні потреби користувачів у режимі роботи 
абонемента та читальної зали, а й здійснює системний аналіз використання бібліотечного фонду, його 
популяризацію, формування довідково-бібліографічного апарату, диференційовано задовольняє 
запити користувачів на основі використання різних форм і методів індивідуальної, групової і масової 
роботи.  

Культурно-просвітня функція сучасної бібліотеки постає складовим компонентом 
неперервної освіти та самоосвіти, духовного збагачення користувачів. Вона яскраво виявляється в 
таких формах, як виставки, ділові ігри, конкурси, фестивалі, бесіди, самодіяльні концерти, туристичні 
походи, технічні гуртки, прикладна творчість. Підлітки та молодь віддають перевагу художній 
самодіяльності, колекціонуванню; представники середніх і старших вікових груп населення – 
конструюванню, моделюванню, фотоаматорству, автолюбительству, гончарству, науково-технічній 
творчості. Бібліотека як поліфункціональний заклад культури постає в ролі додаткової школи, є 
джерелом знань, що сприяє у набутті певних навичок і розширення культурно-дозвіллєвих потреб та 
інтересів користувачів. 
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Комунікативна функція бібліотеки дозволяє розширити можливості для спілкування, 
подолання самотності, знаходження нових друзів. Вона яскраво виявляється в таких формах, як 
бесіди, вечори відпочинку, творчі зустрічі, конференції, семінари, дискусії, круглі столи, конкурсні та 
розважальні програми, культурно-просвітницькі акції, літературні вітальні тощо. Слід зазначити, що 
комунікативна функція полягає не в безпосередньому впливові на користувачів, повідомлені їм 
певної інформації, а в тому, що на дозвіллі користувачі мають можливість різноманітно діяти самі. 
Сьогодні сучасна бібліотека цікава своєю роллю організатора міжособистісного спілкування, яке 
поєднує пізнавальні та творчі аспекти, що сприяє розвитку культурних потреб користувачів. 

На думку Ю.Стрельцова, спілкування в умовах закладів культури має багатогранний 
характер, що сприяє задоволенню і розвитку культурних потреб: людина отримує відповіді на 
питання, що її цікавлять (інформаційно-пізнавальний аспект); стверджується чи розчаровується в 
істинності певної думки, судження, оцінки (ціннісний аспект); задовольняє емоційні потреби у 
співпереживанні (емоційний аспект); отримує можливість уникнути комунікативного дискомфорту, 
замкненості у своєму звичайному колі (комунікативний аспект); задовольняє потребу у вибірковості 
спілкування з людьми, яких вона сама обрала і від спілкування з якими отримує задоволення 
(гедоністичний аспект); дає можливість поринути у сферу відпочинку і розваг (рекреаційний аспект).  

Зважаючи на той факт, що користувачі відвідують бібліотеку не лише з метою отримати 
певну книгу чи інформацію, але й задля задоволення потреб пізнавально-культурного характеру, 
бажанням відпочити, змістовно провести свій вільний час, все більшу увагу сучасна бібліотека 
приділяє рекреаційній функції. Вона спрямована на зняття виробничої перевтоми, психологічної 
перенапруги, відтворення фізичних, інтелектуальних, емоційних сил людини; зміцнення здоров’я 
шляхом здійснення дозвіллєвим об’єднанням ігрових, розважальних, програм, проведення вечорів 
відпочинку, театралізованих вистав та масових свят. Рекреаційна функція яскраво виявляється у 
таких формах роботи, як концерти, художні видовища, художня творчість, аматорські об’єднання, 
свята, екскурсійні заходи. Рекреаційний потенціал сучасної бібліотеки реалізується завдяки 
культурній діяльності, спілкуванню, мистецтву, інтелектуальним програмам. 

Дозвіллєва функція бібліотеки як закладу культури спрямована на створення умов для вияву й 
розвитку творчого потенціалу користувачів за межами професійно-трудової та сімейно-побутової 
діяльності шляхом участі її у виставках, творчих вечорах, в різноманітних гуртках, хобі-групах, у роботі 
майстерень, літературних, музичних, народознавчих віталень, художніх салонів. Дозвіллєва функція 
бібліотеки як закладу культури забезпечує не лише відпочинок та розваги користувачів, а й 
самоудосконалення у вільний час. Маючи різноманітні інтереси, користувачі прагнуть визначення своїх 
здібностей та вмінь на дозвіллі. Дозвіллєва функція бібліотеки як закладу культури сприяє творчій 
діяльності користувачів та виявляється у таких формах, як вікторини, розважальні заходи, клубні, музейні 
напрями роботи, конкурси, фестивалі, бесіди, самодіяльні концерти. Дозвіллєва функція бібліотеки 
покликана задовольняти потреби користувачів у духовному збагаченні, відпочинку, розвагах, спілкуванні.  

Бібліотека як поліфункціональний заклад культури, виконує й виховну функцію, виступаючи в 
ролі організатора і керівника читання, сприяючи всебічному розвитку особистості. Виховна функція 
бібліотеки виявляється в цілеспрямованому розвитку особистісних потенціалів (пізнавального, 
ціннісно-орієнтаційного, творчого, комунікативного). Виховна функція бібліотеки має істотні 
відмінності від інших соціально-культурних установ. Її специфіка полягає в тому, що, у бібліотеці 
педагогічний процес постає як предметна діяльність і результати цієї діяльності є лише засобом 
вирішення конкретних завдань, а не самоціллю. Адже користувачі відвідують бібліотеку не для того, 
щоб їх виховували, а з метою задоволення своїх творчих, інформаційних інтересів, потреб у 
культурному спілкуванні та цікавому відпочинку. Тому завдання, програми, регламент роботи 
бібліотека здійснює самостійно, залежно від специфіки своєї діяльності, складу користувачів та 
їхньої кількості. Вона реалізує виховну функцію з урахуванням соціально-психологічних 
особливостей своїх користувачів, їх запитів та інтересів, а тому процес виховання особистості має 
латентний характер і органічно накладається на процес самовиховання. 

Розбудова сучасної бібліотеки як закладу культури – це «орієнтація на створення образу 
теплого, затишного, по можливості, народного Дому, де уважно прислухаються до думок і побажань 
різних вікових та соціальних груп, а також до самотнього голосу конкретної людини, яка має потребу 
не тільки в інформації, а й у психологічній підтримці, від посмішки бібліотекаря, красивого інтер’єру 
холів та відділів обслуговування до особистого запрошення на чаювання» [7; 3]. 
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Бібліотека крім зовнішніх соціальних функцій виконує й внутрішні технологічні функції, 
властиві бібліотекам усіх типів і видів. Зміст технологічних функції бібліотеки полягає в забезпеченні 
кумуляції і збереженні інформаційно-когнітивних ресурсів суспільства, зосереджених переважно в 
документній формі. Технологічні функції бібліотеки є базовими, визначальними, забезпечують 
можливість діяльності бібліотеки як специфічного соціального інституту. Адже бібліотека може 
здійснювати ефективне обслуговування користувачів лише за умови володіння відповідним фондом, 
який належним чином укомплектований, організований, збережений і доступний для використання. 
Цьому сприяє кумулятивна функція бібліотеки, що передбачає збір різних за формою і змістом 
документів з метою надання їх користувачам. Однак для виконання бібліотекою своєї місії 
недостатньо тільки зібрати документи, необхідно також забезпечити їх поширення в часі. Тому зміст 
меморіальної функції полягає у збереженні сукупності зібраних документів з метою забезпечення їх 
передачі наступним поколінням.  

Дискусії вчених навколо соціальних функцій бібліотеки тривають протягом декількох 
десятиліть, але єдина думка про їх визначення відсутня. Деякі вбачають у них спосіб пристосування 
бібліотеки до соціальних умов, інші – засіб впливу конкретних соціальних завдань на діяльність 
бібліотеки. З погляду історичної ретроспекції зазначеної проблематики слід зауважити на тому, що 
головне місце займають концепції, що визначають зумовленість соціальних функцій бібліотеки 
потребами суспільства на тому чи іншому етапі його розвитку. Безперечно, провідною функцією 
сучасно бібліотеки є інформаційна, що реалізується в інноваційних формах роботи. Це стало 
можливим завдяки використанню новітніх технологій, які дозволяють оперативно забезпечити 
користувачів необхідною інформацією; ефективно відображати зміст документів, що зберігаються у 
фондах бібліотеки; здійснювати регулювання в бібліотечному фонді документів на традиційних та 
електронних носіях інформації; проводити телеконференції; надавати он-лайнові бібліографічні бази 
даних тощо. Однак, за час існування бібліотека як закладу культури поширила функції своєї 
діяльності. На сьогодні вона виконує культурно-просвітню, комунікативну, дозвіллєву, виховну 
функції. Бібліотека запроваджує літературні, тематичні, музичні вечори, спрямовані на розширення 
світогляду користувачів. Значна увага приділяється розкриттю історичної, екологічної, 
літературознавчої тематики, заходам естетичного спрямування. У бібліотеках функціонують 
різноманітні гуртки: історичні, етнографічні, філологічні, краєзнавчі, метою яких є розкриття 
історичних, краєзнавчих подій, що сприяє піднесенню самосвідомості користувачів. 
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Резюме 

Аналізується зміст соціальних функцій сучасної бібліотеки. Розкрито сутність поняття 
«функція бібліотеки»; визначено та охарактеризовано інформаційну, культурно-просвітню, 
комунікативну, рекреаційну, дозвіллєву, виховну функції бібліотеки.  

Ключові слова: бібліотека, функції, соціальні функції. 
 

Summary 
Social functions of modern library 
The article analyzes the content of the social functions of the modern library. The substance of the 

«library function» concept is disclosed; the information, cultural-enlightenment, communicative, recreative, 
leisure and educational functions of the library are defined and described.  
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Аннотация 
Анализируется содержание социальных функций библиотеки. Раскрыто сущность понятия 

«функция библиотеки»; характеризуется информационная, культурно-просветительная, 
коммуникативная, рекреационная, досуговая, воспитательная функции библиотеки. 

Ключевые слова: библиотека, функции, социальные функции. 
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ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ПЕРШИХ ЕТАПАХ 

ІСНУВАННЯ ЛЮДСТВА 
 
Упродовж багатьох тисячоліть від початку свого існування первісна людина була органічною 

часткою природи. Кількість людей залишалася незначною, а природні ресурси – невичерпними, 
оскільки мінімальні втрати, яких завдавала їм людина, через деякий час компенсовувалась завдяки 
притаманній природі здатності до відновлення гомеостазу. Як невід’ємна складова природного 
комплексу, первісна людина пристосовувалась до довкілля так само, як і інші живі істоти; вона не 
перетворювала його, а підкорялася його вимогам, змінюючи свій образ життя відповідно до оточуючих 
умов. Таким чином, найдавніше людство вписувалось у природні цикли, не порушуючи їх. 

Людині, як і кожній живій істоті, притаманне почуття хоумінгу, тобто прагнення знайти 
затишне, безпечне місце для свого перебування. За сприятливих кліматичних умов прадавня людина 
могла знаходити притулок на деревах або під ними, у заростях або у лігвищах просто неба. Але дощі, 
холод, можливість нападу хижаків примусили її шукати більш надійного притулку, який могли 
надати їй місце під скельним навісом, грот або печера природного походження. Вхід до них можна 
було звузити чи розширити за допомогою каміння та гілок. Житлова зона зазвичай була розташована 
поблизу входу до природного сховища, тільки в разі значного похолодання люди спускалися в 
глибину печер, де зберігається стабільна температура [1]. Залишки їжі – кістки тварин та рештки 
їстівних рослин – вони кидали поряд із тим місцем, де їли, завдяки чому з часом у печерах або поряд 
із ними утворювались справжні звалища. 

Перш ніж виникла палеопатологія, що сформувалася як наука лише наприкінці ХІХ ст., 
вважалося, що первісна людина була абсолютно здорова, а хвороби з’явилися як результат 
цивілізації. Таку думку висловлювало чимало освічених людей, зокрема Жан-Жак Руссо (1712-
1778 рр.), який вірив в існування «золотого віку» на ранньому етапі життя людини. Результати 
палеопатології спростували подібні думки. Вивчення останків первісної людини показало, що на її 
кістках залишилися сліди травматичних уражень і важких хвороб: артритів, пухлин, туберкульозу, 
викривлення хребта, карієсу та ін. Перше свідчення цьому представив голландський лікар та анатом 
Ю.Дюбуа, який під час археологічних розкопок на острові Ява знайшов ліву стегневу кістку 
пітекантропа, що жив майже 700 тис. років до н.е., на якій збереглися виражені патологічні зміни 
костної тканини – так званий екостоз. Палеопатологічні дослідження дозволили визначити й середню 
тривалість життя первісної людини. Виявилося, що вона не перевищувала 30 років: людина не 
встигала досягти старості, гинучи у боротьбі з суворими умовами життя [2]. В разі захворювань її дії 
були інстинктивними, як у тварин: зализування ран, відшукування лікувальних трав чи мінеральних 
джерел [3]. У ранньому палеоліті (бл. 2,6 млн.-200 тис. років до н.е.) кількість жителів Землі не 
перевищувала 10-20 тис. осіб. Вони не мали жодних джерел для підтримування енергії життя крім 
тих, що отримували разом із досить скудним харчуванням. До їх раціону входили їстівні рослини і 
тварини, яких вдавалося спіймати. Навіть виготовивши деякі примітивні знаряддя і зайнявшись 
інтенсивним полюванням, людина ще не набагато збільшила кількість потрібної їй їжі і підлягала тим 
законам саморегуляції розмноження, що й дикі хижаки [4]. 

Застосування вогню до певної міри полегшило існування первісної людини. Вогонь, що 
виникав від ударів блискавки у дерево, виверження вулкану чи самозапалення торфу, людина 
навчилась зберігати і застосовувати у середньому палеоліті (200-40 тис. років до н.е.). Вирішивши 
проблему його постійного підтримування, вона могла одержувати більшу кількість їжі, придатної для 
харчування [5]. Для підтримання вогню використовувалися гілки дерев, а на безлісних рівнинах – 
кістки тварин. Кістки з рештками жиру горіли добре, але дуже чаділи. Дослідження кострищ, 
розпалюваних у печерах, виявили залишки золи глибиною до 6 метрів, т.б. вогонь розкладався на 
одному місці впродовж тривалого часу. Про тривале перебування багатьох поколінь людей у тих же 
житлах свідчать і так звані культурні шари, що у деяких печерах досягали 50 метрів товщини, 
причому знайдені у верхніх та нижніх шарах примітивні знаряддя праці були практично однакові, 
тобто їх удосконалення відбувалося неймовірно повільно. Первісним знаряддям людям слугувало 
одбите сколом, нешліфоване каміння, дерев’яні палиці й дубини. 
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У середньому палеоліті на Землі жило 200-300 тис. осіб, і крім природних сховищ, 
пристосованих ними для життя, вони почали будувати штучні, з гілок та стовбурів дерев, придатні 
для виживання у суворих кліматичних умовах. При будівництві зимових жител використовувались 
також черепа, бивні та кістки мамонтів [6].  

І.Підоплічко реконструював середньопалеолітичне житло округлого плану, основу та каркас 
якого складали кістки мамонта, яке нині зберігається у Центральному науково-природознавчому 
музеї НАН України. Особливу увагу вчений приділив проблемі освітлення та опалення жител: він 
знайшов світильники із стегнових головок мамонта з ознаками слабкої або сильної обпаленості [7]. 
Кісткового матеріалу для будівництва та вироблення предметів вжитку у людей середнього палеоліту 
було вдосталь: адже цей період характеризується розгортанням масових полювань на крупних тварин – 
мамонтів, носорогів, печерних ведмедів, при чому серед мисливських трофеїв майже 60% від загальної 
кількості тварин припадало на мамонта. Активне винищення тварин компенсувалося багатством фауни 
і незначною чисельністю населення. Але примітивне знаряддя не дозволяло людям боротися з силами 
природи поодинці; вони почали об’єднуватися у колективи і розпочинали осіле життя [8]. 

Поява родової спільноти та її збереження впродовж величезного проміжку часу довели її 
виключну відповідність потребам людства у періоди ранньо- та пізньопервісного існування. 
Колективне полювання і розподіл продуктів харчування між усіма членами первісної общини 
надавали можливість підтримувати навіть хворих або поранених. У печерах Ле Мустьє та Ла Феррасі 
(Франція) і Киїк-Кобі (Крим, Україна) були виявлені захоронення 70-50 тис. років до н.е., де 
знаходились скелети тяжкохворих людей (артрити, злами кісток), що не могли б вижити без 
сторонньої допомоги. Намагання середньопалеолітичних мисливців протистояти смерті вилилося у 
започаткування поховального обряду. Проте, разом із небіжчиком ще не клали поховальну їжу, 
інвентар та прикраси [9]. 

У пізньому палеоліті (40-12 тис. рр. до н.е.) почалося будівництво великих родових жител 
площею понад 40 кв.м. У плані вони мали форму, наближену до овальної, з одним або кількома 
вогнищами у центрі. Фундаментів не було, підлога – або на рівні землі, або заглиблена; стіни з 
жердин, що зверху сходилися докупи, утворюючи конус. Каркас обплітався гілками, потім вкривався 
шкурами забитих звірів чи обмазувався глиною. Світло проникало до житла лише через отвір у стелі, 
через який виходив дим [10]. Серед різноманітних предметів кам’яного інвентаря, знайдених на місці 
пізньопалеолітичних стоянок, археологи виявили велику кількість шильїв та голок, зокрема з 
вушками, що свідчить про вміння тогочасних людей шити одяг із шкур забитих тварин. Грубі нитки 
робили з тваринних жил або рослинних волокон [11]. Це підтверджується знаходженням у 
похованнях пізньопалеолітичного періоду решток верхнього одягу та взуття. 

За даними етнології, частка рослинної їжі у раціоні мисливців-збирачів, що жили у помірному 
кліматі, не перевищувала 50%. Найчастіше вона складала 20-40%, а решта припадала на продукти 
мисливства та рибальства [12]. Відомо, що для отримання потрібної кількості енергії хижа тварина 
потребує менше іжі, ніж травоїдна. Замість того, щоб безперервно їсти низькокалорійну їжу, як їхні 
пращури, люди палеоліту почали інтенсивніше займатися полюванням і в результаті зберігали час 
для обробки свого знаряддя. У пізньому палеоліті вони навчилися шліфувати та наточувати зброю, 
застосовувати списи та дротики з кам’яними наконечниками. Приручивши дику собаку, мисливці 
отримали помічника у полюванні. Вільний час, що з’явився у людини в умовах оптимальнішого 
існування, надавав їй можливість подальшого розквіту [13]. 

Поява вільного часу створювала умови для розвитку корисних навичок і здійснення потреби 
відтворити у найпростіших формах реалії оточуючого світу. У пізньому палеоліті на стінах печер, де 
жили первісні люди, вперше з’явилися контурні зображення тварин, що були об’єктом полювання та 
важливим джерелом харчування. Їх вирізували гострим каменем або малювали охрою, мергелем чи 
вугіллям [14]. Там, де стіни були з м’якої породи (глини), археологи виявили також залишки 
відбитків долоні або зигзаги, зроблені пальцями (меандри, «макарони») [15]. 

Графічних зображень людини у період пізнього палеоліту практично не існувало, проте цей 
час відзначився її першими скульптурними зображеннями. Виникнення материнського родового 
устрою і пов’язаного з ним культу матері супроводжувалось створенням жіночих статуеток, 
вирізьблених з м’якого каменю або кісток мамонта. Невеличкі (5-10 cм) жіночі фігурки були нагими, 
з виразно гіпертрофованими формами (іноді вагітні), без жодних ознак духовності – просто «сосуди 
для розмноження». Але в цих «палеолітичних венерах» була своєрідна привабливість, притаманна 
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примітивним творам мистецтва, що відображують наївне, неупереджене сприйняття оточуючого 
світу [16]. Саме це мав на увазі Е.Гроссе, зазначивши, що «первісне зображувальне мистецтво за 
змістом та формою відзначається безсумнівним натуралізмом.. воно бере сюжети з оточуючої 
природи і побуту... йому вдається вкласти у свої грубі фігури стільки життя, скільки не знаходимо 
навіть у більш оброблених творіннях багатьох вищерозвинених народів» [17; 180]. На думку 
Е.Гроссе, «первісною формою пластичного мистецтва, вочевидь, слугує не самостійна зображувальна 
творчість, а мистецтво прикрашення, а предметом, який перш за все почав прикрашатися, було 
людське тіло» [17; 48]. Про зародження естетики у формі прагнення до прикрашення власного тіла 
свідчать археологічні знахідки залишків мінеральних фарб: білої, чорної, червоної та жовтої. Для 
первісної людини це було одним із засобів залякування ворогів та приваблювання осіб протилежної 
статі. До того ж, розмальовуючи себе, людина прагнула виявити індивідуальність і показати 
приналежність до своєї родової групи. Відмічалася також наявність примітивного гравірування на 
знаряддях праці і полювання, та на жіночих прикрасах. У більш ранні часи прикрасами людям 
слугували природні предмети: квіти, ягоди, зерна, мушлі, зуби тварин, хребці риб тощо. Згодом як 
природні, так і штучно зроблені прикраси почали використовуватись під час поховань, які в той час 
ще не мали ритуального відтінку. Чоловіків, жінок та дітей закопували там, де вони провели своє 
життя: у печерах чи біля входу до них, і разом із ними клали приналежні їм прикраси [18]. 

Прагнучи знайти пояснення незрозумілим явищам природи (змінам дня і ночі, випаданню 
дощу та снігу, появі грому та блискавиці, існуванню сну та смерті), люди почали пояснювати їх дією 
надприродних сил. Так зароджувались фантастичні вірування: тотемізм (віра в існування 
надприродного зв’язку даної родової групи людей з певним видом тварин); анімізм (віра у наявність 
духів та душі); фетишизм (віра у надприродні властивості навколишніх неживих предметів – печер, 
каміння, дерев); магія (віра в існування надприродних впливів природи на людину, людини на 
природу, людини на людину). Лікувальна магія засновувалась на вірі у те, що хвороба – ворожа сила, 
яку можна відлякати заговорами та заклинаннями.  

У мезоліті (11-7 тис. рр. до н.е.) житла почали набувати прямокутної форми: каркас із 
дерев’яних стовпів, стіни з плетених гілок, обмазаних глиною. З подібних будівель складались перші 
селища, тобто укріплені поселення родових общин. Місце для поселення обиралося ретельно: воно 
мало бути захищене від вітрів гірськими хребтами або стрімкими скелями і розташоване неподалік 
водних джерел. З огляду на необхідність захисту від нападу ворогів будівельний майданчик 
знаходився на підвищенні, ззовні поселення оточували вали, рови і стіни, іноді у два-три ряди. Стіни 
складали з напівоббитого каменю, дерева чи сирцевої цегли. Вхід робився один, добре укріплений.  

У той період знаряддя виробництва стали більш досконалими (дерев’яні або костяні з 
кремневими вкладками). Іноді з’являються вторинні знаряддя праці (за допомогою яких 
створювалися первинні), зокрема кремінь для загострення каменів. Для обробки кам’яних знарядь 
використовували удар, сведлення, пилення, шлифування, нагрівання і закалювання на вогні [19]. В 
археологічних розкопках цього періоду знайдено багато мініатюрних кам’яних знарядь геометричної 
форми (мікролітів), що служили для оснащення робочої частини складної зброї (списів та стріл) [20]. 
Поява зброї дистанційного бою підвищувала результативність полювання і призводила до скорочення 
кількості стадних ссавців. Проте надавала можливість полювати на невеликих тварин.  

У мезоліті почала зростати рання смертність жінок у порівнянні з смертністю чоловіків. Часті 
вагітність та пологи, перебування у антисанітарних умовах у житлах та поселеннях, де жінки 
потерпали від тісняви, темноти, протягів, важких запахів від залишків їжі, призводили до того, що 
вони вмирали, ледве встигнувши залишити потомство. Чоловіки ж більшу частину часу проводили на 
полюванні, чистому повітрі [21]. За часів мезоліту досягнув свого розквіту настінний та наскельний 
живопис. На стінах й стелі у печерах Франції, Іспанії, Італії, Росії, скелях Сахари досі збереглися 
кольорові зображення бізонів, оленів, кабанів, диких коней, а також тих тварин, що вже не існують: 
мамонтів та саблезубих тигрів. Їх міцні фігури, передані сміливими, яскравими мазками, повні життя 
та експресії. Водночас у мистецтві мезоліту спостерігалося чимало символіки, зокрема коло (колесо, 
свастика) – символ нескінченності та хрест – символ завершеності. 

Зміни клімату, природні катаклізми, зменшення кількості диких тварин у результаті їх 
винищення, примусили людей змінювати місця перебування. Навчившись здобувати вогонь, вони 
могли харчуватися рибою, яка у сирому вигляді погано засвоюється. Розширення кола харчових 
ресурсів надало нові можливості для засвоєння інших територій. Йдучи за течією річок, по берегам 
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озер та морів, люди поступово розселилися по більшій частині земної кулі. Основною формою 
міграцій, обумовлених екологічними факторами – зміною природних умов або зменшенням ресурсів 
існування – Н.Мерперт вважав переселення. Міграції цієї моделі притаманні періодам 
привласнювальної економіки за умов надзвичайно повільного росту населення [22]. 

Заселивши всі кліматичні зони, люди почали активніше втручатися у хід природних циклів. 
Деякі мисливські племена підпалювали ліс, щоб полегшити полювання. Спровоковані ними лісові 
пожежі завдавали шкоди зеленому покриву Землі. І все ж первісні мисливці порушували природний 
баланс у незначній мірі: їх було ще небагато, до того ж вони не вміли довго зберігати впольовану 
дичину, і тому вбивали її у кількості, достатній лише для підтримки існування. Тенденція здобування 
їжі у масштабах, обмежених суворою необхідністю, підтримувалася найдавнішими законами 
первісного ладу, що мали частково релігійний, а частково етичний характер, і безумовно, екологічну 
основу. Ці закони, продиктовані самим життям, нагадували екологічні принципи, що регулюють 
рівновагу у світі тварин між хижаком і здобиччю. Вони розумно сполучали охорону дичини з її 
раціональним здобуванням і заважали поголовному винищенню тварин [23]. Але навіть така, 
обмежена певними обставинами діяльність первісної людини призвела до негативних наслідків. 
Знищуючи великих ссавців навколо місць перебування, людина ставила себе перед екологічною 
катастрофою і повинна була шукати інші засоби здобування їжі [24]. 

Запровадивши практику одомашнення продуктивних тварин (свиней, кіз) та вирощування 
корисних рослин, люди зі збирачів та мисливців перетворилися на скотарів та землеробів. Цей період 
часто називають неолітичною революцією. Британський археолог Г.Чайлд, що запропонував цей 
термін, вважав, що історичне значення цього феномену полягає у заміні привласнювальної форми 
господарства на продуктивну [25]. Проте це не була революція у розумінні швидкого, рішучого 
переходу до нового способу господарювання. Як писав С.Лем, «…неолітична революція, яку можна 
дорівняти за культуротворчим значенням до атомної…був процес надзвичайно повільний, що 
перевищував за тривалістю життя багатьох поколінь, повзучий перехід від вживання в їжу деяких 
випадково знайдених рослин до осілості, що поступово витісняв кочовий спосіб життя. Зміни, що 
відбувалися впродовж життя окремих поколінь, практично дорівнювали нулю. Інакше кажучи, кожне 
покоління заставало технологію зовні незмінною і природною, як схід і захід сонця» [26; 31-32]. 

Тривалість неоліту – 6-4 тис. років до н.е. За цей період кількість людей на земній кулі 
збільшилась до 50 млн. осіб, що розселилися на її поверхні нерівномірно. Вплив скотарського 
ведення господарства на довкілля був значно глибшим, адже за такої системи худобу можна було 
розводити у більшій кількості, ніж це було потрібно для підтримування існування: вона ставала 
ознакою заможності і сили її хазяїна. У більшості регіонів земної кулі скотарство з’явилося водночас 
із землеробством, що призвело до ще разючішої зміни природних ландшафтів: зменшилась площа 
лісів, почалася деградація ґрунтів. У зонах надмірного випасання худоби або кількарічного 
безперервного землекористування родючість ґрунту падала, і тоді людина мусила залишати ці 
ділянки і переходити на інші. А оскільки природне відновлення ґрунту відбувається досить довго (20 
або навіть 30 років), люди повинні були займати великі території. Натомість у деяких регіонах, де 
земля зрошувалась під час повені і родючість її щорічно поновлювалась завдяки нанесеному мулу, 
щільність заселення була висока. Це потребувало побудови зручних, постійних жител, зокрема 
свайних, які зводилися як на ґрунті, так і воді. Сваї вбивалися у м’який ґрунт, а на твердому 
підтримувались купою каміння; на сваї клався настил, а на ньому знаходилися хижини. Розвиток 
скотарства та землеробства вимагав створення фундаментальних наземних будівель, тому поряд із 
свайними житлами виникали берегові поселення – для людей і тварин [27]. Неолітичне поселення 
складалося з групи невеликих приміщень, розташованих навкруг центрального більших розмірів, що 
мало культове призначення. Окремих кімнат у житлах не було, але іноді «спальні» місця відрізнялися 
від інших за рівнем глиняної підлоги. Санітарні навички у цей період, як і попередні, ще не 
розвинулись: залишки їжі та інші відходи звалювались поряд із житлом.  

Натомість певного розвитку досягла первісна медицина. Люди оволоділи початковими 
прийомами оперативного лікування: обробка поранень рослинними і мінеральними засобами; 
накладання шин при переламах; обезболювання наркотичними природними засобами; кровопускання 
голками з каменю, кості, рослинних колючок; зупинка кровотечі павутинням, золою; припікання 
ранки при укусі змії. Застосовувалися і «фізичні» методи: парова «баня», гарячі і холодні компреси, 
масаж, промивання кишечника [2]. Винайдення черепів із трепанаціями спочатку здивувало вчених: 
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невже у ті часи вже робилися операції на мозку? Але невдовзі було доведено, що штучні отвори у 
черепі мали лише ритуальний характер [3]. Різні нервові й психічні розлади приписувалися злим 
духам, що потрапили до голови хворого, і трепанація мала вигнати їх з порожнини черепа [28]. 

Окрім скотарства та землеробства, у неоліті почало розвиватися ремісництво: гончарна справа 
та ткацтво. Глиняний посуд (часто орнаментований) робився з глини, змішаної з мілко подробленим 
камінням і обпалювався у вогні. Спочатку низ сосудів був заокруглений, згодом його дно почали 
робити плоским [29]. Глиняні сосуди могли заміняти дерев’яними та кам’яними, а також корзинами. 
Плетіння корзин стало важливою передумовою появи ткацтва. Спочатку це було ручне плетіння з 
кори дерев та волокон дикоростучих рослин (кропиви, конопель, льону). З розвитком скотарства, 
зокрема з одомашненням і розведенням вівці, та землеробства, а саме з окультуренням бавовнику, до 
вжитку увійшло веретено – у вигляді палички із глиняними пряслицями [30].  

Розвиток продуктивного господарства сприяв демографічному вибуху на засвоєних 
територіях, що стало причиною міграцій другої моделі, яка, за класифікацією Н.Мерперта [22], 
набула форму розселення. З регіонів, де панували продуктивні види економіки, надлишок населення 
переміщався у місця, придатні для життя, але господарство яких ще не втратило привласнювального 
характеру. Все це прискорювало процес диференціації – виникнення різних локальних культур. У 
залежності від місцевих умов та набутих традицій жителі кожного незалежного поселення могли 
виробляти різні речі, вирощувати певні рослини, розводити дрібну чи велику худобу тощо. 
Виникнення міжобщинних контактів і обміну потребувало удосконалення транспортних засобів. У 
неоліті отримали широке розповсюдження човни, лижі, сані, волокуші, розпочалося використання 
мускульної сили домашніх тварин.  

В епоху неоліту тенденція до символічного, навіть схематичного мистецького зображення 
дійсності стала виразнішою, особливого розвою вона досягла у кераміці, властивій цій епосі. В той 
же час почали з’являтися композиції з життя первісного племені – сцени полювання, битв, танців, 
ритуальних дій. Первісний художник не лише малював людей та тварин, а прагнув передати в 
абстрактних лініях і плямах сліди, характерні для напрямів їх руху і скупчення. Поверхню, що 
оброблялася малюнками, він зображував як єдине ціле, без перспективи, що справляє хаотичне 
враження на сучасну людину [31]. Всі види мистецтва неоліту – живопис, графіка, скульптура, танці, 
співи, музика – були слабо диференційовані, кожен із них у тій чи іншій формі виражав емоційний 
стан первісної людини. Взагалі ж це була суцільна сукупність різних форм самовиразу, на основі якої 
через багато тисячоліть розвинулось сучасне мистецтво.  

Періодом неоліту завершується найдовша в історії культури людства доба – кам’яний вік. На 
думку Тейяра де Шардена «…тільки в неоліті між людськими елементами починає виникати більша 
спаяність, і цей процес вже не зупиняється. Неоліт – …це найкритичніший і найвеличніший з усіх 
періодів минулого – період виникнення цивілізації…За один або два тисячоліття людина розділила 
землю і вкоренилася на ній» [32; 164-165]. Від «неолітичної революції» починається історичний шлях 
від ранньоземлеробських общин до держав Давнього світу. 
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Резюме 
Аналізується особливість культурної діяльності у первісному суспільстві. Поширення в епоху 

неоліту продуктивного господарства почало призводити до локальних порушень природного балансу.  
Ключові слова: первісне суспільство, довкілля, екологія, печерне мистецтво. 

 
Summary 

An origin of ecological problems is on the first stages of existence of humanity 
The paper shows that early primitive society during the first stages of its existence naturally joined 

the environment. It didn’t transform nature, but adapted itself to its conditions. The diffusion of productive 
economy in Neolithic epoch brought to local violations of natural balance.  

Key words: primitive society, environment, ecology, spelaean art. 
 

Аннотация 
Анализируется особенность культурной деятельности в первобытном обществе. Расширение в 

эпоху неолита продуктивного хозяйства стимулировало изменения природного баланса. 
Ключевые слова: первобытное общество, экология, первобытное искусство, природная среда. 
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В.В. Лучанська 

 
АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ 

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
Проблема духовності і духовних цінностей завжди хвилювала розум учених-теоретиків 

минулого і сьогодення, оскільки вона є найбільш складним і суперечливим питанням науки. 
Проблеми, пов’язані з людськими цінностями, поза сумнівом, належать до найважливіших для 
будь-якої з наук. Цінності виступають інтеграційною основою як для окремого індивіда, так і для 
будь-якої малої чи великої соціальної групи, культури, нації, нарешті, для людства в цілому. 
Руйнування ціннісної основи неминуче веде до кризи (це стосується як особи, так і суспільства в 
цілому), – вихід з якого можливий лише на шляху отримання нових цінностей. Немає потреби 
вести мову про те, наскільки тісно це пов’язано з сьогоднішньою ситуацією в суспільстві, 
позбавленому єдиної об’єднуючої платформи. Цей розкол є породженням ціннісної кризи, що 
вибухнула услід за крахом тоталітарної ідеології, що має на увазі наявність у населення 
одноманітної системи цінностей і досить успішно формувала ці цінності через загальнодержавну 
систему виховання і пропаганди. Руйнування ціннісних орієнтирів не супроводжувалося появою 
рівноцінних нових. У міру розвитку цивілізації перед людством неодноразово виникали складні 
проблеми, часом і планетарного характеру. Повною мірою проблеми виявилися вже в другій 
половині і, особливо, в останній чверті XX ст. Сучасне суспільство стало перед вибором: зберегти 
існуючий спосіб взаємодії з природою, що може привести до екологічної катастрофи, або зберегти 
біосферу, придатну для життя, змінивши типи діяльності. Це можливо, на наш погляд, лише у 
процесі формування екології культури. Людство вступає в нову еру існування – епоху, що вимагає 
кардинальної перебудови ціннісних шкал, нових принципів моралі і моральності, нових способів 
вирішення протиріч. Останні десятиліття – час розвитку двох паралельних процесів: посилення 
екологічних проблем планети і їх осмислення людством. 

Екологічними передумовами нової системи освіти є розуміння того, що шлях поліпшення 
екології планети, окрім проведення природоохоронних заходів, лежить також через систему 
освіти і виховання. Екологічна рівновага буде відновлена лише тоді, коли в суспільство буде 
упроваджена екологія культури. Особливо значимою роллю в процесі екологічної освіти, є 
формування адекватного світосприймання сучасної людини, здібності до переосмислення місця 
людини в природі, виховання відчуття відповідальності за свої справи. Екологічну кризу можна 
розглядати як кризу культури. Людство вступає в нову еру існування – епоху, що вимагає 
перебудови ціннісних шкал, нових принципів моралі і моральності, нових способів вирішення 
протиріч.  

Сьогодні екологічна сфера інтенсивно освоюється культурологією. У вивченні екологічної 
культури знаходять віддзеркалення два напрями дослідження, домінуючі в культурології, – культура 
особи і культура суспільства. З’явилися сучасні концепції екологічної культури, що розглядають 
причетність культурно-духовних і природних основ розвитку людської цивілізації (В.Бромлей, 
Е.Гирусов, С.Глазичев, Л.Коган, О.Козлова, А.Кочергин, Д.Ліхачев, Р.Маккензі, Е.Маркарян, 
Д.Маршалл, В.Межуєв, Л.Рапацкая, Дж.Стюард, І.Фролов, Дж.Хелми ін.). Погляди А.Швейцера, 
А.Леопольда, основоположників екологічної етики (етики природного середовища), зробили значний 
внесок до розвитку екологічної культури і мають важливе методологічне значення для розуміння й 
аналізу сучасних концепцій розвитку суспільства та природи.  

Визначено функції культури: адаптаційна, пізнавальна, аксіологічна (ціннісна), інформаційна, 
комунікативна (діалог культур), нормативна, гуманістична, людинотворча (соціалізація особистості), 
виховна, світоглядна (Рис. 1). 

Розглянемо більш детально аксіологічну (ціннісну) функцію культури. 
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Рис. 1. Основні функції культури 
 

Аксіологічний (ціннісний) підхід, як засіб формування екології культури в інформаційному 
суспільстві, базується на поняттях «духовні» і «моральні цінності» і дає можливість з’ясувати якості і 
властивості предметів, явищ, процесів, здатних задовольнити потреби окремої особистості і певного 
суспільства, а також ідеї і спонукання у вигляді норми та ідеалу. Ідеали і установки сучасної 
культури є сплавом того, що було відкрито людством в минулі століття і того, що досягло людство до 
початку XXI ст. До цінностей суспільства належать лише ті позитивно значимі явища та їхні 
властивості, що пов’язані з культурним прогресом. Фундаментальними є гуманістичні або 
загальнолюдські цінності: життя, здоров’я, любов, освіта, праця, творчість, краса тощо. Системи 
цінностей є в кожній культурі, суспільстві, державі, професії, особистості (Рис. 2). Аксіологічному 
осмисленню підлягають матеріальні і духовні цінності. Будь-який соціальний інститут, спираючись 
на цінності більш загального рівня, формує власні специфічні цінності: культурні, педагогічні, 
професійні та ін. Створюється система загальних і спеціальних критеріїв і показників цінності. 
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Рис. 2. Основні типи теорії цінностей 
 

Генетичні витоки аксіологічного розуміння культури пов’язані з буденним використанням 
даного поняття, при якому одні стани людського буття оцінюються як «культурні» (позитивні), а інші – 
як «некультурні» (негативні). Так, йдеться про «культурних» і «некультурних» людей, народів тощо [6; 
79]. Але аксіологічний підхід до культури не обмежується буденним тлумаченням вказаного поняття. 
Взагалі аксіологічна інтерпретація культури властива особі і обширній сфері суспільної свідомості, якій 
притаманна позиція активно-вибіркового, емоційно забарвленого ставлення до світу, що, на відміну від 
буденного рівня характеризується раціонально осмисленим відбором, обґрунтуванням і пропагандою 
певних цінностей, гуманістичних ідеалів. Так, обґрунтовувавши свою позицію, прибічники 
аксіологічної орієнтації в культурології вказують на значення ціннісного параметра такого елементу 
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культури, як наука [6; 83]. Жодна галузь наукового знання, у тому числі й наука про природу, не може 
існувати без певних ціннісних орієнтирів тому, що система цінностей універсальна, стимулююча і 
направляє дії людей [6; 84]. Цінності виступають найбезпосереднішим регулювальником людської 
діяльності. Недаремно ту чи іншу культуру часто характеризують через цінності, що в ній панують. 
Наприклад, ікона – цінність у культурі православного християнства [7; 49]. Тобто, цінність – річ або 
ідея, що символізує приналежність індивідів або груп до певного співтовариства [7; 50]. В людській 
свідомості цінності постають як прояв органічного взаємопроникнення природи і людини та спосіб їх 
саморозкриття. Природа як основа всього сущого володіє потенціалом, який для своєї реалізації 
вимагає такої паритетної сили, якою і виявилась людина. В системі світобудови людині (творінню й 
творцю другої природи – культури) належить особлива роль. Об’єктивні сутності, якими є буття 
природи, існування живого світу, закони причинно-наслідкової взаємозумовленості стали предметом 
суб’єктно-об’єктних відносин завдяки людському мисленню (Рис.3), [1; 247]. 
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(М.Ф. Тарасенко) 

 
 
Рис. 3. Концептуальна модель екології культури в інформаційному суспільстві 

 
Слід розглянути основні концепції щодо сприйняття людиною природи, що і складають 

концептуальну модель екології культури в інформаційному суспільстві. Екологічна культура як 
своєрідний світоглядний «образ світу» (М.Тарасенко) інтерпретує екологічну культуру як «образ 
світу», в якому відображено такий стан соціально-природних залежностей, що характеризує їх 
гармонійну єдність, раціональне освоєння людиною природної та соціальної дійсності і утвердження 
в цьому процесі своєї власної природної самобутності. Питанням екологічної культури присвячені 
праці Е.Гірусова, С.Глазачева, Д.Ліхачова, М.Моїсеєва. Завдяки ним екологічна свідомість стала 
невід’ємною частиною філософської картини світу. Проблему розробки якісно нових екокультурних 
механізмів, що регулюють взаємодію людини та природи висвітлювали І.Бестужев-Лада, М.Реймерс, 
О.Яблоков, А.Урсул, В.Крисаченко. В роботах І.Бистрякова, Е.А. Меерсон, Т.Карякіної, Г.Філіпчука 
визначено, що екологічна культура – категорія, що відображає певну етапність у формуванні 
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людської особистості. Дослідження М.Андреєвої, Т.Анісімової та Т.Яцишиної висвітлюють 
диалектичнй зв’язок між соціально-екологічними чинниками та екологічною безпекою суспільств. 

Антропоцентризм (людиноцентризм) – фундаментальний світоглядний орієнтир людського 
роду. Саме людина є центром і вищою метою світобудови. Всесвіт створений для людини і всі його 
фрагменти й процеси налаштовані для задоволення її потреб.  

Іншою точкою зору є біоцентризм – сприйняття усіх живих істот, усіх фрагментів системи 
Земля як таких, що мають цінність самі по собі незалежно від людських інтересів. Представники 
біоцентризму вважають, що ми живемо у світі взаємозалежних, конкуруючих один з одним 
організмів. Все, що існує в природі, має свою цінність і право на існування. Основоположник 
екоцентризму О.Леопольд писав про необхідність поширити морально-екологічні принципи від 
окремих живих істот до екосистем. Наша планета є не сировинною коморою, а живим утворенням. 
Концепція натуралізма пов’язується з екологічною культурою, наголошує на органічному поєднанні 
людини з природою й безпосередньо виходить на проблеми формування духовного світу людини, на 
комплекс проблем, які були раніше виключно компетенцією етики та естетики. 

З’являється концепція нового натуралістичного напряму етики живого. Натуралістичний 
напрям спирається на природничі науки, насамперед фундаментальні ідеї біології. Представники 
фундаментального напряму етики вважають мораль фундаментальною властивістю живого і прагнуть 
осмислити життя як природно-історичний феномен, а моральнісний контекст виводять з ідеї 
боротьби зі смертю. 

Діяльнісний підхід до вивчення екології визначає її, насамперед, як практичну дисципліну. 
Людина, як об’єкт дослідження, постає специфічною стороною: водночас як об’єкт і як засіб 
управління; як суб’єкт діяльності. Відтак, екологія перетворюється на нормативну дисципліну, 
висновки якої мають бути відповіддю на запитання що і як слід робити. Створюється нова суспільна 
модель, що дістала назву нової екологічної парадигми, ґрунтується на постматеріальних цінностях і 
передбачає підсилення турботи про нематеріальні цінності, що стали ознакою перетворень, які 
зазнало західне суспільство по закінченні ІІ Світової війни.  

Концепція інвайронменталізма ґрунтується на переконанні в тому, що самих лише 
управлінських підходів може бути достатньо для вирішення сучасних екологічних проблем, а також 
зберігає віру в те, що ці проблеми можуть бути вирішенні без обмеження зростання, без 
фундаментальних змін суспільних цінностей, способів виробництва та стереотипів споживання.  

На 1970 роки припадає реформістський екологічний рух, активне його формування у Західній 
Європі, США, Канаді та інших країнах світу.  

Інша концепція радикального екологізму – біорегіоналізм (сукупність філософських поглядів 
у межах екологізму 1960-1980 рр., де провідними є ідеї повернення до землі, перехід до екологічно 
прийнятних технологій, соціального анархізму й фемінізму). 

З’явився новий напрям політичної діяльності – екологічна політика. Розробляються нові концепції 
в екологічній психології. Екологічна психологія розглядається сьогодні як наука, що вивчає характер і 
особливості психологічних впливів на людину з боку природного, соціального й антропогенного 
оточення, зв’язаних із цим психічних переживань, внутрішніх станів людини і суспільства. 

Таким чином, ідеали і установки сучасної культури є сплавом того, що було відкрито 
людством в минулі століття і того, що досягло людство до початку XXI ст. Цінності не є витворами 
певної культури, що змінюється від однієї історичної епохи до іншої, чи суб’єктивними поглядами 
окремих індивідів, за допомогою яких вони соціалізуються чи оцінюють явища навколишнього 
середовища. Цінності самі є породженням культури як специфічно людського способу освоєння і 
привласнення світу, в результаті якого світ перетворюється на ціннісно-смислову реальність, 
аксіосферу як дійсне буття людини. Проблема цінностей загострюється в переломні (кризові) епохи 
історичного розвитку культури. Цінності народилися в історії людського роду як духовні опори, що 
допомагають людині встояти перед лицем долі, важких життєвих випробувань. 
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Резюме 

Аксіологічний підхід як засіб формування екології культури базується на понятті духовні і 
моральні цінності і дає можливість з’ясувати якості і властивості предметів, явищ, процесів, здатних 
задовольнити потреби окремої особистості і суспільства, а також ідеї і спонукання у вигляді норми та 
ідеалу. 

Ключові слова: аксіологія, культурологія, екологія культури, інформаційне суспільство, 
екологічна свідомість, екологічне мислення, природа, духовні цінності. 

 
Summary 

Aksiologichniy approach as a mean of forming of ecology of culture is in informative society 
Aksiologichniy (valued) approach as a mean of forming of ecology of culture in informative society 

is based on a concept spiritual and moral values and enables to find out qualities and properties of objects, 
phenomena, processes, able to satisfy the necessities of individual and certain society, and also ideas and 
motives as a norm and ideal. 

Key words: culturology, ecology of culture, informative society, ecological consciousness, 
ecological thought, nature, spiritual values, moral values. 

 
Аннотация 

Аксиологический (ценностный) подход как средство формирования экологии культуры 
базируется на понятии духовные и моральные ценности и дает возможность выяснить качества и 
свойства предметов, явлений, процессов, способных удовлетворить потребности отдельной личности 
и определенного общества, а также идеи и побуждения в виде нормы и идеала.  

Ключевые слова: аксиология, культурология, информационное общество, экология культуры, 
экологическое сознание, экологическое мышление, духовные ценности. 
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УДК 130.2+304.44 
М.Г. Складановська 

 
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ТА МОТИВАЦІЯ 

ЇЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Проблема формування і розвитку екологічної культури людини, гармонії її відносин з 

природою стає все більш актуальною в наш час. Це необхідна умова збереження людини як виду, 
збереження і розвитку нашої цивілізації. З кожним роком проблема мотивації людської діяльності, її 
зв’язок з особливостями культури, появлення нових стандартів поведінки стають дедалі 
важливішими. Вони переходять із площини теоретичних знань у галузь практичних завдань 
екологічної культури, її формування і розвитку, в площину забезпечення розв’язання реальних 
соціокультурних завдань сьогодення.  

Мета статті – проаналізувати зміст, визначити структуру екологічної культури особистості, 
мотивації екологічної діяльності та екологічної поведінки індивіда. 

У сучасній літературі поширене розуміння екологічної культури особистості як складного 
інтегративного утворення, якості особистості, що характеризується сформованим ціннісно-
мотиваційним ставленням до навколишньої дійсності та людства, високим рівнем оволодіння 
системою екологічних знань, способами творчої екологічної діяльності. У різних авторів (Хилько, 
Курняк, Фенчак, Єфіменко, Чернікова та ін.) зустрічаємо тотожні погляди на структуру екологічної 
культури особистості: інтелектуальна, ціннісно-мотиваційна (у Фенчак – потребо-мотиваційна) і 
діяльнісна компоненти [1; 9, 2; 11, 3; 31, 4; 9, 5; 8]. В.Валєшний визначає такі складові екологічної 
культури особистості: смисложиттєва орієнтація особистості і психологічний механізм її 
становлення; система знань основних закономірностей формування розвитку і функціонування 
особистості, суспільства і природи; особистісний механізм мислення і сприймання навколишнього 
середовища; постійна готовність і бажання використовувати набуті екологічні знання, уміння і 
навички у своєму повсякденному житті [6; 35]. 

У нашому дослідженні екологічна культура особистості розуміється як цілісне утворення, що 
знаходиться в постійній взаємодії з навколишнім середовищем (як природним, так і антропогенним) і 
має такі характерні ознаки: 

– складну структуру, кожний елемент якої взаємодіє з іншими; 
– продукт діяльності особистості; 
– результат взаємодії свідомих і несвідомих процесів особистості, її саморозвитку, 

самовдосконалення, розвитку її творчого потенціалу; 
Витоки екологічної культури особистості – це соціальна пам’ять людства, етнонаціональна 

ідентичність, цінності і норми суспільства, усвідомлені особистістю. 
Отже, культура (в першу чергу екологічна) – це простір буття людини, і саме тому можливість 

збереження природи, побудови гармонійного співіснування людини і природи залежить не від 
біологічних аспектів, а від життєтворчості особистості, усвідомленої культури способу буття. Хоча 
можемо вважати фундаментом майбутнього опанування культури природні задатки, талант, особливості 
темпераменту та індивідуального стилю розумової діяльності. Але формування культури відбувається в 
процесі соціалізації, інкультурації, самовдосконалення. Отже, спеціальні види діяльності – екологічна 
освіта, просвіта, екологічне виховання – шлях формування екологічної культури особистості. 

Аналізуючи визначення екологічної культури особистості і результати нашого дослідження, 
можна зробити висновок: необхідні складові екологічної культури особистості високого рівня – 
сформована екологічна свідомість, мотивація екологічної поведінки особистості, розвинене 
екологічне мислення, екоетичні цінності особистості, естетичне сприйняття середовища, такі 
властивості особистості, як відповідальність, креативність, емпатія, високі моральні засади, 
сформована культура здоров’язбереження і здоровий спосіб життя і, як наслідок, свідома екологічна 
діяльність особистості як у професійній галузі, так і в повсякденному житті індивіда. 

Мотивація – рушійна сила будь-якої діяльності. Поняття мотив означає спонукання до 
діяльності, причину дій і вчинків. Види мотивів різноманітні: інтерес до змісту або процесу 
діяльності; прагнення до самоствердження, самореалізації; матеріальні стимули; почуття обов’язку; 
набуття професійних вмінь, навичок, що дозволить ефективно працювати у майбутньому; прагнення 
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до встановлення або підтримання стосунків з іншими людьми; переживання позитивних емоцій тощо. 
Мотивація враховує сукупність мотивів і ситуативні фактори. 

За М.Вебером мотиви діяльності індивіда можна розподілити на такі види: 
1. традиційні мотиви, засновані на звичаях, традиціях, усталених звичках; 
2. афективні мотиви, засновані на психологічній реакції індивіда; 
3. ціннісно-раціональні мотиви – свідомі вчинки, засновані на етичних принципах, цінностях, 

релігії, вихованні тощо; 
4. ціле-раціональний мотив, спрямований на досягнення мети, засобами якого є наукові 

знання, правові норми, технології тощо [8; 628]. 
Традиційні мотиви екологічної поведінки індивіда обумовлені його вихованням і способом 

життя його родини, батьків, того оточення, в якому він проживав більшу частину свого життя. 
Афективні мотиви екологічної поведінки пов’язані з розвитком емоційно-почуттєвого світу 
особистості. Любов до життя, краси природи, співчуття до живих істот можуть бути спонукальними 
чинниками будь-якого вчинку людини, пов’язаного з турботою про тварин, рослини чи спробою 
зупинити нищення природи, криваві види промислів чи мисливства. Ціннісно-раціональні мотиви 
екологічної діяльності індивіда спираються в першу чергу на екоетичні цінності, поняття Добра і Зла. 

Мотивація екологічної поведінки – багатовекторне особистісне утворення, перетин множин 
логічного осмислення і аналізу інформації, дискурсивного мислення і пошуку закономірностей, 
почуттєво-інтуїтивного відображення дійсності, особистісних факторів (відповідальності за наслідки 
своїх вчинків, віри, креативності, наполегливості, отримання насолоди від пізнання незнаного, краси 
і гармонії неспотвореного світу і щире бажання передати цю красу в довічний спадок своїм 
нащадкам). Мотивація екологічної поведінки особистості вагомо залежна від розвитку вищих потреб 
особистості: пізнавальних, естетичних, самоактуалізації і самовдосконалення. 

Пізнавальні потреби викликають інтерес до отримання нових знань щодо утворення світу, 
можливостей людини і можливостей гармонійного співіснування людини і природи. Саме ці потреби 
є запорукою того, що людина мисляча не задовольниться існуючими стереотипами в своїй 
професійній діяльності, якщо ці способи діяльності не відповідають вимогам екологічного 
імперативу. Ці потреби є поштовхом до комплексного, системного розгляду екологічних проблем, 
визначення парадигми розвитку людства, вивчення засад розвитку різних культур. Адже ця 
різноманітність – джерело прогресу культури як загальнолюдського феномену і екологічної культури 
особливо як інтегруючої галузі інкультурації індивіда, виховання особистості. 

Естетичні потреби особистості розглядаємо як потребу в красі: споглядальну, що дає приток 
позитивних емоцій і розвиток почуттєвого світу особистості і дійову – потребу творити красу. 
Розвинені естетичні потреби особистості здійснюють двобічний вплив на характер взаємовідносин 
людини і природи. В психологічному плані потреба в красі підвищує ймовірність установки 
особистості на збереження незайманої природи або художніх витворів людських рук (живописних 
полотен, скульптур, садів і парків, квітників і архітектурних ансамблів). Адже психічно здорова людина 
не знищує те, що любить, що приносить їй задоволення. З іншого боку, потреба в красі є мотивом 
творчої діяльності людини. А розвиток творчого потенціалу особистості студента є необхідною умовою 
як формування компетентного професіонала, здатного адаптуватися до нових умов, невідомих апріорі, 
так і альтернативою розповсюдження споживацьких настанов особистості. Адже саме споживацька 
психологія є основним гальмом формування екологічної культури в особистісному плані. 

Із розвитком творчого потенціалу особистості нерозривно пов’язана потреба в 
самовдосконаленні і самоактуалізації. Адже самовдосконалення – творча робота з пізнання, 
дослідження особливостей свого внутрішнього світу, розкриття своїх потенційних здібностей та їх 
розвитку, а також можливостей свідомого самообмеження. Самоактуалізацію за А.Маслоу 
розглядаємо як внутрішню діяльність особистості (пошуки відповідей на питання: «Для чого ти 
прийшов у цей світ?», «Що ти хочеш зробити?», «Що ти можеш зробити?») і зовнішню діяльність 
особистості в цілеспрямованих спробах зробити те, що є твоїм призначенням, бажанням, метою. 
Розвиток креативності, як властивості особистості і здатності до творчої діяльності, є необхідною 
умовою цих пошуків, що запобігають самоствердженню в девіантній поведінці, руйнуючій діяльності 
або байдужості до цих вчинків. Тут доцільно буде, на нашу думку, навести слова герцога 
Барбантського про те, що навряд чи існує більш шляхетна мета людства, ніж захист споконвічного 
багатства, що дане нам у тимчасове користування і під нашу відповідальність [9; 100]. Ця шляхетна 
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мета вимагає творчих пошуків способів її досягнення і вказує той напрям, де самоактуалізація 
особистості може стати обнадійливою сходинкою на шляху до гармонійного співіснування людини і 
природи. 

Яка ж залежність існує між рівнем мотивації та ефективністю діяльності? Широко відомим є 
той факт, що успіхів досягають високомотивовані індивіди. Але дослідження вчених виявили, що 
надмірна мотивація спричиняє хвилювання, напруження, стрес, і результати діяльності індивіда 
стають гіршими. Цю залежність сформулювали Р.Єркс і Дж.Додсон: «внаслідок збільшення 
інтенсивності мотивації якість діяльності спочатку збільшується, а потім, після проходження точки 
найбільших показників успішності діяльності (оптимуму мотивації), поступово зменшується» [10; 
212]. Оптимум мотивації для різних видів діяльності і різних мотивів буде різним, і це ускладнює 
практичне використання закону Єркса-Додсона на практиці. Які ж висновки з наведеного вище 
можемо зробити для формування мотивації екологічної діяльності індивіда?  

Аналізуючи експериментальні і теоретичні дослідження, зазначимо, що надмірну мотивацію, 
яка спричиняє дезорганізацію діяльності, найчастіше викликають зовнішні негативні мотиви (загроза 
програшу при змаганні чи низької оцінки присутніх, неможливість самоствердження, самореалізації). В 
мотивації екологічної поведінки індивіда, як вже зазначали, мають переважати позитивні внутрішні 
мотиви особистості: любов до природи, живих істот, бажання піклуватися про них, почуття естетичної 
насолоди від краси гармонійного природного середовища, бажання пізнання законів природи, творчі 
пошуки можливостей розв’язання екологічних проблем, можливість самоактуалізації та самореалізації 
на шляху до ноосферної перебудови науки, освіти, соціокультурної політики. При формуванні подібних 
внутрішніх мотивів виявляються зайвими додаткові мотиви, що можуть викликати дезорганізацію 
діяльності. Від ситуації «перемотивації» під час екзаменів, змагань екологічна поведінка індивіда 
відрізняється ще однією суттєвою ознакою: в зазначених ситуаціях покарання або відчуття 
«неповноцінності» загрожуватиме учаснику, якщо він не зробить належне завдання. Отже потрібні 
додаткові стимули, знання, навички для його виконання. В процесі вибору способу екологічної 
діяльності перед індивідом найчастіше постає проблема: як не зробити шкоду природі. Це – перший 
рівень усвідомленої екологічної поведінки – утриматись від руйнівних звичок. Для цього не потрібні 
додаткові навички. Потрібна внутрішня духовна діяльність із формування переконань: я так не зроблю! 

Наступний рівень усвідомленої екологічної поведінки індивіда теж вимагає не додаткових 
навичок, а результатів самовдосконалення: сформованих ціннісних орієнтацій; почуття 
відповідальності за те, що ти робиш і за те, що можуть зробити поруч з тобою при твоїй байдужості; 
мужності для того, щоб зупинити руйнацію, спробувати переконати тих, хто не встиг ще замислитися 
над наслідками своїх вчинків. Отже, перед організаторами акцій, що мають екокультурну 
спрямованість, постає завдання розвитку внутрішніх позитивних мотивів екологічної діяльності і 
екологічної поведінки індивіда.  

Розглянемо механізми створення мотивації участі в соціокультурних заходах, які доцільно 
запровадити в процесі формування екологічної культури студента. Проаналізуємо, які засоби 
позитивного підкріплення можуть впливати на виникнення або актуалізацію бажаних мотивів. 
Запроваджувати їх необхідно протягом тривалого часу або систематичного повторення з варіативним 
зовнішнім відтворенням. Це може бути схвалення, публічне визнання суспільно корисної поведінки 
студента, оригінальності його мислення, наявності творчих здібностей, чуттєвості до краси, 
сучасності тієї чи іншої форми поведінки та порівняння її з відомими світовими акціями (наприклад, 
запровадження екологічно чистих видів транспорту, енергозбереження у побуті, відмова від штучних 
добрив тощо). Наявність позитивних емоцій індивіда є необхідною для підкріплення мотивації 
подальших дій в напряму розвитку екологічної культури студента. 

Провідна компонента сформованої екологічної культури особистості – свідома екологічна 
діяльність, що є наслідком впливу всіх її складових, інтегруючим утворенням. «Тільки через 
діяльність з вивчення й охорони навколишнього середовища можна навчитися грамотного, 
компетентного природокористування. ...практична діяльність водночас є трансформатором у процесі 
вироблення переконань на магістральному напрямку виконання свідомого і відповідального 
ставлення до природи, тобто високої екологічної свідомості» [11; 256-257]. 

Види екокультурной діяльності різноманітні: навчальна діяльність, трудова, гра. В навчанні 
необхідне сполучення пізнавальної і практичної діяльності: набуття знань про закономірності 
розвитку життя і умови екоеволюції людини і природи і практичне застосування знань в 
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природоохоронній діяльності, озелененні, підтримці роботи заповідників, лісництв тощо. В 
професійній діяльності – це екологічна експертиза виробничих проектів, що передує визначенню 
економічних прибутків від їх реалізації, впровадження безвідходних технологій, засобів 
енергозбереження, очищення викидів тощо. Імітаційні й ділові ігри також є засобами екологічної 
діяльності, якщо під час гри відбувається обговорення екологічних проблем і набуття організаційних 
і розумових навичок їх розв’язання. Виділимо творче мислення як необхідну умову ефективності 
розв’язання екологічних проблем, адже вони виникають як зіткнення різних ціннісних і професійних 
пріоритетів, різних видів світосприйняття. Отже знаходження нестандартних рішень цих проблем, 
ефективних способів переконання опонентів, інтегрування нових досягнень науки є творчою 
діяльністю екологічної спрямованості. Актуальні види свідомої екологічної діяльності: 

• мисленнєва діяльність у науковій, освітній, культурологічній галузі з дослідження питань 
формування і розвитку екологічної культури, мотивація екологічної поведінки особистості; 

• впровадження здорового способу життя, опанування культури здоров’язбереження; 
• творча художня діяльність, що народжує витвори мистецтва, що відображають красу нашої 

землі, любов до всього живого і є компонентою свідомої екологічної діяльності. 
Моральні засади екологічної діяльності – відмова від байдужості до антиекологічної 

поведінки людей, які оточують; громадянська мужність, потрібна для викриття правопорушень і 
злочинів стосовно охорони довкілля і здоров’я людини. 

Ефективність екологічної діяльності, за думкою Ю.Ожегова і К.Никанорової [12; 229], 
залежить від правильної орієнтації всіх видів і форм діяльності в системі «суспільство-природа», 
розвитку ініціативи і активності громадян, культури здійснення природоохоронної, 
ресурсозберігаючої діяльності і відсутність формалізму в цій роботі. 

Підсумовуючи зроблений аналіз змісту поняття «екологічна культура особистості», 
акцентуємо увагу на системності цього утворення. Отже, проблема формування екологічної культури 
особистості виявляється комплексною проблемою, що вимагає і комплексного підходу, аналізу 
продуктивності цього процесу, диференціації процесуальних аспектів, чинників його ефективності і 
умов його впровадження в соціокультурну практику. Синергетичний підхід до процесу формування 
екологічної культури особистості вимагає взаємопов’язаного розвитку всіх складових цього 
феномену в їх взаємозалежності, взаємозв’язку, взаємному впливові один на одного і на інтегруючий 
результат – рівень сформованості екологічної культури особистості, який виявляється як в ставленні 
людини до природи, осмисленні законів її розвитку, так і в діяльності індивіда. 
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Резюме 
Проаналізовано зміст і структуру поняття «екологічна культура особистості» та особливості 

мотивації екологічної діяльності індивіда. 
Ключові слова: екологічна культура особистості, структура, мотивація, вищі потреби 

особистості, екологічна діяльність, екологічна поведінка. 
 

Summary 
Ecological culture of personality and motivation of her ecological activity 
The article analyzes the content and structure of the concept of «ecological culture of personality» 

and especially the motivation of environmental activities of the individual. 
Key words: ecological culture of personality, structure, motivation, higher necessities of personality, 

ecological activity, ecological behavior. 
 

Аннотация 
Проанализированы содержание и структура понятия «экологическая культура личности» и 

особенности мотивации экологической деятельности индивида. 
Ключевые слова: экологическая культура личности, мотивация, высшие потребности 

личности, экологическая деятельность, экологическое поведение. 
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УДК 379.82.(331.32) 
Г.Г. Вишневська 

 
ІВЕНТ-ТУРИЗМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТУРИЗМУ 

 
Туристично-рекреаційна галузь – сфера культурної діяльності, що динамічно розвивається. На 

цьому тлі значний інтерес являє подієвий туризм. При правильній організації його ресурсний 
потенціал є необмеженим. З огляду на відмічене, дослідження розвитку подієвого туризму є 
актуальним. 

Комплексному теоретико-практичному дослідженню питань організації й розвитку подієвого 
туризму в сучасних умовах присвятили свої праці такі відомі вчені, як А.Бабкін, М.Біржаков, 
Ю.Блохіна, Е.Богданова, Д.Ісмаєв, М.Кабушкін, Г.Карпова, В.Квартальнов, А.Кирилов, О.Костюк, 
Ю.Кузнецова, М.Ліндстром, Р.Олльє, Х.Прінгл, І.Смаль, І.Шаповалова та ін. Разом із тим, 
незважаючи на наявність значного наукового доробку з цих питань, дослідженнями не охоплено 
окремі напрями організації та регулювання розвитку подієвого туризму як на державному, так і 
регіональному рівні.  

Мета статті – аналіз теоретичних аспектів сутності подієвого туризму та його розвитку в 
Україні; окреслення перспективних напрямів державного регулювання подієвого туризму, зокрема у 
контексті прикордонного співробітництва. 

Щодня у світі відбувається безліч цікавих подій. Карнавал у Ріо, Love Parade у Берліні, 
кінофестиваль у Каннах, чемпіонат світу з футболу, перегони Формули І, День народження королеви 
Нідерландів, тенісний турнір «Великого Шолома» та ще тисячі інших, про які багато мандрівників 
навіть не здогадуються. Мало хто з туристів танцював на балі у Відні, був присутнім на параді 
Хелоуіну в Нью-Йорку, чи на святі молодого вина Божоле у Франції. Проте більшість українських 
туристів неодноразово з’їздили в Анталію, Шарм-Ель-Шейх по путівці all inclusive. Ці напрями є 
досить популярними серед споживачів на ринку пострадянських країн. Комфортний відпочинок та 
сервіс здатні задовольнити потреби багатьох туристів. І це ключові фактори популярності даних 
дистинацій на українському ринку. Проте багато туристів «втомились» від одноманітних подорожей 
та заздалегідь очікуваної програми поїздки. Єгипет, Туреччина, автобусні, авіа тури Європою, 
поїздки на острови Тихого, Атлантичного та Індійського океану були, є та будуть актуальними. Але 
все частіше люди за мету подорожі починають ставити не лише знайомство з країною чи відпочинок 
на морі, а й відвідування конкретного заходу в тій чи іншій країні. Цей захід є фактором, задля якого 
планується тур. Саме як реакція на даний попит вітчизняними туроператорами почали формуватися 
івент-тури. Більш того, Україна сама може запропонувати якісні та цікаві події, які стали б основою 
таких турів. 

Слово Event (подія, захід) в англійській мові має чимало значень: соціально-культурне, 
технічне й навіть філософське. Але в контексті даної статті розглядається саме соціально-культурне 
значення терміну, втім це значення є й найбільш популярною семантикою слова. В українській мові 
використовується як транслітерований варіант – івент, так і аналоговий переклад – подія. Отже, Event 
(подія, або спеціальна подія) – запланована соціально-суспільна подія (захід), що відбувається в 
певний час, із певною метою та має певний резонанс для суспільства. До івентів можуть належати 
кардинально різні заходи: фестивалі, карнавали, паради, конференції, форуми, семінари, тренінги, 
спортивні змагання, концерти, прем’єри фільмів, театральні вистави [2; 8; 25-26]. 

Івент-туризм – унікальний шанс стати свідком найбільших подій у світі спорту, культури й 
мистецтва. Івент-туризм – можливість «вболівати» за улюблену команду на чемпіонатах світу з 
футболу, співати разом із своїми кумирами на Євробаченні, перевтілитися в чужий образ на 
феєричному Венеціанському карнавалі, простежити за віражами гонщиків на Гран-прі Монако або 
прогулятися по вулицях Канн у період кінофестивалю поруч із зірками. Такі тури поєднують 
традиційний відпочинок і участь у найбільш видовищних заходах. Івент-туризм – неминуча 
атмосфера свята, індивідуальні умови відпочинку й незабутні враження, що зберігаються в пам’яті. 
Завдяки цьому традиційне знайомство з історією й визначними пам’ятками тієї або іншої країни 
можна сполучити з відвідуванням заходів, про які згодом буде приємно згадати. Такі поїздки 
залишаються в пам’яті як одні з яскравих моментів життя. Адже головна особливість івент-туризм – 
безліч яскравих і неповторних моментів. Такий туризм у першу чергу заснований на враженнях [2; 8; 
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25-26]. Івент-тури дають змогу поглянути на відомі місця з іншого боку. Стандартне знайомство з 
країною вже є недостатнім для туристів, вони прагнуть більшого. Сьогодні серед популярних інвент-
турів можна виділити поїздки на карнавали, музичні фестивалі, національні свята, спортивні події, 
фешен-покази, гастрономічні тури, відвідування виставок, концерти зірок естради, сафарі, 
відвідування надзвичайних природних явищ (наприклад, виверження вулкану). Спортивний івент-
туризм – це заняття спортом і відвідування фітнес-клубів. Підтримувати здоров’я завдяки спорту в 
наші дні стало модною тенденцією. Найбільш популярними змаганнями є: 

– автоперегони (Формула І, автоперегони NASCAR (США); 
– Олімпійські ігри, що є класикою спортивних змагань ще з часів стародавньої Греції (зимова 

та літня); 
– футбольні змагання – найпопулярніша в світі гра, предмет національної гордості багатьох 

країн. Зараз Україна та інші країни світу готуються до чемпіонату світу «Євро 2012»; 
– тенісні турніри: «Великий шолом», кубок Девіса; 
– чемпіонат світу з хокею; 
– кінні скачки: кубок світу з кінних перегонів у Дубаї, «Aintree Grand National», Королівські 

скачки у Беркширі, Англія тощо; 
– бокс: кубок короля, світові чемпіонати з боксу в різних вагових категоріях [5; 8]. 
Одним із популярних видів подієвого туризму є фестивалі, що проходять протягом року в 

багатьох країнах світу. Тематично ці заходи можна розділити на декілька груп: арт-фестивалі, 
музичні фестивалі, кінофестивалі, квіткові фестивалі, гастрономічні фестивалі та ін. Фестивальний 
туризм охоплює широкий спектр подій, тому і притягує різних за віком, соціальним статусом та 
смаками споживачів. Це унікальна можливість не тільки насолодитися виступом улюбленого 
виконавця, гурту чи діджея або побачити роботи видатних режисерів, а й поспілкуватися з 
величезною кількістю однодумців. Адже кожен фестиваль має свою тематику, тому публіка там 
збирається відповідно до спільних інтересів та захоплень. Фестивалі також є цікавим заходом із 
професійної точки зору для тих, хто працює в сфері, якій присвячений той чи інший фестиваль, і 
може перерости в цікавий проект та плідну працю [4; 29]. Популярність того чи іншого фестивалю 
залежить від багатьох факторів. У першу чергу, успіх фестивалю ґрунтується на значимості та 
актуальності артистів, робіт, подій, представлених на ньому. Це ключовий фактор при обранні заходу 
туристами. Важливим чинником також є місце проведення та рівень організації заходу. 

Європейські фестивалі є досить організованими дійствами, де використовуються надсучасні 
розважальні технології, яскраві декорації, якісний звук та світло. Приділяється велика увага безпеці 
заходу, швидкому доступу глядачів на фестиваль, мінімізація черг на вході та у закладах, що надають 
послуги на території. Це все робить перебування туристів на дійстві комфортним та безпечним. На 
популярність фестивалю також впливає популярність бренду, під яким проходить захід. Багато 
фестивальних брендів стали культовими і асоціюються у відвідувачів із високим рівнем організації та 
завжди актуальним і цікавим продуктом, представленим на дійстві [4; 32]. 

Популярними є: весняний фестиваль тюльпанів у Нідерландах, міжнародний музичний 
фестиваль «Празька весна», міжнародний музичний фестиваль у Каннах, фестиваль Баха в Лейпцизі, 
фестиваль реклами «Канські Леви», пивний фестиваль у Мюнхені «Октоуберфест», міжнародна 
регата Baltic Sail у Швеції, угорський музичний фестиваль Sziget, міжнародний джазовий фестиваль у 
Берні (Швейцарія), фестиваль молодого вина в Божолє Нуво у Франції та багато ін. 

Для шанувальників івент-туризму зима залишається привабливим періодом, тому що це час 
карнавалів у багатьох країнах світу, популярність яких зростає. Карнавали, що традиційно проводяться 
в різних країнах світу – не що інше, як вдалий маркетинговий хід. Подібні шоу проходять, як правило, у 
періоди міжсезоння, коли туристична активність помітно знижується й місцева адміністрація власними 
зусиллями намагається поповнити бюджет. Найбільш яскравим є, звичайно, карнавал у Ріо, але він є 
досить дорогим задоволенням, тому туроператори також пропонують більш доступні, але не менш 
цікаві карнавальні тури. Причому, якщо кілька років тому тури на карнавальні дійства пропонувалися в 
рамках подорожі до певної країни, то тепер розробляються спеціальні програми. Популярністю 
користуються Венеціанський карнавал, карнавал у ноттінг-Хіллі (Великобританія, Хеллоуїнський 
карнавал у США, карнавал на Мальті, карнавали у Вероні, Лондоні, Кельні тощо. 

Відвідування виставок також є складовою подієвого туризму. Виставковий туризм треба 
розглядати з кількох позицій. Він може репрезентувати діловий туризм і знаходити свій вияв у 
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відвідуванні виставкового заходу з професійної точки зору (як учасник або партнер). Тури на 
виставки здійснюються також і як розважально-пізнавальні. Все залежить від тематики, формату та 
мети відвідування виставкового заходу. 

Місцеві, регіональні, національні, міжнародні виставки мають різну тематику. Саме тематика 
формує аудиторію заходу. Виставки можуть бути присвячені дизайну, фотографії, історичним 
подіям, музиці, природним явищам. Виділяють також професійні спеціалізовані виставки. Велику 
аудиторію професіоналів та глядачів збирають автомобільні салони, де представлені новинки та 
яскраві шоу (автосалон у Женеві, Детройті). 

Організація івент-турів є специфічною організацією і вимагає індивідуального підходу до 
клієнта та знання країни, специфіки заходу, на який організовується тур. Більшість туристів 
заздалегідь знають, яку подію вони хочуть відвідувати та якого характеру ця подія. Для таких 
клієнтів головне – визначитися з варіантом доставки, розміщення та харчування. Однак є й такі 
туристи, що прагнуть нових яскравих відчуттів, проте не визначилися з подією, на яку хочуть 
потрапити. Такі туристи потребують особливої уваги, адже івент, під який організовується тур, 
повинен відповідати їх смакам та вподобанням [8; 9]. Під час організації туру на обрану подію треба 
враховувати те, що в період проведення заходу буде спостерігатися великий приток людей в місце 
його проведення, що може спричинити проблеми з недостатньою кількістю місць у закладах 
розміщення, відсутністю вхідних квитків тощо. Саме тому бронювання авіаквитків, готелів і квитків 
на заходи, як правило, здійснюється завчасно, іноді – за кілька місяців до події. Туроператори 
замовляють подієві тури як мінімум за місяць-два до початку заходу, оскільки в останній момент 
доведеться обирати між дуже дорогими номерами або готелями у віддалених районах. Більша 
частина програм таких турів складається індивідуально, під замовлення, що звичайно не буде 
коштувати дешево. 

Отже, івент-туризм – прекрасна можливість відвідати в якості глядача або учасника цікаві 
шоу, виставки, змагання, побачити унікальні природні явища, поринути у вир емоцій на карнавалах 
та фестивалях. В європейських країнах, США івент-індустрія є розвиненою та пропонує споживачам 
широкий вибір заходів, вартих уваги. В цих країнах формуються тенденції в сфері івент-туризму, що 
далі адаптуються до національної специфіки інших країн. Однак країни Африки, Азії, Австралія 
також мають заходи, варті уваги. Ринок подієвого туризму в розвинених країнах є насичений 
пропозицією. Туристи Великобританії, Нідерландів чи Італії є вибагливими до заходів, що їм 
пропонуються, тому велика увага приділяється якості проведення дійства, безпеці, використанню 
інноваційних технологій та, звичайно ж, актуальності продукту, представленому на івенті. 
Організатори, щоб зробити свій захід культовим (а саме такі події приваблюють великі потоки 
туристів), повинні постійно дивувати публіку. 

В Україні івент-туризм знаходиться на стадії розвитку. Наша країна має багатий історико-
культурний, природний, творчий потенціал для розвитку саме цього виду відпочинку. Етнічна 
українська музика, традиції, фольклор є базою для розвитку фестивалів, що будуть розвивати 
українську культуру та демонструвати колорит нації. Взагалі, на території України мають право на 
існування різноманітні фестивалі, паради, свята, виставки і т.д. Головним питанням є те, як вивести їх 
на світовий рівень та зробити об’єктами масового туристичного попиту даного сегменту ринку. У 
першу чергу українським івентам не вистачає якісного рівня організації дійства. Деякі фестивалі, 
свята ще досі мають стихійний характер, що перешкоджає притоку туристів. Потрібно звернути увагу 
на розбудову інфраструктури навколо заходу, адже це є одним із ключових факторів, що впливають 
на вибір туристів. Українська індустрія дозвілля тільки виходить на світовий ринок розваг, її лише 
зараз починають сприймати зарубіжні івент-компанії та продюсери. І сьогодні українські івенти 
можуть представити до уваги відвідувачів якісний продукт за участю як національних, так і світових 
брендів. 

На сьогодні в Україні є заходи, що привертають увагу колоритом, індивідуальністю, цікавою 
задумкою не лише місцевих відвідувачів, а й іноземних туристів. Серед них: Сорочинський ярмарок, 
фестиваль «Таврійські Ігри», фестиваль «Джаз-Коктебель» та «Козацький острів», «Казантип» та ін. 

Івент-туризм є одним із факторів, що формує імідж країни. Наявність якісних, колоритних та 
цікавих подій в країні сприяє формуванню її позитивного іміджу серед інших держав. Гучні івенти 
концентрують увагу світової спільноти на країні, де вони відбуваються. Це сприяє залученню 
інвестицій та розкрутці туристичного ринку країни. 
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Дієвим прикладом підвищення іміджу країни був пісенний конкурс Євробачення, що пройшов у 
Києві 2006 р. За час проведення івенту Україну відвідали десятки тисяч туристів з усього світу. 
Європейські телеканали постійно робили прямі включення з гарячих подій конкурсу: репетицій, 
екскурсій для учасників (що проходили в мальовничих куточках України), презентації. Прямі трансляції 
Євробачення відбувалися в усіх Європейських країнах. У ході трансляції глядачам демонструвалося 
відео, що знайомило їх з Україною. Спеціалісти з піару, що займалися розробкою іміджу нашої країни в 
контексті Євробачення, створили загальну креативну концепцію позиціонування «Квітуча Україна», що 
сприяло уявленню українців як незалежної, успішної, талановитої нації. Тому важливо сформувати 
календар привабливих для туристів заходів, що проводяться в Україні, роблячи основний акцент на 
актуальності, належному рівні організації та національній специфіці. Культурно-масові заходи можуть 
бути мотивом збільшення кількості туристів. Деякі заходи можна зробити традиційними. Не повинна 
залишитися без уваги жодна історична подія, фестиваль або свято. Слід пам’ятати, що одними івентами 
туристів не втримаєш, потрібно мати налагоджену туристичну інфраструктуру, що буде забезпечувати 
туристам комфортний відпочинок. Україна має потужний природний та культурний потенціал, який 
треба розвивати та не допускати його занедбання. Випробуванням для нашої туристичної галузі і країни 
взагалі буде проведення чемпіонату з футболу світового рівня Євро-2012. У період проведення змагань 
очікується активна аквізиція туристів з усього світу. 

Ключовим фактором, що сприятиме популяризації турів на українські івенти як 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, є грамотне просування продукту від виробника до 
споживачів. Велику роль тут відіграють інформаційні технології. Туристи повинні мати доступ до 
вичерпної інформації про спортивні, культурні, розважальні, музичні заходи, що пропонує українська 
туристична та розважальна індустрія. 

Отже, івент-туризм в Україні є інноваційним явищем, якому провідні туристичні оператори 
пророкують перспективи. Туристи з цікавістю реагують на появу івент-турів на ринку. Попит на них 
постійно зростає і вимагає розширення пропозиції, що виявляється як в популяризації турів на зарубіжні 
спортивні та культурні події, так і розвитку внутрішнього івент-туризму. Україна має значний природний, 
історико-культурний потенціал, що одночасно з івент-туризмом доповнюють один одного, сприятимуть 
зростанню туристичного ринку країни, його привабливості для внутрішніх та іноземних туристів. 
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Резюме 
Здійснено аналіз теоретичних аспектів сутності подієвого туризму (івент-туризм) та його 

розвиток в Україні. Розглядаються перспективні напрями державного регулювання подієвого 
туризму, зокрема у контексті прикордонного співробітництва. 
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Summary 

Іvеnt is tourism in the context of development of world tourism 
This article is an analysis of the theoretical aspects of the city of nature tourism (event-tourism) and 

its development in Ukraine. We consider the perspectives of state regulation of city of tourism, particularly 
in the context of cross-border cooperation. 

Key words: event tourism, city of tourism, festivals, carnivals, parades, conferences, forums, 
seminars, workshops, sporting events, concerts, film premieres.  

 
Аннотация 

Проведен анализ теоретических аспектов инвент-туризма и его развитие в Украине. 
Рассмотрены также перспективы государственного регулирования этого вида туризма. 

Ключевые слова: инвент-туризм, фестивали, карнавалы, парады, конференции, форумы, 
семинары, тренинги, спортивные соревнования, концерты, премьеры фильмов. 
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І.Ю. Бондарчук-Чугiна, О.В. Орлова 

 
СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ 
ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 
Туризм є однією з найцікавіших сучасних форм дозвілля, що відіграє помітну роль у 

розширенні загальних знань і, зокрема, культурного розвитку людини. В Україні з кожним роком все 
більше людей відправляється в подорожі за межі країни, у процесі яких знайомляться з традиціями, 
способом життя, культурною спадщиною й сучасною культурою інших народів. Людство завжди 
цікавилося минулим, так само як і життям тих народів, що схожі на нього, але одночасно і різні за 
культурою. Сьогодні засоби масової інформації задовольняють ці запити. Але часто хочемо на власні 
очі побачити інший спосіб життя і готові відправлятися в віддалені краї, аби опинитися всередині 
іншого культурного оточення. Індустрія сучасного туризму готова здійснити ці бажання. Беручи 
участь у туристичних заходах, люди знайомляться з тими зразками людського існування, які до цього 
моменту здавалися чисто теоретичними поняттями. Тимчасово переміщаючи людину з місця 
постійного мешкання в іншу країну, туризм дає можливість:  

– побачити матеріальні пам’ятники і предмети прикладного мистецтва культур, що стали 
минулим; 

– ознайомитися з носіями архаїки і їх повсякденним життям; 
– ознайомитися з життям сучасних цивілізованих країн, із зразками їх художньої культури, 

національними традиціями, до яких, як правило, ставляться дбайливо; 
– опинитися за межами іншої релігійної орієнтації, іншого мовного оточення; 
– відпочити, а також поправити здоров’я.  
Пізнавальну сторону туризму можна було б назвати практичною культурологією. Але це 

пізнання здійснюється добровільно, оскільки ґрунтується на інтересі і ініціативі самого туриста.  
Сучасний світовий туризм перетворюється на глобальний чинник розвитку цивілізації, всіх її 

складових – економіки, соціальної сфери, духовної культури. Туризм виступає як багатий за змістом і 
розмаїтий за проявами соціальний феномен. Своїми функціями він впливає на людину, її ціннісні 
орієнтації, процеси самопізнання і самовдосконалення.  

Проблематика туризму, у тому числі її гуманістичному аспекті, розробляється зарубіжними та 
вітчизняними вченими. 

Уперше в практиці українського туризму колектив фахівців різних галузей філософської та 
соціо-гуманітарної науки запропонував теоретичний погляд на феномен туризму – його філософські, 
політологічні, історичні, культурологічні виміри і засади [9]. 

Навчальний посібник «Філософія туризму» став першим кроком у світоглядно-теоретичному 
визначенні туризму як феномена культури і цивілізації ХХІ ст., який безпосередньо впливатиме на 
підготовку фахівців сучасного рівня [10; 268]. 

Філософський аналіз туризму як соціального інституту дає можливість представити туризм у 
гуманістичному, антропологічному, етичному, аксіологічному, комунікативному, культурологічному, 
соціологічному аспектах. Це дозволяє поглибити розуміння туризму, усвідомити, що поряд із 
соціально-практичною, бізнесовою існує і духовно-культурна сутність туристської діяльності; 
розкрити роль туризму як засобу комунікативної культури, впливового каналу народної дипломатії, 
що зближує народи, сприяє їхньому взаєморозумінню і виробленню спільної загальнолюдської 
платформи для розв’язання глобальних проблем. У цьому аспекті об’єктом туризмознавства є не 
готелі, кемпінги, турбюро і агенції, а людина, що подорожує. 

У науковій літературі все частіше стала виникати тема, пов’язана з поняттям «культурний 
туризм». Одночасно є певні труднощі у визначенні вказаного поняття. Широке його використання в 
роботах сучасних авторів дозволяє зробити висновок про те, що часто зустрічаються помилкові 
точки зору з цього питання. Так, низка спроб визначити це поняття зводилася лише до споживання 
туристами «культурного продукту»; проте, дане визначення ставить чимало питань, що 
залишаються без відповіді: що розуміти під «культурним продуктом», які види культури слід 
розглядати у даному випадку і т.п. Більш того, запропоновані визначення часто є такими, що 
відрізняються лише незначними нюансами і не завжди відображають суть даного поняття. На наш 
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погляд, для чіткішого розуміння категорії «культурний туризм» необхідно розкрити поняття 
«культура» з позиції туризму. 

За походженням поняття «культура» пов’язане з латинським словом «cultura» – «обробка» і 
використовувалося для характеристики землеробської праці. Проте швидко воно набуло більш 
широкого сенсу, оскільки стало вживатися стосовно всього зробленого, перетвореного, поліпшеного 
людською діяльністю. Поширеним у вітчизняній літературі є розуміння культури як сукупності 
матеріальних і духовних цінностей, накопичених суспільством на певній стадії свого розвитку, а 
також діяльності з їх створення, освоєння, зберігання і розповсюдження. Дана дефініція відокремлює 
природу від культури. 

Різні культури численних народів і національностей мають в своїй основі єдиний 
загальнолюдський творчий початок. Вони відрізняються один від одного формою, яка визначається 
особливостями історії конкретних народів, різними умовами, у яких відбувалося формування цих 
культур. Спілкування – одна з найважливіших сфер життєдіяльності людини. Це найважливіший канал 
трансляції культури новому поколінню. Ототожнення ж культури з суспільством не дозволяє виявити 
те істотне, що фіксується в понятті «культура» для життєдіяльності суспільства, під яким розуміється 
відокремлена від природи частина матеріального світу, що є формою життєдіяльності людей, що 
історично розвивається. На наш погляд «формулу» розділення культури і суспільства чітко визначив 
М.Каган: «Культура – продукт діяльності суспільства, суспільство – суб’єкт цієї діяльності» [5; 184]. 

Обґрунтована і точка зору В.Межуєва, який відзначав: «Саме в своїй якості (як предмет, засіб і 
результат людської діяльності) діяльність і розкривається в історичному пізнанні як особлива сфера – 
сфера культури» [6; 67]. 

Майже у всіх дослідників є одна спільна риса. Суспільство – не безліч людей, не «купа» 
індивідів, а цілісна система, в якій вони об’єднані сукупністю зв’язків (відносин). Взаємодія людей і 
утворює суспільне життя; воно створює суспільство як певний організм. Потреба у відокремленні 
базового рівня культури, на якому створюються культурні цінності, від рівня, де вони 
застосовуються, постійно відчувалась в науковій літературі. Найповніше це твердження висвітлює, 
визначення «культура», дане у «Філософському енциклопедичному словнику», де воно подається як 
«специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, представленої в продуктах 
матеріальної і духовної праці, системі соціальних норм і установ, у духовних цінностях, сукупності 
відносин людей до природи, між собою і до самих себе» [8; 293]. 

Для дослідження сфери культурного туризму, культурної політики, туристичної культурної 
діяльності важливо уявити зміст цих початкових складових, що виробляються на «базовому» рівні 
культури. У даному контексті доцільно використовувати підхід, у якому запропоновано розглядати 
культуру з двох боків: як процес виробництва цінностей, з одного боку, і як продукт, тобто самі цінності, 
з іншого. Цінності повинні служити взаємозбагаченню культур. При цьому головне – здатність тієї або 
іншої культури дати світу «свої», неповторні ідеї, цінності. Культура як продукт є результатом діяльності 
однієї людини або групи людей, що відображає рівень володіння ними тими нормами і технологіями 
діяльності, які приписує їм культура, та уявлень про ті форми продукції, які дозволені їх культурою. 
Подібний розгляд культури дозволяє ввести і поняття туризм, як форму освоєння культурних продуктів. 
Культура – двигун туризму. Найбільш вірним є підхід, при якому визначаються поняття «туризм» і 
«культура», а потім, шляхом їх зіставлення, формується поняття «культурного туризму».  

Розвиток культурного туризму сприяє передачі традицій, культурного досвіду, формуванню 
відчуття патріотизму. У даному контексті велике значення набуває обмін накопиченими культурними 
цінностями як всередині країни, так і за її межами.  

ЮНЕСКО розглядає культурний туризм як відмінний від інших вид туризму, що «враховує 
культури інших народів». У Хартії Міжнародної Ради культурного туризму з пам’ятників і об’єктів 
(ICOMOS) культурний туризм визначається як «сегмент ринку, ретельно організований, пізнавальний 
або освітній і часто елітарного характеру, присвячений уявленню і роз’ясненню культурної ідеї» [2]. 
Виходячи із значення англійського терміну «cultural tourism», який декілька десятиліть тому 
визначався як «культурно-пізнавальний або пізнавальний туризм», сьогодні не відбулося зародження 
принципово нового вигляду туризму, оскільки не змінилася його основна початкова мета – 
знайомство з історією і культурою країни у всіх її проявах. 

Посилення взаємозв’язку культури та туризму базується на ролі культури в реалізації потреб, 
що складають основу туризму і на ролі туризму у задоволенні потреб населення. Таким чином, 
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туризм, взаємодіючи з культурою, формує вид пізнавального, культурного туризму, який у даний час 
закріплює свої позиції в світовому просторі. 

Терміни «культурний», «культурно-пізнавальний» або «пізнавальний» туризм, відповідаючи 
англійському терміну «cultural», визначають один вид туризму, метою якого є пізнання національної 
культури країни, що відвідується. Європейська асоціація з питань освіти у сфері туризму і відпочинку 
підкреслювала в своїх виданнях як ключовий аспект культурного туризму саме «елемент навчання». 
На думку Європейської Комісії, до культурного туризму можна віднести: 

• місця археологічних розкопок і музеїв; 
• архітектурні пам’ятники (визначні будівлі в межі міста); 
• події в галузі мистецтва, фестивалі; 
• художнє мистецтво, скульптура, художні ремесла; 
• музика і танцювальне мистецтво (класичне, фольклорне, сучасне); 
• театральні події ( також кіномистецтво);  
• мовне і літературне навчання;  
• релігійні фестивалі, паломництво; 
• цілі культури і субкультури [7]. 
Європейською Комісією (1985 р.) запропоновано розширене визначення культурного 

туризму: будь-які переміщення людей, здійснювані з метою задоволення людської потреби до зміни, 
пов’язаної з підвищенням культурного рівня індивіда, які, в свою чергу, додають можливість для 
отримання нових знань, досвіду і знайомств. 

На наш погляд, найбільш адекватним суті туризму як соціокультурного феномена є його 
розуміння і інтерпретація, виходячи з погляду на взаємодію і взаємозв’язок понять, а також 
зіставлення форм і змісту понять «культура» і «туризм», при осмисленні яких народжується поняття 
«культурний туризм». 

Спробуємо дати визначення поняття «культурний туризм» не з емпіричного, а теоретичного боку. 
Культурний туризм як теоретично-культурологічна категорія – процес відвідин 

представником однієї культури території іншої, усвідомлення її духовних і матеріальних цінностей; у 
результаті даного процесу особистість, що засвоює нову інформацію, виробляє своє «бачення» 
іншого і на цій основі розвиває, розширює круг своєї культурної ерудиції. 

Російський культуролог В.Гордін у роботі «Культурный туризм: конвергенция культуры и 
туризма на пороге ХХІ века» пропонує багаторівневий підхід до культурного туризму: 

– професійний культурний туризм; 
– спеціалізований культурний туризм, що задовольняє культурні потреби і є основною метою 

туриста; 
– пізнавальний і освітній туризм; 
– супутній (сопутствующий) культурний туризм [3; 18]. 
Багаторівневий підхід до культурного туризму, зазначає В.Гордін, дозволяє задіяти 

культурний потенціал території (країна, регіон, місто, населення). 
У сучасному світі туризм стає зв’язуючую ланкою між народами, країнами та континентами, 

методом активного пізнання світу. За оцінками Всесвітньої туристичної організації (ВТО) частка 
культурного туризму до 2020 року складе 25 % від загальних показників світового туризму. У XXI ст. 
культурний туризм служить ідеям інтелектуальної й моральної солідарності людства, утвердженню 
ідеалів терпимості в суспільстві, тобто повазі, прийняттю й правильному розумінню різноманіття 
культур світу.  

За кордоном велику увагу приділяють збереженню культурної спадщини і методам організації 
культурного туризму. Наприклад, Міністерство культури Хорватії розробило стратегію розвитку 
культурного туризму, що передбачає використання культурного потенціалу не тільки приморської, 
але і континентальної частини країни. Зусиллями науковців, діячів культури, туристичних фірм, 
власників готелів, бізнесменів культурні пам’ятки і події будуть перетворені на туристичний продукт, 
який урізноманітнить дозвілля туристів і сприятиме їх більш тривалому перебуванню у країні. Схожі 
програми існують в Іспанії, Португалії, Італії, Болгарії та інших країнах. Європейська федерація 
культурної спадщини (Europa Nostra) координує зусилля країн з проблем використання пам’яток 
історії і культури у туризмі в Європі та світі, що сприяє соціокультурному та економічному розвитку 
країн та регіонів, розвиває міжкультурний діалог. 
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Культурний туризм сьогодні переживає новий етап розвитку, завдяки неухильному 
поглибленню процесів глобалізації й створення єдиного загальнолюдського інформаційного 
простору, що веде до зростання зацікавленості людей світовими культурами. 

Україна є давнім і глибинним центром слов’янської культури; тут існує величезний культурно-
історичний потенціал. Починаючи з Трипільської та Черняхівської культур, Давньої Русі тощо, в Україні 
формувалися різні культурні надбання, що створюють необмежену можливість для культурного туризму. 
В Україні на державному обліку перебуває понад 130 тис. пам’яток, з них: 57206 – пам’ятки археології, 
51364 – пам’ятки історії, 16293 – пам’ятки архітектури, садово-паркового мистецтва та ландшафтні 
пам’ятки. До Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включено Софійський собор з архітектурним 
ансамблем, Києво-Печерську лавру в м. Києві, історичний центр м. Львова. 

Разом із тим, до 70% об’єктів культурної спадщини перебуває в незадовільному стані, 
потребує реставрації, облаштування для туристичних відвідувань. В Україні не в повній мірі 
використовується історико-культурна спадщина для формування спільної ідентичності, консолідації 
громадян різних регіонів, формування позитивного іміджу держави. Не розроблено методологічних 
аспектів аналізу функціонування пам’яток історії та культури в якості екскурсійного туристичного 
об’єкту. Внаслідок цього складові історико-культурної спадщини залучаються до туристичної галузі 
безсистемно, а їх пізнавальна функція зводиться до мінімуму. З 418 пам’яток археології 
національного значення лише 54 використовуються як туристичні об’єкти; з 147 пам’яток історії 
національного значення туристичними об’єктами є 98. 

Культурний туризм – вагома форма музейної роботи. Проте, в більшості українських музеїв цей 
напрям знаходиться в стадії формування. Музеї продовжують лишатися ізольованим від загального 
туристичного простору. Причин тому чимало і матеріальна – не головна. Недостатня 
взаємоінформованість між музейною і туристичною сферою, відсутність навичок у співпраці – напрями 
роботи, що лишаються до кінця не вирішеними. Рішення питання про включення музею до туристичних 
маршрутів, ступінь інтересу, який він являє для туристичної фірми, залежить і від якості музею. 

Музей є особливим способом освоєння потенціалу історичного минулого. Він виконує 
функцію специфічного «осучаснення» минулого, що охоплює різні види діяльності музею: 
формування у населення краєзнавчої культури; організація виставок, що тематично зв'язують події 
минулого і події сьогодення; «дослідження відповідних уявлень про минуле середовищу різних груп 
населення і розкриття джерел можливих спотворень розуміння минулого, заходи їх впливів на 
суспільну свідомість. Музей не тільки зберігає минуле, але і є особливим посередником між минулим 
і сьогоденням. Ще однією важливою його функцією є знаходження засобів збереження значущості 
минулого при постійно змінному сьогоденні. Роль музеїв у розвитку культурного туризму відкриває 
реальні перспективи: розробка і впровадження нових методів роботи допоможе представити музейні 
скарби всіх регіонів України. Важливо сформувати бази даних по регіональній туристичній 
інфраструктурі та організації пробних туристичних маршрутів, що об’єднують ряд музеїв за 
регіональними, тематичними чи профільними ознаками [1]. 

Одним з інструментів стимулювання розвитку культурного туризму і формування 
загальнонаціональної ідентичності стали державні заходи: Програма розвитку краєзнавства на період 
до 2010 року (затверджена Постановою КМУ від 10 червня 2002 р. № 389), Державна програма 
розвитку туризму на 2002-2010 рр. (затверджена Постановою КМУ від 29 квітня 2002 р. № 583). 
Відповідно в обласних, районних та міських державних адміністраціях створили власні програми. 

Туризм розглядається важливим фактором регіонального розвитку. У «Державній стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 року» (затверджена Постановою КМУ від 21 липня 2006 р. № 
1001) згадується значна кількість пам’яток історії та культури, які можуть привабити іноземних та 
вітчизняних туристів. Указом Президента України від 21 лютого 2007 р. № 136/2007 «Про заходи щодо 
розвитку туризму і курортів в Україні» 2008 рік оголошено Роком туризму і курортів в Україні. Згідно з 
указом, тимчасова робоча група Наукового центру розвитку туризму розробила проект «Стратегії сталого 
розвитку туризму і курортів в Україні», в якій відзначається, що «низький рівень розвитку культурно-
пізнавального туризму, спричинений відсутністю нормативно-правового забезпечення питань 
використання культурної спадщини в туризмі. Суттєво ускладнює належне використання об’єктів 
культурної спадщини недостатність фахівців туристичного супроводу та їх невідповідна кваліфікація». 

27 серпня 2007 р. затверджена Міжгалузева програма на 2007-2010 рр. «Пізнай свою країну». 
Метою Програми, орієнтованої на дітей та молодь, є поліпшення національно-патріотичного 
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виховання, відродження духовності, формування гармонійно розвиненої особистості, розширення її 
світогляду та пропаганди здорового способу життя. 

Проте, у даних програмах культурний туризм не розглядається як окремий фактор 
регіонального розвитку, подолання регіональних стереотипів і формування загальнодержавних 
цінностей. Власне присутнє лише історичне краєзнавство. Окремі програми орієнтовані тільки на 
молодь, не охоплюють інші групи громадян: пенсіонерів, людей з особливими потребами тощо. В 
Україні не ведуться системні дослідження можливостей культурного туризму, що робить внесок у 
розвиток малих міст і сільських населених пунктів, не ведеться статистичний облік культурного 
туризму, можливостей залучення історико-культурних пам’яток у туристичну сітку країни. 

Культурний туризм є одним з основних засобів пізнання власної країни, формуванню гордості 
за її культурні надбання. Але не здійснюється консолідована політика держави щодо підвищення ролі 
культурного туризму у формуванні спільних цінностей та географічної мобільності громадян 
України. У довгострокових програмах не надається належної уваги розвитку культурного туризму як 
чинника регіонального розвитку. Національна культурна спадщина поки ще пропагується 
неефективно, як в Україні, так і за кордоном, що ускладнює її використання для розвитку 
культурного туризму. Актуалізація і використання національної культурної спадщини зумовлюють 
необхідність застосування досвіду підтримки культурного туризму в європейських країнах, розвитку 
міжнародного співробітництва в пам’яткоохоронній справі. 

Таким чином, проблематику культурного туризму можна зазначити як низку проблем: 
експлікація аксіологічних вимірів культуротворчості в контексті туристичної діяльності; визначення 
культурних цінностей в просторі турпроекту як феномен сприйняття; характеристика туриста як 
суб’єкта культуротворення; визначення туризму як фактору культурної політики в умовах 
глобалізації культури; характеристика культурного туризму як засобу діалогу культур; 
характеристика туристичної діяльності як засобу актуалізації культурних регіональних ресурсів; 
визначення тенденцій розвитку культурного туризму в Україні та стратегії управління туристичною 
діяльністю в контексті аксіологічної проблематики культури; здійснення аналізу проектно-
модельного потенціалу культурного туризму в Україні як аксіологічного феномена. 

Важливо визначити фундаментальні принципи сприйняття культурних цінностей в умовах 
концентрації інформації в часові і просторі турпроекту. Феномен сприйняття цінностей культури 
потрібно моделювати на підставах різних складових: екзистенціальних, психологічних, естетичних, 
експлікативно-репрезентативних. Важливо надати характеристику туристичної діяльності з позиції 
продуцента (суб’єкта культуротворення). Турист, що отримав пакет послуг туристичної фірми не 
завжди є суб’єктом культури, він стає ним, якщо у його діяльності актуалізується історико-
культурний потенціал турпродукту, що має бути засвоєний туристом як аксіологічна цілісність 
культури. Важливо також визначити принципи адаптації людини до нового культурного сприйняття в 
контексті глобалізації культури.  

Щоб зберегти національну ідентичність, культурно-історичний потенціал країни, 
необхідно розробити систему регулятивних механізмів, організаційно-управлінських, фінансово-
економічних, правових, юридичних, естетичних, мистецьких, культурологічних, які б допомагали 
реалізувати систему різних засобів турпроекту як цивілізоване культурне здійснення туристичної 
діяльності, формування як самої культури, так і збереження і актуалізацію культурно-історичного 
потенціалу України як держави і як країни, певної культурної зони, що має свою особливість і 
ментальність. 
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Резюме 

Визначено сутність «культурного туризму», його особливість та актуальність в умовах 
глобалізації. Проаналізовані шляхи і стратегії розвитку культурного туризму в Україні.  

Ключові слова: «культурний туризм», рекреаційний потенціал, культурно-історичний 
потенціал, туристичний регіон, проблематика культурного туризму.  

 
Summary 

The essence of «cultural tourism», its peculiarities and actuality under the conditions of 
globalization are determined in the article 

The ways and strategies of sustainable development of cultural tourism are under analysis.  
Key words: «cultural tourism», recreational potential, cultural-and-historical potential, tourist region, 

problems of cultural tourism. 
 

Аннотация 
Определена сущность «культурного туризма», его особенность и актуальность в условиях 

глобализации. Проанализированы пути и стратегии развития культурного туризма в Украине.  
Ключевые слова: «культурный туризм», рекреационный потенциал, культурно-исторический 

потенциал, туристический регион, проблематика культурного туризма. 
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УДК 379.357(477) 
О.С. Ляховська 

 
КРУЇЗНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ 

 
Круїзний туризм – поняття для вітчизняної науки відносно нове, хоча круїзи як вид туризму 

нараховують понад столітню історію. Етимологічно слово круїз (від англ. cruise) означає морську 
подорож, зазвичай – по замкненому колу, з поїздками з портів у внутрішні райони країн. Утім, на сьогодні 
використовується більш широка трактовка поняття. Так, автори «Туристського словника-довідника» під 
круїзом розуміють туристську поїздку «з використанням транспортних засобів (як правило, водних) не 
тільки для перевезення, але і як засобів розміщення, харчування і обслуговування. У туристській практиці 
реалізується програма круїзів на морських і річкових маршрутах» [1; 72]. Але у цьому ж словникові місця 
для поняття круїзного туризму ще не знайшлося. [2].  

У російській науці це поняття є більш вживаним: Е.Жигунов і С.Градіна аналізували 
проблеми розвитку круїзного туризму у Північно-Західному регіоні Російської Федерації [3]; 
М.Сєдих і О.Березкін – стан і перспективи розвитку морського і річкового круїзного туризму в 
акваторіях Ленінградської області [4]; Л.Оркін розглядав питання про перспективи розвитку 
круїзного туризму в Санкт-Петербурзі [5]. 

Мета статті – відстежити витоки і розвиток круїзного туризму в Україні. 
Приступаючи до дослідження принагідно відмітимо, що про круїзний туризм в Україні, як і в 

цілому про український туризм, до 1991 року вести мову можна лише маючи на увазі перебування 
українських територій у складі різних держав.  

Витоками круїзного туризму в Україні слід вважати річкові екскурсії для учнів на пароплавах 
по Дніпру. Так, наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. «завдяки люб’язності пароплавного товариства в особі 
Марголіна Д.С. відбулися річкові екскурсії-прогулянки», під час яких екскурсанти зупинялися «в 
мальовничих або цікавих в історичному плані місцях, наприклад, у Межигір’ї, де …могли оглянути 
Межигірський монастир» [6; 150]. 

Найбільш рання екскурсія на пароплавах вже радянської доби в Україні, принаймні з тих, про 
які відомо, була організована 9 червня 1919 року культурно-просвітницькою комісією київської ради 
професійних спілок для своїх членів. Ця екскурсія розраховувалась на 1700 осіб. Пароплав 
супроводжували два оркестри, а також український, російський і єврейський хори. Для проведення 
пізнавальних лекцій в якості гідів були запрошені спеціалісти з питань ботаніки і геології [7; 90]. 
Згодом річкові екскурсії в Україні розроблялися часто за її межами: 1927 року – Об’єднане 
екскурсійне бюро РРФСР у Москві розробило і запропонувало екскурсію по Дніпру. 10-денний 
маршрут розпочинався у Києві, звідки пароплав відправлявся до Дніпропетровська, з відвідуванням 
заповідника Т.Шевченка, а також м. Кривий Ріг. 3-4 дні екскурсанти відпочивали на березі Дніпра в 
екскурсійній базі, обслуговування на якій за добу із повним пансіоном коштувало 2 карбованці 50 
копійок. Учасники маршруту також могли продовжити відпочинок на приморських екскурсбазах 
Алушти або Гурзуфа [7; 76-77]. 

Із 1928 року такі маршрути розроблялися вже УМПЕТ (Українське мішане пайове 
екскурсійне товариство – організація, утворена цього ж року – О.Л.). Зокрема, УМПЕТ 
пропонувалися наступне: маршрут пароплавом «Дніпрельстан – Дніпро – Чорне море – Одеса», 
розрахований на 13 діб; маршрут «Донбас – Дніпрельстан – Криворіжжя», розрахований на 12 діб із 
проїздом пароплавом і залізницею; маршрут «Пороги – Криворіжжя» розрахований на 10 діб із 
проїздом залізницею, автомобілем і пароплавом [7; 78]. Це були комбіновані тури, і водний 
транспорт тут залучався на одному-двох з етапів маршруту. Утім, розроблялися і морські та повністю 
або переважно річкові маршрути. Так, особливим попитом користувався маршрут на пароплаві по 
Дніпру [7; 79]. А морські маршрути надавали екскурсантам можливості «пізнати життя і 
промисловий розвиток головних портів узбережжя Чорного та Азовського морів, таких як Одеса, 
Миколаїв, Херсон, Севастополь, Ялта, Феодосія, Керч, Бердянськ, Маріуполь, Таганрог. Або, 
подорожуючи по Дніпру за маршрутом Київ – Черкаси – Кременчук – Камянське – Дніпропетровськ – 
пороги – Дніпробуд – Запоріжжя – Нікополь – Херсон – Одеса, вони пересаджувалися на човни, а 
також здійснювали пішохідний перехід. Екскурсія по історичних місцях Полісся за маршрутом Київ – 
Коростень – Овруч включала проїзд залізницею і пароплавом по річках Припять та Дніпро» [7; 80]. 
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Щодо вартості таких екскурсій, то, скажімо, ціна путівки «екскурсії по Волзі пароплавом на 12 
діб становила 58 крб. на екскурсанта у складі групи, до Криму на 10 діб – 38 крб. По Україні за 
маршрутом Київ-Дніпро-Дніпрельстан на 11 діб – 24 крб. за маршрутом Донбас-Дніпрельстан-
Криворіжжя на 12 діб – 30 крб.» У цінах на 1926-1927 рр. це в середньому дорівнювали половині 
зарплати робітника в Україні [7; 85]. Тому з 1929 р. на маршрути УМПЕТ надавалася знижка 
екскурсантам, що подорожували річковим транспортом Дніпровського пароплавства на відстань понад 
100 км; групі від 15 екскурсантів знижка становила – 25%; групі у 50 екскурсантів – 50% [7; 88]. 

Екскурсійне бюро Радторгфлоту пропонувало студентам та профшколам під час 
подорожування ІІ класом знижку 25%, ІІІ класом – 50%, викладачам під час подорожування ІІ і ІІІ 
класами знижку 15%; викладачам та учням у кількості не менше 10 осіб із 1 квітня до 1 листопада для 
подорожування у ІІІ класі – знижку 40%, екскурсантам із посвідченням різних культурно-
просвітницьких установ (не менше як 10 осіб для ІІІ класу) – знижку 25% [7; 88]. 

Перший морський круїз за радянських часів відбувся 1930 року на теплоході «Абхазія» і був 
здійснений навколо Європи. Організований він був ТПТЕ (Товариство пролетарського туризму та 
екскурсій – всесоюзна туристична організація – О.Л.) для 250 ударників праці. Теплохід заходив до 
Німеччини, Італії і Туреччини (Велика Британія і Франція не дозволила заходити до своїх портів) [8; 
51]. А 1931 року радянська організація, що отримала монопольне право на здійснення іноземного 
туризму у СРСР – «Інтурист» (до травня 1929 р. іноземний туризм забезпечував Радторгфлот – О.Л.), 
спільно з Інститутом Арктики організувала унікальний круїз по Північному Льодовитому океану на 
криголамі «Малигін» до берегів землі Франца Йосифа. Серед учасників цього дослідницького круїзу 
був і відомий арктичний дослідник Умберто Нобіле [8; 56]. Цей круїз можна вважати першим 
дослідницьким круїзом у СРСР. 

Поступальний розвиток круїзного туризму в СРСР і Радянській Україні був перерваний 
Другою світовою війною. У післявоєнний період почалося відродження і річкових і морських круїзів, 
у тому числі, міжнародних. Так, 1955 р. теплохід «Баторій» привіз до Ленінграду понад 700 туристів 
із Франції [8; 83]. 

Перші середземноморські круїзи, що вирушали з Одеси, тобто власне з території УРСР, 
розпочалися 1967 р. Приводом для їх початку стали військові дії між Об’єднаною Арабською 
Республікою і Ізраїлем, унаслідок чого різко скоротився традиційний для Єгипту потік європейських 
туристів. У результаті домовленості між ОАЄ і СРСР до Єгипту, аби компенсувати брак 
європейських туристів унаслідок арабо-ізраїльського конфлікту, спрямовувалися радянські 
туристські групи. В один бік одна група туристів мандрувала морем, у зворотньому напрямі – 
літаками. Друга група туристів рухалася їй назустріч: спочатку літаком, потім морем. Під час 
морського відрізку круїзу туристи відвідували Варну, Стамбул, Неаполь і прибували до Олександрії, 
з якої автобусами діставалися Каїру. Інші групи прилітали одразу до Каїру з Одеси, а поверталися 
морським шляхом [8; 83]. 

Отримували розвиток і річкові та морські екскурсії місцевого значення в тих областях 
Україні, які мали відповідну річкову або морську акваторію. Так, Миколаївське бюро подорожей та 
екскурсій впроваджувало річковий круїз «Миколаїв – Київ – Миколаїв», який з 1968 р. здійснювався 
на дизель-електроході «Карл Маркс» за маршрутом № 811-а. Річкові круїзи були своєрідним ноу-хау 
радянського туризму. Про ефективність такого різновиду туризму, який до того ж суміщав у собі 
транспортні послуги з послугами розміщення, харчування і рекреації, свідчать річні звіти про 
теплоходні маршрути за навігацію. Подібні звіти представлялися в УРРТ – Українську 
республіканську раду з туризму – (а з 1969 р.УРРТЕ) щорічно до 1 грудня по кожному турпароходу і 
відповідному маршруту. 

Згідно «Звіту про роботу пароходних маршрутів Миколаївського бюро за сезон 1973 р.» було 
здійснено 13 туристських рейсів на борту д/з «Карл Маркс», реалізовано 2830 путівок, усього подорожі 
здійснило 2476 осіь [9; 170]. За навігацію 1974 р. кількість експлуатаційних діб становила 163. 
Подорожувало 2491 осіб, а вимір послуг у такий одиниці як людино доба склав 31230 людино-діб. 
Завантаження по рейсах становило: №1 – 60 осіб; № 2 – 76, № 3 – 108, № 4 – 195, № 5 – 187, № 6 – 202, 
№ 7 – 246, № 8 – 234, № 9 – 235, № 10 – 235, № 11 – 191, № 12 – 186, № 13 – 81, № 14 – 255 [9; 171]. 

У «Додатку до звіту про теплоходні маршрути за навігацію 1974 р.» зазначалося, що «в усіх 
рейсах на дізель-електроході «Карл Маркс» було організоване 3-х разове гаряче харчування згідно 
прейскуранту по 2 руб.50 коп. на туриста в день....Скарг на харчування не надходило». І додавалося: 
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«Слід відмітити хорошу роботу з постачання ресторана продуктами харчування Відділами 
робітничого постачання м. Запоріжжя, Дніпропетровська і Херсона» [9; 171]. На водному маршруті 
Миколаїв-Київ курсував ще один теплохід «В.Чумак» [9; 242]. 

Водний транспорт залучався і для екскурсій акваторями в межах області або сусідніх 
областей. Так, за період навігації 1980-1981 рр. у Миколаївській області теплоходними екскурсіями 
обслуговано 274 тис. 770 осіб, у тому числі за маршрутами Коблеве – Одеса, Коблеве – Очаків, 
Миколаїв – Херсон, Миколаїв – Нова Каховка та ін. 

Морські і річкові круїзи здійснюються і під егідою профспілкових туристичних організацій, 
що орендують водний транспорт. Так, профспілками «у 1960 р. орендувався лише один пароплав 
(«Адмірал Нахімов»), на борту якого здійснили подорож 1070 туристів із 14 областей республіки. В 
1970 р. орендувалося вже 16 пароплавів, що перевезли 27,5 тис. туристів, а у 1985 р. учасниками 
морських і річкових круїзів стали 200 тис. туристів» [10; 120]. Згодом морські і річкові круїзи 
організовує і Бюро Міжнародного Молодіжного туризму «Супутник»ЦК ЛКСМУ.  

Річкові круїзи по лінії БММТ «Супутник» України було запроваджено 1973 р. Їх програмами 
передбачалися оглядові екскурсії по містах, що знаходилися по маршруту, відвідування музеїв та 
картинних галерей. На борту теплоходів молодь розважалася на дискотеках. А влітку додавався ще й 
відпочинок на пляжах [11]. 

Великою популярністю користувалися Чорноморський і Дніпровський круїзи. Так, у 1978 р. 
відбулося 10 круїзів молоді по Дніпру, в яких побувало 1574 осіб. [11]. Дніпровський круїз пролягав 
за маршрутом: Херсон-Київ-Херсон (або Миколаїв) із зупинками в Очакові, Новій Каховці, 
Дніпропетровську, Кременчуці, Києві, Каневі, Черкасах, Запоріжжі. Круїз тривав 13 днів, вартість 
путівки коливаася від 144 до 186 крб. в залежності від класу кают. Чорноморський круїз тривав 10 
днів і пролягав за маршрутом Одеса-Батумі – Одеса із заходження до Ялти, Сухумі, Новоросійська. 

Крім того, комітети комсомолу через БММТ «Супутник» направляли українських туристів 
(зазвичай це були молоді переможці соціалістичного змагання) в круїзи по Волзі, Дону, Єнісею, Обі, 
Іртишу, Лені, Амуру, по морям Далекого Сходу, озеру Байкал [11].  

Річкові круїзи складали на той час порівняно рідкісний вид туризму [8; 89]. 
У 80-х роках цією структурою організовано і десятки морських круїзів для радянської молоді 

до країн Азії, Африки, Латинської Америки. Щоправда, з метою «пропагування досягнень радянської 
України у будівництві комунізму, принад радянського способу життя. Наприклад, один із таких 
круїзів по лінії «Супутника» відбувся у січні-лютому 1986 р., коли 128 українських юнаків і дівчат на 
теплоході «Латвія» відвідали країни Західної Африки: Анголу, Нігерію, Бенін, Сьєрра-Леоне, Гвінею 
Бісау. До складу групи входили передовики промислового і сільськогосподарського виробництва, 
активісти студентських будівельних загонів, народний ансамбль танцю «Горлиця» Камянець-
Подільського педагогічного інституту, футбольна команда ІІ ліги «Колос» із м. Павлограда 
Дніпропетровської області, власний кореспондент газети «Молодь України» та ін.» [11; 21]. Під час 
подорожі учасники круїзу, виконуючи ідеологічні настанови ЦК ЛКСМУ, «пропагували радянський 
спосіб життя, внутрішню та зовнішню політику КПРС і Радянської держави, ідеї фестивального руху 
молоді, всесвітньо-історичне значення 40-річчя Перемоги над гітлерівським фашизмом і японським 
мілітаризмом. Пропагандистська програма здійснювалася через спільні мітинги, двосторонні 
фестивалі, зустрічі та дні дружби, концерти і спортивні змагання, на яких неодмінно були присутні 
посол СРСР в Нігерії та урядовці африканських країн» [11; 21]. Отже, круїзи дружби набули 
поширення як вид туристських подорожей радянської молоді за кордон. Утім, радянською стороною 
впроваджувалися круїзи і для іноземних туристів, що відвідували Україну. Великою популярністю 
користувався круїз по Дніпру з відвідуванням Києва,Черкас, Запоріжжя, Херсона і Одеси. До речі, 
Одеса була третім в СРСР містом за обсягами прийому іноземних туристів. 

Згідно «Звіту про роботу Бюро молодіжного туризму ЦК ЛКСМУ за 1973 рік» щодо прийому 
молодих закордонних туристів в УРСР у порівнянні з 1972 роком (60981 турист із 31 країни) значно 
збільшилась кількість закордонної молоді, що відвідала Україну (92996 з 31 країни). Великою 
популярністю серед молодих туристів користувався Чорноморський круїз за маршрутом: Одеса – Ялта – 
Новоросійськ – Сухумі – Батумі – Сочі – Одеса. Круїз здійснювались на судах «Шота Руставелі», «Іван 
Франко», «Аджарія», «Башкирія» [12]. У 1975-1980 рр. майже 100 тис. іноземних туристів (у 2,5 рази 
більше, ніж за попередні 5 років) здійснили круїзи Волгою, Доном, Дніпром. У 1976-1982 рр. за 
ініціативою БММТ «Супутник» набули розвитку круїзи з відвідуванням країн басейнів річки Дунай, 
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Чорного і Середземного морів, Тихого океану [8; 102]. Так, у 1978 році теплоходи «Грузія» і «Леонід 
Собінов» доставили радянську молодь для участі в ХІ всесвітньому фестивалі молоді та студентів у 
Гавані; в їх музичних салонах відбувалися концерти, зустрічі делегацій [8; 104]. 

Починаючи з 1982 року, був введений круїз Дніпром «Ріка-море» з Києва до Херсону, далі 
Чорним морем до Одеси, звідти Дунаем до Русе (НРБ) і Джурджу (Румунія). На той час це був 
єдиний круїз подібного типу у світовій практиці. 

У сучасні дні в основному пропонуються річкові круїзи по Дніпру за маршрутом Київ-Одеса 
із заходом до Запоріжжя, Ялти, Херсону, Севастополя. На сьогодні за цими маршрутами курсують 
чотирипалубні теплоходи «Принцеса Дніпра», «Генерал Ватутін», «Маршал Кошевой», «Зірка 
Дніпра», «Т.Г. Шевченко» [13; 70]. Крім того, компанія Gess-tour, офіс якої розташований у 
Севастополі, пропонує круїзи Одеса-Стамбул (Туреччина) на п’ятипалубному 
вантажопасажирському судні [14], а також – морські круїзи навколо Криму [14]. Отже, у витоків 
круїзного туризму в Україні стоять учнівські екскурсії на пароплавах по Дніпру ще дорадянської 
доби і, вочевидь, саме з річкових круїзів освітнього характеру цей вид туризму і зародився. 

За радянських часів круїзний туризм отримав потужного розвитку, поповнившись морськими 
круїзами та круїзами типу «річка-море», що вважалося ноу-хау радянського туризму. Міжнародні 
морські круїзи для іноземних туристів, як і морські перевози подібного рівня взагалі, знаходилися у 
віданні Радторгфлоту СРСР, із 1929 року перетворившись на монополію «Інтуриста». Для радянських 
туристів перший морський круїз міжнародного рівня був організований ТПТЕ 1930 року. Перший 
дослідницький круїз у Радянському Союзі здійснений 1931 року по лінії «Інтуриста», втім на той час 
такого визначення ще не використовувалося. У подальшому – повоєнні роки – морські круїзи 
здійснювалися по лінії профспілкового туризму.  

Лише у другій половині ХХ ст. морські круїзи для радянської молоді міжнародного рівня 
організовує ще одна структура радянського туризму – Бюро міжнародного молодіжного туризму 
«Супутник» ЦК ВЛКСМ, у тому числі його підрозділ – БММТ «Супутник» ЦК ЛКСМ України. 
Внутрішні річкові та змішані – річка-море – круїзи пропонуються радянським трудящим обласними 
бюро подорожей та екскурсій, у тому числі українськими. Залучаються подібні круїзи і для 
обслуговування іноземних туристів, зокрема, по лініі «Супутника». 

Отже, за радянських часів круїзи використовувалися в туризмі як на зовнішніх, так і 
внутрішніх акваторіях. Для іноземних туристів круїзні маршрути пропонував «Інтурист». А для 
молоді організовувалися круїзи по лінії БММТ «Супутник». 

Із розпадом СРСР вітчизняний круїзний туризм в Україні на певний час занепадає. Натомість 
стають доступними круїзи, що пропонуються зарубіжними кампаніями. Лише останнім часом 
спостерігається відродження вітчизняного круїзного турпродукту як морського і річкового, так і 
змішаного типу. 
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Здійснено спробу огляду історії становлення і розвитку круїзного туризму в Україні. 
Ключові слова: круїзний туризм, морські круїзи, річкові круїзи. 

 
Summary 

Cruise tourism is in Ukraine 
The article is devoted to concideration of cruise’s tourism history in Ukraine. 
Key words: cruise’s tourism, cruises by sea, cruises by rivers. 

 
Аннотация 

Статья посвящена истории становления и развития круизного туризма в Украине. 
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАМКІВ І ЗАМКОВИХ КОМПЛЕКСІВ 

ЗАКАРПАТТЯ В ІГРОВОМУ ТУРИЗМІ 
 
Одним із стратегічних напрямів розвитку Закарпаття туристичного є пріоритетне освоєння 

його рекреаційного потенціалу. Для підтвердження обґрунтованості цього вибору можна навести такі 
аргументи? 

1. Регіон розташований в центрі Європи, через нього проходять різноманітні зв’язки, а 
транспортна доступність є сприятливим фактором залучення контингенту відпочиваючих не тільки зі 
східних регіонів, а й європейських країн. 

2. Закарпаття може служити полігоном дислокації центрів міжнародного бізнесу та 
відпочинку, що стимулюватиме ріст туризму. Особливою складовою, котра в умовах тотальної 
стрессовості сучасного урбанізованого суспільства робить найбільш споживанішим новий для 
України та дуже перспективний для Закарпаття вид туризму з анімаційною, яскраво вираженою 
ігровою складовою, котра базується на історико-культурній основі. 

3. Особливості ландшафтної географії краю. З однієї сторони, природа Карпат у порівнянні з 
іншими регіонами зазнала менших втрат і в багатьох місцях зберегла свій первісний стан. А для 
різних форм відпочинку і туризму це дуже важливо. З іншого боку, враховуючи винятково важливе 
кліматичне і водно регулююче значення Карпат як для України, так і для сусідніх європейських 
держав, що пов’язані з даним регіоном спільною історією, гостро стоїть питання збереження 
унікальної природи цього краю та історико-архітектурної спадщини [1; 9]. 

Світовий досвід показує, що ігровий туризм є високорентабельною галуззю. Наприклад, в 
Італії він дає 17 млрд. дол., що дорівнює 30% від суми доходів щорічного експорту цієї країни; в 
Італії прибуток від туризму становить 11%, в Данії – 8%, в Австрії – 9%. Сьогоднішні показники 
економічної результативності вітчизняного туризму поки що далекі від зарубіжних [6; 254]. 

Історико-культурну складову, котра стосується замків та замкових комплексів Закарпаття 
розглядали Т.Легоцький в монографії про середньовічну історію краю; Д.Поп та І.Поп у виданнях 
«Історія Підкарпатської Русі» та «Замки Підкарпатської Русі» [3], О.Філіпов в нарисі «Історія 
Мукачівського замка». Історичні особливості та зміст переказів й легенд навколо замків та 
фортифікаційних споруд краю описували М.Троян [13], В.Пагиря, С.Варга [6], М.Рутинський [2]. 
Визначив шляхи перспективного розвитку історико-архітектурних комплексів в туризмі О.Касинець, 
підкреслюючи визначну роль вищевказаних атракцій в інтеграції міжнародного ринку екскурсійних 
послуг. Питання використання та збереження пам’яток архітектури виділили в «Концепції 
збереження і використання історичних замків і замкових комплексів Закарпаття» Є.Лукша, О.Лукша, 
Ф.Шандор [5]. Та актуальними і неопрацьованими залишаються аспекти активізації історико-
культурної рекреаційної складової туризму на Закарпатті, що базуються на територіальній та 
архітектурній специфіці краю. 

Метою даного дослідження є аналіз та визначення перспективних шляхів розвитку туризму 
через поєднання специфіки анімаційної, ігрової складової з регіональною історико-культурною та 
архітектурною основами у вище вказаному регіоні.  

При розгляді питань специфіки історико-культурних дозвіллєвих рекреацій, слід звернути 
увагу на фортифікаційні споруди оборонного типу та замки регіону. З огляду на тривалу історичну 
відірваність Закарпаття від решти території України й перебування під гнітом угорських феодалів, 
тут збереглися класичні феодальні замки західноєвропейського типу: Мукачівський («Паланок»), 
Ужгородський, Невицький, Середнянський, Чинадіївський, Виноградівський («Канків»), 
Королевський («Нялаб»), Боржавський тощо. 

Туристичною візитівкою Закарпаття є славнозвісний замок «Паланок» XIV-XVI ст. Експерти 
одностайно визнають його наймальовничішим замком Карпатського реґіону і другим (після 
Кам’янця-Подільського) за туристичною атракційністю замком України. 

1. Мукачівський замок («Паланок») – один із найбільших оборонних комплексів Східної Європи, 
що повністю зберігся до наших днів. У цій перлині середньовічної архітектури поєднані різні стилі 
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оборонного зодчества. Замок розташований на горі вулканічного походження висотою 68 м і займає 
площу 14 тис. м2. Замок складається з трьох частин і розміщений на трьох терасах. Найстаріший – 
Верхній замок (XIV-XVI ст.), – знаходиться на вершині гори. Середній замок (XVII ст.) – на терасі на 6 м 
нижче і Нижній замок (теж XVII ст.) – ще на 10 м нижче від Середнього. На початку XVIII ст. на 
четвертій терасі, ще на 10 м нижче, була збудована башта для охорони воріт, а також дорога до замку по 
західному схилу гори [2; 351]. 

У наші дні Мукачівський замок – один із найбільших історичних музеїв України. Тут 
експонуються знаряддя кам’яного віку, мідно-бронзової доби, зброя та ужиткові речі від кельтських 
часів до пізнього середньовіччя тощо. 

До послуг туристів у замку відкритий художній салон-магазин, в якому можна придбати 
картину чи вироби декоративно-прикладного мистецтва. На бастіонах можна перепочити, милуючись 
краєвидами долини Тиси та смарагдовими вершинами Вулканічних Карпат. Розробляється 
інвестиційний проект, що передбачає відведення частини замку під елітний готель і ресторан у 
середньовічному стилі, а також організацію розважальних лицарських шоу та інших складових 
ігрового туризму, в яких могли б брати участь ввідвідувачі [3; 124]. 

Зараз у замку ведуться реставраційні роботи, метою яких є пристосування його для потреб 
музейно-туристичного комплексу. 

Для успішного використання даної атракції в туризмі взагалі та в ігровому – зокрема, необхідно 
запобігти руйнуванню, здійснити реставрацію і відновлення шляхом проведення відповідних ремонтних 
робіт без зміни властивостей об’єкту; забезпечити захист, пристосування і утримання приміщень замку, 
які на сьогодні не використовуються, для створення на їх основі елементів туристичної інфраструктури 
для організації прийому та обслуговування туристів, екскурсійної діяльності, музеєфікації. 
Передбачається реконструкція і ремонт будівель середнього та нижнього дворів замку «Паланок» з метою 
створення інфраструктури комплексного обслуговування туристів у середньовічному стилі. 

2. Ужгородський замок XIII-XVIII ст. – найстаріша з усіх фортець Закарпаття. Дерев’яне 
укріплення білих хорватів існувало на Замковій горі з раннього середньовіччя (VII ст.) і руйнувалося 
аварськими та угорськими кочівниками. Наприкінці IX ст. фортеця, за легендами, стала резиденцією 
хорватського князя Лаборця, який вів боротьбу з угорськими кочівниками-завойовниками.  

Замок має форму неправильного чотирикутника з масивними баштами по кутах. На древність 
споруди вказують монолітна кладка стін, різьблені у камені карнізи, колони романського і готичного 
стилів. Із трьох боків замок оточений сухим ровом, вирубаним у скелях, а з північно-східного – 
урвищем. До XVIII ст. до замку можна було потрапити лише через підвісний міст. Його територію 
оточує стародавній парк площею 6 га, закладений ще графським родом Другетів [8; 56]. 

Сьогодні на території замку розмістилася унікально багата експозиція Закарпатського 
обласного краєзнавчого музею, що налічує понад 120 тис. експонатів і розповідає про яскраві 
сторінки історії цього краю та його мешканців [7; 328]. 

Сучасний стан Ужгородського замку задовільний, за останні 30-40 років у ремонтно-
реставраційні роботи вкладено значні кошти, що дозволяє утримувати його в належному стані і 
використовувати як визначний оглядовий об’єкт для відвідувачів. 

Зрозуміло, що для приведення замку до бажаного стану і максимально відтворити його 
автентичність необхідні значні кошти та час. На сьогодні 90% приміщень замку використовуються 
під експозиції Закарпатського краєзнавчого музею, які теж слугують вагомим елементом показу для 
відвідувачів замку і, як показала практика останніх 10 років, кількість відвідувачів щорічно зростає, – 
зараз музей і замок відвідує понад 100 тис. осіб на рік. 

Створення нових експозицій та проведення різноманітних масових заходів, максимальне 
відтворення інтер’єрів замку, його потайних місць та підвальних і підземних комунікацій минулого, 
створення оглядових майданчиків, відтворення діючих народних промислів (ковальство, гончарство, 
ткацтво, вишивання і т.д.) дасть у майбутньому можливість значно розширити перелік послуг, що 
надаватимуться відвідувачам. Сьогодні у замку діє кузня, де майстри за «дідівськими» технологіями 
здатні виготовити туристу будь-яку кузнь (сувенір) на замовлення і навіть залучити його до її 
виготовлення. Аматори народних промислів сподіваються також відкрити свої майстерні під 
відкритим небом у дворі замку. 

Існує міжнародний інвестиційний проект повного відродження замку як культурно-
розважального туристичного комплексу [5; 4]. 
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Передбачається відведення частини кімнат під «графські» готельні номери, відкриття в підземних 
казематах замку вишуканого ресторану, оформленого у лицарському стилі з оригінальною 
давньоруською й давньоугорською кухнями, а також «лицарської зали», в якій будь-який турист міг би 
приміряти на себе лицарські обладунки та випробувати власну вправність у стрільбі з лука й арбалета.  

3. Невицький замок XIII-XVII ст. знаходиться північніше Ужгорода вище по течії Ужа і 
закладений на стрімкій кручі (відносний перепад висот сягає 125 м) над долиною річки на 
стратегічних підступах до столичного міста. Замок контролював прохід Ужанською долиною, якою 
йшов торговий шлях з Угорщини через Ужоцький перевал у Галицько-Волинську державу, Польщу, 
Литву і Московію [3; 56].  

Уперше в писемних джерелах Невицький замок згадується на початку XIV ст. як родова 
феодальна вотчина, оперезана глибоким ровом та валом. На витоках своєї історії він пережив легендарні 
історичні події. Після смерті 1301 р. останнього короля зі старої (ще кочівницької) династії Арпадів, в 
Угорщині розпочалася боротьба за владу. Після тривалих збройних чвар із волі Папи Римського на 
угорському троні закріпився король Карл-Роберт із неаполітанської династії Анжуйських. 

Слов’янське населення Закарпаття піднялося на визвольну боротьбу проти угорського 
поневолення й за приєднання Закарпаття до Галицької Русі, але сплюндрована татарами Галицька 
Русь не мала сил для відкритої боротьби з Угорським королівством. Після придушення повстання 
(імовірно, 1322 р.) замок (як і сусідній Ужгородський) з королівської ласки переходить до володінь 
роду графів Другетів. Справу Ф.Другета продовжила його вдова чи донька – історичний персонаж, 
який обріс легендами і в народій пам’яті отримав назву «Погана Діва» [3; 67]. 

У наші дні Невицький замок знаходиться в напівзруйнованому стані, однак із середини 1990-х 
pp. тут активно ведуться реконструкційні роботи. Існує проект реставрації цього мальовничого замку 
(збудованого у класичному італійському стилі) й перетворення його на міжнародний туристичний 
готельно-розважальний комплекс. Планується відтворити автентичний середньовічний замковий 
інтер’єр, обладнати у лицарському стилі ресторан зі старожитньою кухнею і вишуканими 
закарпатськими винними підвалами, відкрити музейну експозицію, манеж, кузню-зброярню та інші 
ремісничі майстерні, в яких сувеніри виготовлялися б на замовлення туристів прямо у них на очах. В 
основний готель замково-розважального комплексу для відвідувачів середнього класу, згідно з 
проектами планується перетворити суміжну туристичну базу, єврореконструкція якої не потребує аж 
надто значних коштів. А навколишні гірські праліси з промаркованими екостежками – ідеальний 
природний полігон для історичних лицарських ігр і змагань із пейнтболу (окрема еко-стежка 
виводить навіть на забутий гірський танкодром середини XX ст.) [5; 7]. 

За туристичною привабливістю й масовістю відвідування Невицький замок посідає друге 
місце серед замків Закарпаття (після замку «Паланок»), але в умовах недостатніх фінансувань 
проектів відродження історичної спадщини дана туристична атракція може існувати лише як 
археологічний скансен. 

4. Чинадіївський замок XV ст. збудований бароном Перені. Замок двоповерховий, 
п’ятикутний у плані, зі стрільницями та двома кутовими круглими триярусними баштами. Має два 
запущені підземні ходи, що виводять у долину Латориці. Тривалий час він виконував функції 
в’язниці. Зараз має пізнавальне значення як об’єкт пізньосередньовічної фортифікаційної 
архітектури. 

Основоположною ігровою концепцією відтворення подій в замку «Сент-Міклош» є 
історичний факт перебування в ньому княгині Ілони Зріні та її зустрічі з легендарним героєм 
повстанських військ куруців – Імре Текелі (друга пол. XVII ст.). Багато літературних та історичних 
книг згадують цей факт як один із найважливіших не тільки в житті Ілони Зріні, але і як 
довгоочікувана подія в історії угорського народу, оскільки союз княгині та Імре Текелі сприяв 
значному зміцненню угорської держави.  

Верхня зала на другому поверсі, при вмілому збереженні всіх етапів перебудови, може 
використовувати як зала для урочистих одружень. Весільні обряди проводяться за вищими нормами 
дворянського етикету XVII ст. за австро-угорськими звичаями. Інтер’єр повністю відповідає 
тогочасній обстановці. Присутні одягають на себе деталі середньовічного одягу: стрічки, еполети. 
Музичний колектив виконує музику Баха, Вівальді, Генделя, Гайдна, Моцарта на старовинних 
інструментах у повній відповідності до правил виконання музичних творів того часу. Музиканти 
одягнені у вбрання, традиційні для XVII ст. [5; 19]. 
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При підписанні шлюбного листа виголошується вітання в стилі XVII століття, після чого всім 
присутнім на урочистостях пропонується перейти до сусідньої зали, де відкорковується шампанське 
за здоров’я молодят. Ці дві зали можуть використовуватися не тільки для одружень, але й для 
проведення балів та урочистих прийомів. 

Окрім вище вказаних архітектурних памяток, слід відмітити, що на Виноградівщині 
збереглися атракційні руїни двох могутніх середньовічних замків «Канків» (заснований 1307 р.) і 
«Нялаб» (1315 p.). Заклав їх могутній угорський феодал Беке Боршо, якому відійшов цей край після 
угорського завоювання. Та вищевказані руїни не підлягають відновленню і можуть застосовуватися в 
туризмі тільки як археологічні скансени. 

Можна навести ще приклади на користь рекреаційної орієнтації перспективного розвитку 
Закарпаття. Але це не означає, що в цьому напрямі можна швидко досягнути бажаних результатів. 
Необхідні зважені рішення і продумані практичні дії. В перспективі дана галузь повинна зайняти 
одне з профілюючих місць. На сьогодні ж жодна організація чи державна установа не здійснює 
діяльності щодо організації цивілізованого відвідання пам’ятки. Однак наші дослідження показують, 
що замки Закарпаття щорічно відвідують понад 100 тис. осіб [1; 17]. За таких умов економічно 
обґрунтованим є завдання утримання пам’яток та охоронної території навколо них у належному стані 
на умовах самофінансування.  

Іншим суттєвим ресурсом є подальше використання волонтерського руху у сфері охорони 
історико-культурної спадщини. Це надає змогу поєднати виховну, навчальну, ігрову і прагматичну 
функції анімаційного туризму. 
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Резюме 
Проаналізовано рекреаційний потенціал регіону через специфічні аспекти організації 

історичної складової ігрового туризму на Закарпатті. Окреслені передумови розвитку міжнародних 
соціально-культурних стосунків комунікативного характеру. 
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Summary 

Historical and cultural potential and socio-economic prospects of the use of locks and lock 
complexes Zakarpattia are in playing tourism 

In the article certain and described level of recreation potential of region through the specific aspects 
organization of historical constituent in playing tourism on Zakarpate, which characteristic only for this 
region. Also in the article the presented possibility of integration market of Ukraine tourist services, on the 
example of Zakarpatya, in the European tourist markets. 

Key words: рlaying tourism, tourist resources, excursion services, archaeological skansens, 
recreation, castles architectures. 

 
Аннотация 

Проанализирован рекреационный потенциал региона через специфические аспекты 
организации исторической составляющей игрового туризма на Закарпатье. Определены предпосылки 
развития международных социо-культурных отношений коммуникативного характера. 

Ключевые слова: игровой туризм, туристические ресурсы, экскурсионные услуги, 
археологические скансени, рекреация, замковая архитектура. 
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Є.С. Рахуба 

 
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

(НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПИ) 
 
На кінець XX сторіччя туризм став нормою життя людини. У сучасному світі туризм є одним 

з ефективних засобів задоволення дозвіллєвих потреб населення і набуває масового характеру. Це 
пояснюється зростанням ролі туризму в житті суспільства і тому являє інтерес із різних точок зору. В 
останні два десятиріччя туризм став однією з провідних тем, що досліджуються науковцями у галузях 
філософії, соціології, географії, культурології. Більшість країн світу державну політику у туристичній 
сфері впроваджують безпосередньо через центральні органи виконавчої влади – національні 
туристичні організації, інші інститути, а також опосередковано – за допомогою правових важелів, 
підтримки туристичної інфраструктури і міжнародної політики. Туристична індустрія має характерні 
ознаки загальної політики держави. До специфічних факторів, що впливають на формування 
туристичної індустрії віднесемо: природні умови країни, розвиненість транспортної індустрії, 
соціальні фактори, фактори, пов’язані зі створенням економічної основи для розвитку туризму, 
правові фактори, пов’язані із створенням і функціонуванням туристичного законодавства. Реалізація 
політики держави у туризмі спрямована на: 

– складання цільових програм із розвитку туризму на рівні держави і регіонів; 
– розробки заходів, спрямованих на досягнення поставленої стратегічної мети; 
– державне регулювання розвитку туристичної індустрії [2; 14]. Отже, державне регулювання 

розвитку туристичної галузі є одним із механізмів реалізації політики держави в галузі туризму. 
Ю.Алексєєва пропонує розглядати державне регулювання туристичної сфери як сукупність 

форм і методів цілеспрямованого впливу органів державної влади на розвиток туристичної галузі і 
створення умов для ефективної співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування та 
приватного сектора щодо розвитку туризму через різні механізми: адміністративні, організаційні, 
економічні, правові, екологічні тощо [1; 147].  

У вітчизняній науковій літературі питання розвитку туризму, шляхи та механізми його 
державного регулювання окремо не розглядалися. У працях таких учених, як Л.Агафонова, В.Безносюк, 
А.Виноградська, В.Євдокименко, В.Кравців, М.Крачило, В.Мацола, В.Федорченко аналізуються лише 
окремі аспекти розвитку туризму, його регулювання в Україні та за кордоном. Актуальними залишаються 
питання створення нормативно-правової бази державного регулювання в галузі туризму, податкової 
політики, приватизації й акціонування, створення інвестиційних умов, що стимулюють приплив коштів в 
об’єкти туріндустрії на території України. Насамперед це стосується готельних і курортно-лікувальних 
підприємств країни, які можна ефективно розвивати, створюючи нові робочі місця, популяризуючи 
культурні цінності, багатство флори і фауни, рекреаційний потенціал нашої країни. 

Проблематика державного регулювання туристичної галузі полягає у визначенні тенденцій 
розвитку туризму та впровадженні відповідних кроків інтеграції України в міжнародний ринок 
туристичних послуг з урахуванням її реальних можливостей. Крім того, необхідно визначити 
повноваження та участь держави в регулюванні туристичного ринку, оскільки саме вона формує 
умови, необхідні для функціонування суб’єктів туристичної діяльності як на національному, так і 
міжнародному ринках. Ефективне державне регулювання потребує наукового та методичного 
забезпечення. 

Незважаючи на активізацію дослідницьких зусиль, спрямованих на аналіз питань туризму, 
певні аспекти державного регулювання цієї галузі залишаються вивченими недостатньо. Бракує 
досліджень, присвячених як теоретичному осмисленню зазначених питань, так і розробці науково 
обґрунтованих рекомендацій щодо державного регулювання туристичної галузі на національному, 
регіональному та місцевому рівнях. Вироблення стратегії розвитку туристичної галузі і створення 
умов для її ефективного впровадження є складним завданням. Щоб успішно його виконати, уникати 
політичних помилок і прорахунків, доцільно скористатися досвідом інших країн.  

Аналізуючи роль держави в організації й розвитку туристичної діяльності в різних країнах 
світу, М.Жукова виокремлює три типи моделей державної участі в регулюванні цієї складової 
національної економіки [2; 86]. Перша модель передбачає відсутність центральної державної 
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туристичної адміністрації, вирішення усіх питання на місцях на засадах і принципах ринкової 
«самоорганізації». Урядові органи використовують таку модель тоді, коли туризм національній 
економіці взагалі не потрібний, або коли позиції суб’єктів туристичного ринку є міцними і здатні 
вирішувати свої проблеми без державної участі. Подібна модель управління цією індустрією 
використовується в США після того, як 1997 р. була ліквідована державна структура U.S. Travel and 
Tourism Administration (USTTA), що відповідала за розвиток туризму в країні [2; 87]. 

Друга модель передбачає існування авторитетного центрального органу – міністерства, що 
контролює діяльність усіх підприємств туристичної галузі в країні. Для її реалізації потрібні 
відповідні умови, а саме: значні фінансові вкладення в туристичну індустрію, зокрема у рекламну й 
маркетингову діяльність, інвестування в туристичну інфраструктуру тощо. Подібна модель 
організації управління туристичною індустрією діє в Єгипті, Мексиці, Тунісі, Туреччині та ін. 
країнах, для яких туризм є одним з основних джерел валютних надходжень до бюджету [2; 88]. Третя 
модель переважає в розвинених європейських державах. У країнах, де використовується така модель, 
питання розвитку туристичної діяльності вирішуються в «надрах» певного багатогалузевого 
міністерства на рівні відповідного галузевого підрозділу. При цьому підрозділ міністерства, що 
відповідає за розвиток туризму в країні, провадить діяльність за двома напрямами: вирішує або 
регламентує питання державного регулювання (розробка нормативно-правової бази, координація 
діяльності регіональної представницької й виконавчої влади, міжнародне співробітництво на 
міждержавному рівні, збирання й обробка статистичної інформації тощо) та спрямовує й координує 
маркетингову діяльність (участь у виставках і міжнародних об’єднаннях у туристичній сфері, 
управління туристичними представництвами своєї країни за кордоном тощо) [2; 88]. Така модель 
участі держави в розвитку індустрії туризму отримала умовну назву «європейської». Доцільно 
розглянути європейську модель докладніше, оскільки вона є найбільш прийнятною для України. Слід 
зауважити, що центральна державна туристична адміністрація в розвинених європейських країнах 
працює в тісній взаємодії з місцевою владою й приватним бізнесом. Така схема роботи виявилася 
продуктивною з погляду знаходження форм конструктивного співробітництва й взаємодії 
адміністративних органів різних рівнів державного та регіонального управління, а також для 
залучення фінансових коштів приватного сектора з метою виконання державних завдань. Наслідком 
цієї політики стала поява змішаних за формою власності (державно-приватних) інститутів у сфері 
регулювання туристичної діяльності. 

Варіанти реалізації третьої моделі управління туристичним сектором розглянемо на прикладі 
4-х європейських країн: Франції, Іспанії, Великобританії та Італії, на частку яких, за даними ВТО, 
припадає майже 1/3 світових туристичних прибуттів.  

У Франції питання регулювання туризму належать до компетенції міністерства транспорту та 
суспільних робіт, у структурі якого функціонують державний секретаріат із питань туризму та 
управління туризму. Ці органи відповідають за управління та регулювання галузі, інвестування й 
міжнародні відносини у сфері туризму. Крім того, існує ще низка органів, що беруть участь в 
управлінні туризмом «із правом дорадчого голосу»: Рада з туризму при міністерстві транспорту та 
суспільних робіт, французьке агентство туристичного інжинірингу, національна наглядова рада з 
туризму (маркетингові дослідження й статистика в туризмі), національне агентство з питань 
відпускних подорожей (соціальний туризм), національний комітет з процвітання Франції (питання 
екології й озеленення міст) [2; 84]. На регіональному рівні діють представники центральної 
виконавчої влади, що вирішують питання розвитку туристичної сфери та підпорядковані 
безпосередньо префектам. Діяльність цих представників спрямована на координацію регіональних 
ініціатив, оскільки повноваження місцевої влади в галузі туризму досить широкі. 

Питаннями у туристичній сфері Франції на міжнародному ринку займається асоціація 
«Maison de la France», створена 1987 р. на підставі угоди про партнерство між місцевими 
адміністраціями, туристичними фірмами, готелями, адміністраціями об’єктів екскурсійного показу. 
На сьогодні асоціація налічує майже 800 членів. У штаті асоціації понад 200 співробітників, 31 його 
представництво працює в 26 країнах світу. Керівний орган асоціації – рада директорів складається з 
27 осіб (1/3 – чиновники з держапарату, а 2/3 – представники приватного бізнесу) [2; 81]. Діяльність 
асоціації на 60% фінансується з держбюджету. 

В Іспанії питання туризму координує державний секретаріат з питань торгівлі, туризму та 
малого бізнесу, підлеглий міністерству економіки. Крім держсекретаріату, міністерству 
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підпорядковуються: центральна дирекція з туризму (адміністративні питання, розробка загальних 
напрямів державної політики у сфері туризму); готельна мережа «Paradores» (83 готелі, розміщені в 
будинках, що становлять історичну цінність); два виставково-конгресних центри (в Мадриді й 
Малазії) та Іспанський інститут туризму «Turespaca» [2; 85]. Повноваження самого міністерства 
економіки невеликі. Такі важливі функції, як ліцензування, сертифікація послуг, розробка стратегії 
розвитку туріндустрії є прерогативою місцевої влади. З метою координації їх діяльності в країні 
створена рада з розвитку туризму, до складу якої входять представники державних органів влади всіх 
рівнів і представники приватного бізнесу. 

У майбутньому, на нашу думку, Україні слід перейняти досвід співробітництва ради з 
розвитку туризму з представниками приватного сектора, що здійснюється через впровадження в 
організацію й облік висунутих останніми ініціатив, особливо з питань просування специфічних та 
екологічних туристичних продуктів.  

Іспанський інститут туризму «Turespaca» займається залученням іноземних туристів, 
проводячи рекламну діяльність та промоцію іспанських курортів за кордоном. Ця організація має 
мережу інформаційних офісів в Іспанії та 29 представництв у 21 країні світу. Інститут повністю 
фінансується з держбюджету. Завдяки цьому, Іспанія посідає І місце у світі за обсягом річного 
бюджету, що витрачається на просування національного туристичного продукту за кордоном (70% 
цих коштів надає уряд країни) [2; 84]. 

У Великобританії сферу туризму очолює міністерство культури, засобів масової інформації та 
спорту, якому підпорядковується орган, що координує діяльність у галузі туризму – «VisitBritain». Він 
займається залученням іноземних туристів в Англію, розвитком внутрішнього туризму, а також 
консультує уряд й інші державні установи з питань туризму. «VisitBritain», окрім традиційної 
діяльності на іноземних ринках (поширення інформації туристичного змісту, реклама, участь у 
виставках) надає платні консалтингові послуги, організовує виставки та семінари, здійснює різні 
проекти за участю іноземного капіталу, видає та розповсюджує путівники, відеофільми та іншу 
рекламно-інформаційну продукцію [3]. Правління «VisitBritain» призначається міністерством культури, 
засобів масової інформації та спорту й складається з голови та 5 членів, а також голів «Wales Tourist 
Board», «VisitScotland» та «England Marketing Advisory Board», регіональних структур, функції яких 
подібні до функцій з «VisitBritain». На фінансування діяльності організації в 2006-2007 рр. держава 
асигнувала 39,5 млн. фунтів, неурядове фінансування становить приблизно 18 млн. фунтів [3]. 

Важливим чинником реалізації державної туристичної політики є запозичення Україною 
досвіду «VisitBritain» з ефективного застосовування сучасних інформаційних технологій і 
маркетингових компаній. Успіх проектів «VisitBritain» реалізованих 2007 р. («The City Breaks», 
«Touring and Good Living»), сприяв зростанню прибутку від в’їзного туризму (19,7 млрд. фунтів). 
Розробивши власний оновлений сайт http://www. visitbritain. com/ на 19 мовах для 36 країн світу, 
«VisitBritain» продовжує адаптувати його для нових туристичних ринків світу [3]. 

В Італії департамент з туризму входить до складу міністерства виробничої діяльності. Основні 
його функції зводяться до координації діяльності регіональних турадміністрацій, розробки 
нормативно-правових документів загальнонаціонального характеру, досліджень та обробки 
статистичної інформації, а також міжнародної діяльності (міжурядові угоди, взаємовідносини з 
міжнародними організаціями та ЄС). 

Повноваження місцевих туристичних адміністрацій в Італії також значно розширені. Вони 
відають всіма питаннями ліцензування туристичної діяльності на своїй території, здійснюють 
класифікацію готелів, мають право просувати й рекламувати свої регіони всередині країни та за 
кордоном (рекламні заходи, участь у виставках тощо). Однак провідна роль у представленні Італії на 
міжнародному туристичному ринку належить національному управлінню з туризму (Ente Nazionale 
Italiano per il Turismo – ENIT), основними функціями якого є рекламно-інформаційна робота, 
маркетингові дослідження, координація міжнародної діяльності місцевих турадміністрацій. ENIT 
підпорядковується департаменту з туризму й повністю фінансується з держбюджету. У штаті ENIT 
200 осіб, у тому числі співробітники 20 представництв у 16 країнах. 

Відповідно до заяви голови ENIT Амедео Октавіані, 2007 р. ENIT отримало з державного 
бюджету Італії для виконання своїх функцій майже 56 млн. євро [2; 82]. 

За масштабами міжнародного туризму та формою організації туристичної галузі для України 
найбільш прийнятна саме третя модель управління. Однак для ефективного функціонування цієї 
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моделі потрібне державне фінансування (щонайменше, часткове), що забезпечить участь країни у 
формуванні й просуванні національного турпродукту, здійснення маркетингових досліджень, 
рекламно-інформаційної діяльності, організації та проведення міжнародних туристичних виставок, 
конференцій, семінарів, формування пакета інвестиційних проектів у галузі розвитку туристичної 
інфраструктури тощо.  

Як свідчить аналіз, окремі елементи механізмів державного регулювання туристичної галузі 
європейських країн, ефективність яких перевірена часом і підтверджується конкретними 
досягненнями в розвитку туризму, доцільно використовувати в розвитку туристичної галузі України з 
урахуванням її історичних, правових і культурних особливостей.  

На підставі аналізу історії та сучасних тенденцій розвитку туризму, зазначимо, що туристична 
галузь України, маючи потужний туристично-рекреаційний потенціал, розвивалася без урахування 
особливостей її функціонування, глибокого проникнення в суть проблем і за відсутності цілеспрямованої, 
комплексної туристичної політики держави й відпрацьованих механізмів управління. Це призвело до 
переорієнтації туризму на виїзний, руйнування системи соціального туризму, важливих складових 
інфраструктури галузі. Реформування системи державного регулювання галузі висвітлило низку проблем, 
що потребують вирішення. Це, насамперед, невідповідність чинної нормативно-правової бази потребам і 
тенденціям розвитку туристичної галузі. Незважаючи на прийняття нової редакції Закону України «Про 
туризм», існує нагальна потреба у вдосконаленні правового забезпечення галузі й узгодження її зі 
світовими стандартами. Крім того, перешкодою на шляху ефективного розвитку та інтеграції туристичної 
галузі стала відсутність протягом тривалого часу виваженої регіональної політики, що зумовило потребу 
у створенні структури державного регулювання туризму в Україні з урахуванням сучасних реалій і 
досвіду країн з високорозвиненою туристичною індустрією [6; 70]. 

Однією із найважливіших проблем розвитку туристичної галузі України є відсутність суттєвої 
державної підтримки місцевих ініціатив у розвитку туризму. Проте зарубіжний досвід свідчить, що 
максимального ефекту в розвитку туризму можна досягти лише за умов співпраці органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, громадських і професійних організацій та підприємницьких 
структур. Характерною ознакою вітчизняної туристичної галузі є витіснення з туристичного ринку 
соціального туризму як неконкурентоспроможного порівняно з комерційними видами туризму, 
зокрема виїзним. Іншими проблемами туристичної галузі України є: невідповідність туристичної 
інфраструктури світовому рівню та сучасним вимогам споживачів туристичного ринку; низька якість 
туристичних послуг; відсутність сприятливого інвестиційного клімату, що зумовлює нерозвиненість 
соціальної інфраструктури; недостатній рівень кадрового забезпечення управління туристичною 
галуззю за кількісними та якісними параметрами; складні порівняно із загальновизнаною 
міжнародною практикою візові, митні та прикордонні процедури; відомча підпорядкованість закладів 
розміщення, санаторно-курортних і рекреаційних закладів, що ускладнює стандартизацію 
туристичних послуг, поліпшення їх якості та впровадження ефективних механізмів державного 
регулювання розвитку туристичної галузі тощо.  

Отже, перед туристичною галуззю України стоять багато проблем, що потребують 
розв’язання шляхом вдосконалення системи та механізмів її державного регулювання. 

Способи та методи впливу, що використовуються сьогодні для регулювання туристичної галузі, 
далеко не завжди виявляються адекватними сучасним умовам і тенденціям. Тому для зміни ситуації на 
краще необхідним є вдосконалення механізмів регулювання господарської діяльності з урахуванням 
досвіду країн із розвиненою туристичною галуззю, формування нових соціально-економічних підходів до 
стратегії розвитку національного туристичного комплексу і системи управління туристичними процесами 
як на державному, так і на регіональному рівнях. На нашу думку, необхідно внести поправки до законів 
України «Про туризм», «Про місцеве самоврядування» (щодо функцій органів місцевого самоврядування 
в галузі туризму) тощо. Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі значною мірою має базуватися 
на модернізації інфраструктури туристичної та курортно-рекреаційної сфери. З цією метою вважаємо за 
необхідне запровадити спеціальний інвестиційний режим для сприяння будівництву і реконструкції 
готелів та інших об’єктів туристичної інфраструктури, що спонукатиме іноземних і вітчизняних 
інвесторів вкладати кошти у туристичну індустрію. 

Самостійний розвиток туристичної галузі без суттєвої державної підтримки, протягом 
останніх десятиліть призвів до практично монополії комерційних форм і видів туризму. З метою 
зниження соціального напруження в галузі і в суспільстві загалом необхідно провадити державну 
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політику соціалізації туристичної галузі. Враховуючи досвід державної підтримки розвитку 
соціального туризму радянських часів і зарубіжний, зокрема досвід Франції, Росії, Німеччини, 
визначимо найбільш дієві механізми соціалізації туристичної галузі України: 

– законодавчі – розробка та прийняття комплексної державної Програми розвитку 
соціального туризму в Україні, розрахованої на 10 років, основними етапами якої мають стати: 
прийняття законів України «Про соціальний туризм», «Про молодіжний та дитячий туризм», 
Концепції розвитку спеціалізованої туристичної інфраструктури (для інвалідів, родинного 
відпочинку, студентів тощо); 

– забезпечення умов для залучення до активного споживання туристичних послуг інвалідів, 
пенсіонерів, військовослужбовців, малозабезпечених і багатодітних громадян та їхніх родин, у тому 
числі через розвиток спеціалізованої туристичної інфраструктури для відпочинку людей з 
обмеженими фізичними можливостями, побудова пансіонатів і санаторіїв для сімейного відпочинку, 
розвиток недорогих видів відпочинку: турів вихідного дня, екскурсій, сільського зеленого туризму, 
агротуризму тощо; 

– створення дієвих дисконтних систем для молоді та студентів, впровадження системи 
«культурних карток», підтримка міжнародних дисконтних карток та студентських посвідчень, 
формування системи пільг для іноземних студентів та молоді, що прибули до України з метою 
навчання, подорожей чи за програмою культурного обміну (наприклад, введення диференційованих 
тарифів на транспортні послуги для іноземних студентів, знижки на розміщення, харчування, 
страхування, туристичні послуги); 

– сприяння розвитку спеціалізованої інфраструктури та супутніх послуг, розрахованих на 
потреби молодіжного туризму та культурного обміну (кемпінги, інформаційні служби, довідкова 
література, табори, хостели тощо). Пріоритетним напрямом може стати розбудова системи недорогих 
готелів – хостелів у туристичних центрах України; 

– залучення до розвитку соціального туризму органів місцевого самоврядування і 
впровадження механізмів стимулювання підприємців щодо розвитку соціального туризму 
(наприклад, наданням певних податкових пільг, преференцій). 

Ці заходи покликані стимулювати туристичний і культурний обмін між молоддю та студентами 
країн світу й Україною, сприятимуть ефективному впровадженню державної політики соціалізації молоді, 
створенню привабливого іміджу держави, зроблять нашу країну відкритою для світового суспільства. 
Отже, забезпечити належну віддачу від цього потенціалу, використовувати його для активного 
відпочинку та оздоровлення людей можна лише за умови чіткої організації туризму, впровадження 
ефективних механізмів державного регулювання галузі, залучення до неї досвідчених і кваліфікованих 
кадрів. Враховуючи світовий досвід, необхідно, щоб законодавчі та виконавчі органи виявили 
зацікавлення до розвитку туризму, щоб він став частиною загальнодержавної гуманітарної політики і 
пріоритетів, враховувався при розгляді інших питань, що мають національне значення. 
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Резюме 
Розглядається державна політика туристичної індустрії зарубіжних країн, зокрема Франції, 

Іспанії, Великобританії та Італії. 
Ключові слова: туризм, державна політика, туристична індустрія. 

 
Summary 

Public policy of tourist industry (on the example of Europe) 
The article deals with the structure of the state tourism policy of foreign countries, including France, 

Spain, Britain and Italy. 
Key words: tourism, public policy, tourism industry. 

 
Аннотация 

Рассматривается государственная политика туристической индустрии зарубежных стран, в 
частности Испании, Франции, Великобритании, Италии. 

Ключевые слова: туризм, государственная политика, туристическая индустрия. 
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ І БІОСОЦІАЛЬНІ РЕСУРСИ ЖИТОМИРЩИНИ 

 
Житомирщина є специфічним територіальним тереном, де в певні часи побутували компактні 

етноутворення російської, польської, білоруської, чеської, німецької, єврейської та інших національних 
меншин. Кожна з них залишила свій слід в історії краю. Всі вони мали і мають свої культурологічні 
товариства, продовжують зберігати національні традиції, мову, культуру та зв’язки з батьківщиною. 

Історико-культурні ресурси становлять вид антропогенних туристичних ресурсів. До них 
належать архітектурно-історичні ресурси: пам’ятки архітектури та містобудування, археологічні 
пам’ятки, музеї, картинні галереї тощо. Наближеними за своєю сутністю є ресурси біосоціальні, 
тобто пам’ятки, пов’язані із життям та діяльністю видатних особистостей, а також подійні, тобто 
території, пов’язані із історичними подіями [1; 16].  

В.Вечерський, перераховуючи історико-культурні ресурси області, виділяє архітектурно-
містобудівні, зазначаючи, що вони належать переважно до ХVІІ – початку ХХ ст. і представлені 
католицькими і православними церковними спорудами доби бароко, архаїчними типами народних 
дерев’яних храмів, класицистичними садибами. Є й одна пам’ятка Княжої доби. На державному 
обліку перебуває 49 пам’яток архітектури області, з них 47 – загальнодержавного значення. До 
Списку історичних міст і селищ включено Бердичів, Житомир, Коростень, Коростишев, Любар, 
Миропіль, Новоград-Волинский, Овруч, Олевськ, Радомишль [2; 107]. 

О.Любіцева, говорячи про пам’ятки архітектури і містобудування Житомирщини, називає 
цифру 210, з них 64 історико-архітектурних загальнодержавного значення 10 історичних міст та селищ 
[5; 140]. Серед них – церква Пресвятої Богородиці, кафедральний собор св. Софії, будинок магістрату, 
семінарський костьол, Михайлівський собор, комплекс споруд поштової станції, Преображенський 
собор, будинок колишньої колегії єзуїтського монастиря – найдавніша споруда міста, Овруцька церква 
св. Василія 1190 р., реставрована 1908-1912 р. О.Щусєвим. У Бердичєві – замок 1593 р. і Маріїнський 
костьол. У Вехівні: палац ХVІІІ-ХІХ ст., той самий, де О.Бальзак познайомився з Е.Ганською, і костел 
1810 р. Взагалі територія Житомирської області була заселена ще в епоху пізнього палеоліту. Серед 
зареєстрованих археологічних пам’яток городище другої половини І тисячоліття в Житомирі, 
давньоруське місто Болохів (1150 р.) і залишки замку Любарта в Любарі. 

На терені сучасної Житомирщини найбільш відому пам’ятку раннього неолітичного часу 
знайдено на лівому березі р. Свинолужки у південно-східній околиці с. Городище Черняхівського 
району. Її відкрито 1959 р. експедицією Житомирського краєзнавчого музею під керівництвом 
В.Місяця. Стоянка займає місцевість, відому під назвою «Лиса Гора» [7]. Житомирська 
ранньопалеолітична стоянка є не тільки найдавнішою на території області, а й належить до тих місць, 
звідки людина почала освоювати землі України. Сучасницями її є стоянки Амвросіївка на Донбасі, 
Лука-Врублівецька на Хмельниччині. 

Найбільш відомою і ґрунтовно дослідженою пам’яткою пізнього палеоліту на є 
Радомишльська стоянка, що належить до початку пізнього палеоліту і має вік 40-35 тисяч років. 
Багато зусиль до її дослідження доклав відомий український археолог І.Шовкопляс. 

Особливого значення набувають пам’ятки, досліджені широкими площами. Серед них – селище 
IX-Х ст. поблизу с. Гульськ Новоград-Волинського р-ну, розташоване неподалік літописного 
древлянського «граду» Гольско на терасі правого берега р. Случ. У 1990 р. на пам’ятці було відкрито 

площу 2400 м2 та досліджено 91 об’єкт [3; 22-23]. Поселення привертає увагу перш за все тим, що це – 
єдина на вказаній території пам’ятка такого типу зі значними відкритою площею та кількістю вивчених 
об’єктів. А хронологічні межі її функціонування дозволяють не тільки простежити ряд аспектів з історії 
регіону напередодні підкорення древлянського племінного союзу Київською державою, а й зафіксувати 
деякі моменти, що свідчать про спадковість традицій масової забудови від носіїв слов’янських культур 
останньої чверті І тис. до давньоруського населення.  

У Житомирі збереглися архітектурні споруди: церква Пресвятої Богородиці, кафедральний 
костьол св. Софії (1737-1751, 1801 рр.), Будинок магістрату (XVIII ст.). Семінарський костьол 
(1838 р.), Михайлівський собор, комплекс споруд поштової станції (XIX ст.). У 1866-1874 рр. 
побудований Преображенський собор у стилі староруської архітектури XI-XII ст. У спорудженні 
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брали участь будівничі Ісакіївського собору (1818-1858 рр.) Санкт-Петербургу. Найдавнішою 
спорудою міста є Будинок колишньої колегії єзуїтського монастиря (1724 р.). У XVIII ст. тут діяли 
бернардинський чоловічій монастир і жіночий монастир сестер-жалібниць ордену св. Вікентія. 

В області налічується 5 музеїв із 8 відділами. В Житомирі функціонують краєзнавчий музей, 
літературно-меморіальний музей В.Короленка, музей космонавтики ім. С.Корольова, літературний 
музей Житомирщини, музей історії пожежної охорони.  

Краєзнавчий музей заснований у жовтні 1865 р. Найбільш цінною в його експозиції є природнича 
колекція – одна з найбільших в Україні. Вона включає також етнографічні експонати, зібрані на 
житомирському Поліссі, і колекцію живопису. Основою музейного зібрання стали колекції, подаровані 
волинським губернатором М.Чертковим, житомирським предводителем дворянства К.Симоничем, а 
також колекції волинського єпархіального давньосховища і музею Товариства дослідників Волині, 
націоналізовані колекції баронів де Шодуар (м. Житомир), графів Ілльїнських (м. Романів; з 1933 р. – 
смт. Дзержинськ). 

В експозиції «Космос», відкритій 1991 p., представлені зразки космічної техніки і обладнання.  
У смт. Баранівка функціонує музей порцелянового посуду. В цій місцевості в 1802 р. на 

лівому березі р. Случ відкрито родовище каоліну. Француз М.Мезер, придбавши у поміщиці 
Гагаріної ділянку землі, заснував тут фарфоровий завод. У 1815 р. власник підприємства здобув від 
російського уряду право ставити на своїх виробах клеймо з державним гербом, а також одержав 
грошову допомогу для розвитку виробництва.  

Житомир є одним із давніх міст, заснованим 884 р. Перша документальна згадка про місто 
відноситься до 1305 р. Майже з усіх сторін Житомир оточений лісовими масивами. Його територію 
пересікають річки Тетерів, Кам’янка Лісова, Кам’янка Польова, Крошенка, Путятинка. В місті багато 
парків і скверів. На берегах Тетерівського водоймища облаштований гідропарк. У приміській 
лісопарковій зоні функціонують санаторні установи. Старовинна частина Житомира – «городище» – 
лежить на трьох високих скелястих пагорбах над річкою Кам’янкою: Охрімовій, Замковій і 
Петровській горах. На місці давнього городища (VIII-IX ст.) у другій пол. XIV ст. зведено замок, 
навколо якого виросло місто. У 1444 р. Житомиру було надано Магдебурзьке право. 

Із 1668 р. Житомир – центр Київського воєводства. Після приєднання Волині до Росії, він став 
адміністративним центром Волинської губернії. Наприкінці XIX ст. у місті з’явились комунальні 
зручності. 1897 р. введено в дію водогін. Функціонував громадський транспорт. 1899 р. Житомир 
третім серед російських міст одержав трамвайну лінію, що з’єднувала центр із залізничним вокзалом. 
Житомир був й театральним містом. Не маючи стаціонарної театральної трупи, він уже на початку 
XIX ст. володів приміщенням театру.  

Із 1843 р. у Житомирі діяв один із чотирьох в Україні інститутів шляхетних дівчат.  
У Житомирі збереглись архітектурні споруди різних історичних періодів: церква Пресвятої 

Богородиці, кафедральний костьол Св. Софії (XVIII ст.), будинок магістрату (XVIII ст.), семінарський 
костьол (1838 p.), Михайлівський собор, комплекс поштової станції (XIX ст.), Прєображенський собор 
(XIX ст.). Найдавнішою з міських споруд є будинок колишньої колегії єзуїтського монастиря (1724 p.). 

Одним із найдавніших міст Східної Європи є Овруч, який 997 р. вперше згадується під 
назвою Вручій. У давнину місто було могутньою фортецею. Після знищення київською княгинею 
Ольгою 945 р. Іскоростеня, саме Вручій став політико-економічним центром древлянської землі. В 
місті збереглася церква Св. Василія (1190 p.), спорудження якої пов’язують з ім’ям Петра Мілонєга. В 
1908-1912 pp. вона була відреставрована О.Щусєвим.  

Серед архітектурних пам’яток Бердичева – ансамбль монастиря кармелітів (XVI-XVIII ст.) і 
костьол Св. Варвари (1826 p.). Перша документальна згадка про місто відноситься до XVI ст. У 
1593 р. тут споруджено замок. Заснований у 1627 р. монастир босих кармелітів одержав його в дар 
від власника цих земель, київського воєводи Я.Тишкевича. В 1634 р. на території монастиря 
збудовано підземний Марийський костьол. У 1740-х pp. розпочато спорудження над печерним 
храмом кам’яного костьолу у стилі бароко. Монастир став одним із центрів паломництва завдяки 
чудотворній іконі Божої Матері. Паломництво сприяло розвитку міста.  

Поміщицькі особняки XIX ст. збереглись у селах Андрушівка, Нова Чортория і Турчинівка.  
Неподалік від міста Малин знайдені залишки давнього городища. Деякі історики схильні 

думати, що саме тут було місто древлянського князя Мала. У с. Тригір’я зберігся Троїцький монастир 
(XV ст.), комплекс якого включає Преображенську церкву (1873 р.) і келії ченців (1782 p.).  
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Археологічні дослідження, що проводилися на березі річки Здвиж, поблизу Брусилова – 
адміністративний центр Житомирської області, свідчать про те, що тут, селилися люди ще в добу 
бронзи. Знайдено також поселення ранньослов’янських часів (II-VI і VII-VIII ст.) та залишки 
давньоруського городища. У селищі є пам’ятки архітектури – залишки костелу і кляштора Ордену 
капуцинів (1787 р.), городище в центрі Брусилова (ХІ-ХІІ ст.), замок (XIV ст.), 2 могильник на 
околиці містечка (ХІІ-ХІІІ ст.), дерев’яна церква була побудована в 1711 році. 

У центрі Житомира збереглися так звані кам’янці – торговельні будинки, «які належали 
євреям-торговцям: Виннику, Крамарю, Кравцю, Кантору, Різнику, Швецю, Пекарю, Скляру, 
Шинкарю та ін., прізвища яких свідчать про професії господарів» [4; 57]. 

Історико-культурний комплекс «Замок Радомисль» – один із найбільш масштабних історико-
культурних проектів, здійснених в Україні за роки державної незалежності. Розташований у м. 
Радомишль (до 1946 р. – Радомисль, прибл. до XV ст. – Мичеськ) – старовинне місто на лівому березі 
ріки Тетерів. Сьогодні тут міститься єдиний у світі Музей української домашньої ікони, зібрання 
якого налічує понад 5000 ікон ХVII-XX ст. У Радомишльському музеї представлені ікони народних і 
професійних іконописців, багатометрові домашні іконостаси, гуцульські складні і козацькі ковчеги, 
подорожні образи, ікони вирізані з дерева, відлиті з металу, написані на склі. Експозиція музею є 
найчисленнішою в Україні за останні 20 років, а сам музей – найбільшим на теренах СНД. 

Із Житомирщиною пов’язані імена багатьох видатних громадських і культурних діячів. У смт. 
Брусилів народився І.Огієнко. У с. Романівка пройшли дитячі та юнацькі роки М.Рильського. Село 
Туровець – батьківщина Г.Пустовойтової, що брала участь у польському повстанні 1863 p., боролася 
в рядах гарібальдійців, була ад’ютантом командуючого збройними силами Паризької комуни. В с. 
Терехове народився англійський письменник Дж. Конрад (1857-1924 рр.), поляк за походженням 
(його справжнє ім’я – Юзеф Теодор Конрад Коженьовський). 

На Житомирщині в давньому місті Новоград-Волинський (до 1725 р. – Звягель) народилась 
Леся Українка, на честь якої 1971 р. відкрито літературно-меморіальний музей. У будинку, де жили 
Косачі, відтворені вітальня і дитяча кімната. Серед експонатів – особисті речі поетеси.  

Житомир – батьківщина відомого письменника В.Короленка, поета О.Ольжича-Кандиби, 
конструктора перших космічних кораблів С.Корольова. Тут також народився командуючий 
збройними силами Паризької комуни Я.Домбровський.  

Музей космонавтики ім. С.Корольова складається з двох відділів: меморіального будинку-
музею С.Корольова та експозиції «Космос». Меморіальний музей відкрито в 1970 р. у будинку, де 
народився видатний конструктор космічних кораблів. Основу експозиції складають особисті речі 
вченого і членів його сім’ї, рідкісні книги, документи, фотографії.  

Протягом 1802-1809 pp. у місті неодноразово бував російський полководець М.Кутузов. У 
1811-1812 pp. тут жив відомий полководець П.Багратіон.  

Із містом пов’язані імена відомих письменників М.Коцюбинського, О.Купріна, Г.Мачтета, які 
на початку XX ст. працювали в газеті «Волинь». Із Бердичевом пов’язане ім’я Оноре де Бальзака, який 
у 1850 р. вінчався в костьолі Св. Варвари з Евеліною Ганською. З ім’ям видатного французького 
письменника пов’язане також с. Верхівня – володіння графині Ганської. В її маєток він приїздив двічі – 
в 1847 і 1850 pp. 

Архівні документи підтверджують факт перебування в місті у 1820-х pp. Фредерика Шопена, 
який жив у замку Антона Радзівіла.  

Ще один відомий радянський піаніст німецького походження Святослав Ріхтер теж 
уродженець Житомирщини. Житомирянам пощастило: пам’ятні місця, пов’язані з ім’ям митця, 
збереглися. Це й згадувана Михайлівська церква, і колишній родильний притулок Дуриліних та дім, 
де мешкали Ріхтери до переїзду в Одесу (обидва на Великій Бердичівській). 

Серед славної когорти діячів культури, що жили і працювали в Житомирі у 20-30-і роки, 
зіркою першої величини був видатний український композитор, диригент, народний артист України 
Б.Лятошинський. Родина Лятошинських – старожили Житомира. У середині XIX ст. у місті добре 
знали ім’я лікаря Леонтія Леонтійовича Лятошинського, людину прогресивних поглядів, близьку до 
учасників польського повстання 1863 року. 

У Житомирі ім’я Б.Лятошинського присвоєно музичній школі № 1 та вулиці, на якій жив 
майбутній митець. На жаль, про цей будинок тепер треба говорити у минулому часі. Він зазнав такої 
ж гіркої участі, як і будинки О.Довженка, Юліуша Зарембського, Богоявленський монастир та ін. У 
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1983 році його бездумно знесли байдужі чиновники. Тепер на цьому місці сквер. До 100-річчя 
Б.Лятошинського тут встановлено пам’ятник. 

У Малині бував видатний етнограф, антрополог, мандрівник М.Міклухо-Маклай. У 1874 р. 
його мати придбала маєток у Малині, де в 1876 р. гостював учений. Протягом двох місяців він вивчав 
побут, звичаї, традиції місцевого населення, цікавився історією цих країв. Об’єктом його наукового 
інтересу стала також давня рослина «азалія понтійська», що збереглася з дольодовикового періоду 
лише на Поліссі, в околицях Малина. Свій другий приїзд до Малина вчений здійснив у 1888 році.  

Із Житомиром пов’язане життя і діда В.Леніна по материнській лінії – Сруля Бланка, що 
вчився у повітовому училищі, яке також закінчив відомий письменник А.Кукольник [4; 37].  

Віктор Степанович Косенко – український композитор, піаніст, педагог. Після смерті Віктора 
Степановича, Житомирському музичному училищу присвоєно його ім’я, де він певний час працював 
на посаді директора. Тут обладнано кабінет-музей композитора, а перед будинком училища 9 жовтня 
1981 року відкрито пам’ятник митцю. 

Житомирську гімназію закінчив польській революціонер-демократ, друг Т.Шевченка 
Сигізмунд Сераковський, польський поет, перший перекладач польською мовою поеми Шевченка 
«Гайдамаки» Леонард Совінський. 

При закладанні Старого бульвару згідно генерального плану забудови Житомира, 
затвердженим ще імператором Миколою ІІ, брав участь польський письменник Аполло 
Коженьовський – батько відомого англійського письменника польського походження Джозефа 
Конрада, який також народився на Житомирщині [4; 39]. 

У Бердичеві 1756 р. князем Радзівілом одержано право на проведення в місті десяти щорічних 
ярмарків європейського значення.  

Отже, тривалий час перебування території сучасної Житомирської області під владою Польщі 
призвело до виникнення артефактів польської етнічної культури, у тому числі закарбованої в 
архітектурних пам’ятках. А біосоціальні ресурси і історичні події знайшли відображення в 
літературних і документальних пам’ятках.  

Із Житомиром пов’язано і ім’я М.Грушевського голови Центральної Ради (1917-1918 рр.), 
який певний час перебував там. Будинок, де мешкав Грушевський, був зруйнований, а згодом 
відновлений. Сьогодні в ньому діє історико-меморіальний музей М.Грушевського – філія Музею 
історії Києва. 

Житомирщина тісно пов’язана і з історією євреїв. І Житомир, і Бердичів були містами, густо 
заселеними – під час перебування їх під Польщею і до радянських часів – євреями. І якщо 
архітектурних пам’яток власне єврейської архітектури небагато, то пам’яток містобудування, 
пов’язаних із життям та діяльністю видатних постатей єврейського народу, чимало. Так, у м. 
Коростишів народився Д.Гофштейн, один із найкращих єврейських поетів ХХ ст. [6; 225]; у 
Бердичєві жив письменник Пінхас Каганович, який писав під псевдонімом Дер Ністер [6; 384]; там 
же народився один із відомих радянських письменників Василь Гроссман (Иосиф Гроссман) [6; 437]. 
У Житомирі навчався Хаїм Нахман Бялик – класик літератури на івриті [6; 24]. Це ж місто є малою 
батьківщиною відомого більшовистського діяча Яна (Якова) Гамарника [6; 215]. 

Отже, не тільки етнічні ресурси, але й історико-культурні та біосоціальні, зокрема, 
нематеріальної або побутової культури, можуть виступати атракціями етнічного туризму. Саме вони 
є основними атракціями етнічного туризму, тим більше, що інколи сутно етнічних ресурсів на певних 
територіях не збереглося, наприклад, єврейських на тій же Житомирщині. Ще одним складником 
етнокультурних ресурсів виступають пам’ятки релігійної культури, що є важливою складовою 
етнонаціональної культури: вона матеріалізується в сакральних спорудах, об’єктивується в обрядах і 
ритуалах, релігійних і церковних святах та й в світських святах, знаходить відображення у витворах 
мистецтва: від живопису і скульптури до музики і літератури. 
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Резюме 

Розглянуто найбільш значимі історико-культурні та біосоціальні ресурси Житомирщини, 
подано їх коротку характеристику. 

Ключові слова: історико-культурні ресурси, біосоціальні ресурси, Житомирщина, 
архітектурні пам’ятки, громадські і культурні діячі. 

 
Summary 

Historical, cultural and biosocial resources of the Zhytomyr area 
The paper considers the most significant historical and cultural resources and biosotsialni Zhitomir 

region, filed their brief description.  
Key words: нistorical and cultural resources, biosotsialni resources, Zhitomirschina, architectural 

monuments, public and cultural figures. 
 

Аннотация 
Рассмотрены наиболее значимые историко-культурные и биосоциальные ресурсы 

Житомирщины, поданы их краткие характеристики. 
Ключевые слова: историко-культурные ресурсы, биосоциальные ресурсы, Житомирщина, 

архитектурные достопримечательности, общественные и культурные деятели. 
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Г.В. Злагодух 

 
АНІМАЦІЙНА РОБОТА У ЗАРУБІЖНОМУ МОЛОДІЖНОМУ ТУРИЗМІ 

В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БММТ «СУПУТНИК» 
 
Виїзний туризм – це подорожі на відпочинок у зарубіжні країни. Він визначається наказом 

Міністерства культури і туризму як подорожі громадян України та осіб, що постійно проживають на 

території України, до іншої країни
1
. Завдяки глобалізації та спрощення багатьма державами візового 

режиму, міжнародні поїздки набули останнім часом неймовірну популярність. Сьогодні виїзний туризм – 
не лише вид відпочинку, але й одна з форм економічних, політичних, соціальних і культурних зв’язків 
між державами. Виїзний туризм, як окрема категорія поїздок, надзвичайно динамічно розвивається. 

Туристсько-екскурсійна робота, як відомо, є найбільш активним та наймасовішим методом 
наочного пізнання історії і культури. Дослідження історії вітчизняної туристсько-екскурсійної роботи 
допомагає у вивченні та впровадженні у життя позитивного досвіду останнього.  

Актуальність теми розвідки обумовлена потребами в аналізі та узагальненні історії 
анімаційної роботи в туризмі радянського періоду, адже анімація у сфері гостинності радянського 
періоду практично не досліджувалася. 

Метою даної статті є висвітлення анімаційної роботи Бюро міжнародного молодіжного 
туризму «Супутник» у сфері зарубіжного туризму.  

Багаті соціальні можливості туризму загальновідомі, він є впливовим чинником культурної 
соціалізації молоді, упорядником суспільного простору, інфраструктури людського буття, починаючи 
з організації робочих місць, закінчуючи породженням якісно нових соціальних ролей, професій, роду 

занять та форм змістовного дозвілля
2
. 

Молодіжний туризм в умовах радянської дійсності розглядався як важливий чинник 
пропаганди комуністичних ідей та складова інтернаціональних зв’язків комсомолу. В такому 
контексті розглядали туризм всі публікації часів радянської влади. Зокрема, з позицій офіційних 
ідеологічних пріоритетів розглядав форми молодіжного туризму вітчизняний дослідник Г.Науменко 

(«Молодежь и туризм»)
3
. І саме він систематизував інформацію про зарубіжні поїздки української 

молоді. Ще в одній публікації Г.Науменко, але написаній у співавторстві з О.Ємченком, «Спутник»: в 

гости к нам!»
4
 розповідалося про радянські й зарубіжні міжнародні молодіжні центри і табори. 

В.Квартальнов і В.Федорченко в масово-політичному виданні «Орбиты «Спутника»: Из истории 

молодежного туризма»
5
 спробували розглянути процес становлення та зміцнення дружніх зв’язків 

Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник» ЦК ВЛКСМ із прокомуністичними 
студентськими та іншими молодіжними організаціями планети. 

Корисним із точки розгляду теми даної статті виступає і навчальний посібник для студентів 
ВНЗ «Історія туризму в Україні» (2002 р.). Його автори, В.Федорченко і Т.Дьорова розглянули етапи 
розвитку вітчизняного туризму. Цією роботою вони вперше за часів державної незалежності України 
спробували узагальнити і систематизувати матеріал з історії вітчизняного туризму відповідно до 
періодизації історичного розвитку суспільства. Значне місце в посібнику відведено висвітленню 
історії туризму в радянський період. Зокрема, аналізуючи деякі аспекти внеску «Супутника» у 
розвиток молодіжного внутрішнього і міжнародного туризму, автори зазначили, що «…принципи 
патріотичного та інтернаціонального виховання радянської молоді найактивніше реалізувалися в 

діяльності Бюро ММТ «Супутник»
6
. 

Докладно досліджено історичні аспекти діяльності БММТ «Супутник» у справі розбудови та 
розвитку молодіжного туризму в Україні Зінченко В.А. в його дисертації «Молодіжний туризм в 

Українській РСР у 70-80-х рр. ХХ ст. (на основі діяльності «Супутника»)
7
. Але діяльність цієї 

структури ЦК ВЛКСМ у сфері анімаційної роботи в контексті зарубіжного туризму не розглядалась.  
Анімаційна діяльність у сфері туризму виробляє додаткові послуги, що надаються туристу та 

дозволяють, поряд із добре організованими проживанням, харчуванням, створити комфортні умови 
для відпочинку. Правильно організована анімація не залишає гостя без належної уваги; він постійно 
зайнятий тим, що дає йому задоволення, викликає позитивні емоції, формує настрій і збуджує 
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бажання повертатися до таких емоцій знову і знову. За радянських часів був створений державний 
культурно-просвітницький рух, спрямований на масову організацію дозвілля та розваг суспільства. 

Роль аніматорів виконували масовики-витівники
8
. 

За своєю етимологією слово «анімація» має латинське походження («anіma» – душа, повітря, 
вітер) і визначає наснагу, натхнення, залучення до руху, до активної діяльності, стимулювання 
життєвих сил.  

Можна виділити наступні напрями розвитку анімації в туризмі:  
– організація костюмованих балів, шоу, свят та інших дійств за конкретними сценаріями 

(створення спеціалізованого турпродукту); 
– анімація в місцях тривалого відпочинку – курортних готельних комплексах, туристських 

центрах, туристичних селищах (holiday villages – HV-1) і базах, круїзних судах тощо.  
Обидва із зазначених напрямів передбачають різноманітність заходів, залучення туристів до дії, 

що вимагає від організаторів дозвілля певних творчих здібностей для створення спеціальних програм і 
сценаріїв, вміння стимулювати інтерес туриста, змусити його попри інертність взяти участь в анімаційних 
програмах. В анімації використовуються активні види відпочинку, до яких належать рухливі спортивні 
ігри, плавання, біг, лижі, піші прогулянки, аеробіка, скелелазіння, туристські походи, і пасивні – читання, 
риболовля, заняття музикою, садівництво, комп’ютерні ігри, відвідування стадіонів, концертів, виставок, 

музеїв, огляд пам’ятників архітектури, історії й культури
9
. 

Анімаційній роботі у туристичній діяльності і у радянські часи приділялась достатня увага, 
але перші згадки саме про цей аспект роботи «Супутника» знаходимо у «Звіті про роботу Бюро 

молодіжного туризму ЦК ЛКСМ України в 1973 р.»
10

. Треба відмітити, що цей час характеризувався 
створенням передумов «…для певного піднесення соціально-економічного рівня життя, зростання 
реальної заробітної плати.  

Скорочення робочого дня (перехід на шести- й семигодинний робочий день) та робочого 
тижня (п’ятиденний), збільшення тривалості відпустки (в середньому на 3,1 дня) відчутно вплинули 
на зростання фонду вільного часу громадян. Однією з важливих передумов, що сприяє розгортанню 
туристсько-екскурсійного руху, є транспорт. У 70-х – першій пол. 80-х pp. він зазнав докорінної 
технічної реконструкції, що створило комфортні умови для перевезення значної кількості туристів. 
Безумовно, все це стало однією з найважливіших передумов організації ефективного дозвілля 
населення, зокрема залучення до туристського руху. Неабияку роль у цьому відігравало зростання 
суспільних фондів споживання, надання безоплатних і пільгових соціальних послуг: оплата путівок 
на туристсько-екскурсійні маршрути, відпочинок у туристсько-спортивних таборах, проведення 

самодіяльних походів тощо»
11

. 
Робота з підбору, підготовці та направленні молоді за кордон бюро «Супутника» передбачала 

суворе дотримання постанов партії і комсомолу. Перевага при цьому надавалася молодим працівникам, 
що брали активну участь у виробничому і громадському житті промислових та сільськогосподарських 
колективів, у першу чергу, переможцям соціалістичного змагання. На межі 70-80-х років понад 1000 
первинних комсомольських організацій УРСР підтримували тісні зв’язки з молодіжними організаціями 
міст, округів, воєводств країн соціалістичної співдружності. Подорожі української молоді за кордон 
здійснювалися переважно у формі спеціалізованих поїздок туристських груп або поїздів, рейсів та круїзів 
дружби. Активно використовували такі поїздки для здійснення прямих дружніх зв’язків комітетів 
комсомолу. Протягом 80-х рр. комітети комсомолу УРСР щорічно направляли в соціалістичні країни від 
18 до 20 тисяч молодих юнаків та дівчат; майже половина з них – переможці всесоюзного соціалістичного 
змагання, ударники п’ятирічок – подорожували за безкоштовними путівками. 

Як позитивний в «Інформації про підсумки організації туристичних поїздок молоді 

республіки за кордон у 1973 році (на 20 грудня)»
12

 відмічено досвід, напрацьований у комітеті 
ЛКСМУ Харківського тракторного заводу.  

Перед від’їздом за кордон із молодими робітниками проводилися бесіди про мету подорожей, 
ставились завдання з вивчення передового досвіду, життя юнацтва. Як правило, після поїздок всі 
туристи виступали у своїх колективах на засіданнях комсомольських осередків, комсомольських 
зборах, брали участь у зустрічах з іноземцями, що відвідували країну, запрошувались на інші ділянки 
виробництва, в робітничі гуртожитки, технікуми, школи. Про свої враження від поїздок вони 

розповідали у випусках заводської газети «Темп»
13

. 
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Більшість звільнених комсомольських працівників України використовували побачене за 
кордоном для виступів перед молоддю на навчанні груп, що виїжджали у закордонні поїздки, у 
гуртках політосвіти. Так, в «Інформації про підсумки організації туристичних поїздок молоді 
республіки за кордон у 1973 р. (на 20 грудня)» відмічено, що ІІ секретар Ізюмського міського 
комітету ЛКСМУ Харківської обл. С.Блажко неодноразово виступав у первинних осередках 
промислових підприємств, колгоспів та радгоспів, перед учнями шкіл міста і району. Всього ж на 
виступах лише 7 туристів, що були направлені Ізюмським міськкомом комсомолу за кордон, 
протягом року побувало майже 3 тис. юнаків та дівчат. У документі зазначається, що у багатьох 
комсомольських осередках України понад 50% туристів виступали перед молодіжною аудиторією від 
3 до 5 раз. 

Більшість районних та міських комітетів ЛКСМУ включали попередньо підготовлених 
туристів до складу позаштатних лекторських груп. Наприклад, тільки за перший квартал 1973 р. до 
складу таких груп у Харківській області було зараховано 34 туриста. При цьому членами лекторської 
групи обласного комітету ЛКСМУ (з тих, що побували за кордоном) організовано за цей період 17 
плідних виступів. 

Комітети комсомолу удосконалювали роботу з пропаганди міжнародного туризму шляхом 
вручення туристичних путівок на урочистостях та святах. Так, заохоченням виступали саме путівки 
за кордон для численних переможців змагань, конкурсів, вікторин і т.п. Наприклад, Рівненський 
обласний комітет ЛКСМУ вручав путівки до соціалістичних країн на обласному зльоті переможців 
соціалістичного змагання і широко висвітлював цей факт у молодіжних виданнях. 

Практичну допомогу у проведенні інформаційної та пропагандистської роботи Бюро ММТ 
ЦК ЛКСМ України надавали різноманітні громадські установи. Так, з активною допомогою 
Української спілки дружби і культурних зв’язків із зарубіжними країнами проводились зустрічі, 
мітинги, вечори дружби, розповсюджено понад 50 тис. прим. пропагандистської і 
контрпропагандистської літератури іноземними мовами. Особливо плідно працювали у цьому 
напрямі клуби інтернаціональної дружби. Так, «Інформація про прийом молодих іноземних туристів 
в Українській РСР по лініям БММТ «Супутник» ЦК ВЛКСМ за 10 місяців 1977 р.» зазначає: «Третій 
рік працюють у містах Києві, Львові, Одесі молодіжні туристські клуби інтернаціональної дружби, 
створені на базі Будинків та Палаців культури. Інтерклуби розширюють діапазон інформаційно-
пропагандистської роботи, сприяють широкому спілкуванню закордонних туристів із радянською 
молоддю… В інтерклубах проведено майже 200 вечорів за участю 9000 іноземних туристів і 
представників радянської молоді…Цікаві форми роботи інтерклубу використовує БММТ «Супутник 
Одеського ОК ЛКСМУ. Так, виробничі зв’язки комсомольських організацій Одеського заводу 
прецезіонних станків ім. Кірова з колективом заводу «Елепром» у м. Варні (НРБ) переросли у тісну 
дружбу і співпрацю у різних сферах діяльності…Стрижнем інформаційно-пропагандистської роботи 
в 1977 році стала діяльність усіх БММТ «Супутник» комітетів ЛКСМ України з організації 
роз’яснення проекту і тексту нової Конституції СРСР. Винесений на всенародне обговорення проект 
викликав інтерес в іноземних туристів. Цьому сприяла низка заходів, що проводилися БММТ 

«Супутник» комітетів ЛКСМ України»
14

. 
Туристичними органами того часу підготовлено відповідні методичні рекомендації для 

комсомольського активу і гідів-перекладачів щодо значення і змісту нової Конституції. Даний 
документ містить і інформацію про конкретні результати проведеної роботи. Так, туристи 
інтерпотягу № 1, гр. 1721-а (Сірія) взяли з собою текст проекту нової Конституції для детального 
ознайомлення. А турист із Польщі гр.118-926, виступаючи на вечорі зустрічі з молоддю відмітив: 
«Конституція СРСР – документ, що яскраво демонструє глибоку зацікавленість радянського народу в 

успішному рішенні головних завдань будівництва комунізму»
15

. 
У «Звіті про роботу Бюро молодіжного туризму ЦК ЛКСМ України в 1973 році» відмічено, 

що генеральні консульства Болгарії, Угорщини, ГДР, Чехословаччини, Польщі, СРР, Югославії в м. 
Києві регулярно присилали інформаційні матеріали, фотоматеріали, документальні кінофільми про 
дружбу молоді країн соціалістичної співдружності. Популярною формою роботи консульств 
виступала організація тематичних фотовиставок. 

Анімація у вигляді міжнародного туристичного обміну набула популярності в ті роки завдяки 
спеціалізації поїздок за кордон. Практично всі групи були укомплектовані представниками різних 
категорій молоді, об’єднані професіональними інтересами, що мало позитивний вплив на 
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формування туристичного колективу і сприяло найпродуктивнішому вивченню того кращого, що 
бачили за кордоном у споріднених сферах виробництва. Така виробнича спеціалізація забезпечувала 
конкретну соціальну і виховну спрямованість туристичних поїздок, створювала основу для залучення 
більшої кількості працюючої молоді до участі у розвитку міжнародного туризму. 

Прикладом спеціалізації була, наприклад, організація для туристів Львівської області в м. 
Лодзь відвідування текстильної фабрики, цеху-музею (відкритому 30 років тому) та цеху, 
обладнаному за останнім словом техніки. Після екскурсій, як правило, організовувались зустрічі з 
представниками молоді підприємства, на яких обговорювались питання роботи молодіжних 
організацій країни, руху юних раціоналізаторів і новаторів. 

Після повернення на батьківщину учасники туристичних міжнародних поїздок, для яких була 
організована спеціалізована виробнича програма за кордоном, розповсюджували отриманий 
передовий досвід промислового і сільськогосподарського виробництва. Вони виступали на 
засіданнях дирекції підприємств, правлінь колгоспів та радгоспів, вчених рад, безпосередньо на 
власних виробництвах перед молоддю. 

Набули популярності в той час і потяги Дружби. Так, у листопаді 1973 року 159 
комсомольських активістів із Закарпатської, Київської і Чернігівських областей у складі загально 
радянського потягу дружби взяли участь у заходах місячника чехословацько-радянської дружби, що 
проводився у споріднених містах і областях Чехословаччини. Учасники потягу Дружби спеціалістів 
сільського господарства (з 5 по 17 листопада 1973 р.) були запрошені на демонстрацію трудящих 
столиці Чехословацької СР м. Праги, присвячену 56 річниці Великої Жовтневої Соціалістичної 
революції.  

Змістовною була поїздка представників молоді м. Херсона до міста побратима Залаегерсег 
(Угорська Народна Республіка). Туристи з Херсонщини зустрічались з активістами обласної ради і 
товариства угорсько-радянської дружби, обласного комітету ВЛКСМ, військовослужбовцями 
народної армії. З урахуванням виробничої спеціалізації було організовано і відвідування угорського 
електромашинобудівного заводу, з робітниками і службовцями якого у результаті зустрічі 
налагоджені довгострокові дружні відносини працівників Новокаховського електромашинобудівного 
заводу. 

Центральний комітет Союзу вільної німецької молоді (СВНМ) разом з «Югендтуристом» 
організували урочистий вечір-прийом для республіканського потягу Дружби молодих механізаторів і 
тваринників, присвячений 55-річниці народження ВЛКСМ. Серед запрошених були представники 
Радянського посольства в Німецькій Демократичній Республіці, засобів масової інформації, 
включаючи радіо і телебачення, активісти товариства дружби з СРСР.  

На прохання відділу сільської молоді ЦК СВНМ у Центральному комітеті була проведена 
зустріч з обміну досвідом роботи серед молодих працівників сільського господарства. В ній взяли 
участь відповідальні працівники відділу, керівництво потягу, комбайнер колгоспу ім. Мічуріна 
Черкаської обл., кавалер ордену Знаку Пошани В.Моторний, кращий тракторист Кілійського району 

Одеської області М.Шульга
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. 
Отже, анімаційна діяльність у сфері зарубіжного туризму Бюро ММТ «Супутник» ЦК ЛКСМ 

України у 70-80 роки ХХ ст. носила однобокий та яскраво політизований характер і була спрямована, 
насамперед, на формування певного світогляду учнів і молоді, на зближення та більш тісне 
співробітництво молоді країн, різних за своїм суспільно-політичним устроєм, пропаганді на 
міжнародній арені історії, культури та традицій українського народу, досягнень України в економіці, 
науці та освіті. Про задоволення інших потреб туристів у фізичному і духовному розвитку, 
емоційному збагаченні через приємні переживання не йшлося. Не було і натяку на комплексний 
характер спеціальних програм, що охоплювали б усі види і форми анімації; сприяли б створенню 
умов для спілкування, особистих і спільних переживань та розваг, адже екскурсійно-туристична 
робота в ті часи мала офіційну назву «екскурсійна пропаганда»! І цей термін багато чого пояснює. 
Отже, анімаційну діяльність Бюро молодіжного міжнародного туризму «Супутник» ЦК ЛКСМ 
України 70-80 років ХХ ст. можна охарактеризувати як досить обмежену у формах діяльність, 
заідеологізовану, але таку, що мала постійний характер. При цьому істинні побажання туристів 
майже не враховувались, хоча споживчий попит шляхом анкетування туристів і вивчався постійно. 
Все вищенаведене пов’язано, в першу чергу, з заідеологізованістю радянського суспільства та 
політичною ситуацію того часу.  
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Таким чином, анімаційна робота у зарубіжному молодіжному туризмі хоча й перебувала під 
жорстким контролем держави і характеризувалась яскравою пропагандистською спрямованістю, 
також мала певні здобутки. Єдиною організацією, що у 70-80-ті роки активно займалася зарубіжним 
туризмом в УРСР серед молоді виступало Бюро ММТ «Супутник». І саме воно зробила зовнішній 
молодіжний туризм масовим явищем, важливим засобом освіти і виховання молоді, перетворивши 
його на галузь економіки з розгалуженою інфраструктурою. 
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Резюме 

Розглядається діяльність Бюро молодіжного міжнародного туризму «Супутник» у контексті 
анімаційної роботи у зовнішньому туризмі у 70-80-ті роки ХХ століття. 

Ключові слова: анімаційна діяльність, соціальна анімація, Бюро молодіжного міжнародного 
туризму «Супутник», зарубіжний туризм. 

 
Summary 

Animation work in foreign youth tourism in the context of activity of BMMT «Companion» 
The article is sanctified to consideration of activity Bureau of youth international tourism 

«Companion» in the context of animation work in external tourism in 70-80th of ХХ of century.  
Key words: animation activity, social animation, Bureau of youth international tourism is 

«Companion», foreign tourism. 
 

Аннотация 
Рассмотрена деятельность Бюро молодежного международного туризма «Спутник» в 

контексте анимационной работы во внешнем туризме в 70-80-е годы ХХ века. 
Ключевые слова: анимационная деятельность, социальная анимация, Бюро молодежного 

международного туризма «Спутник», зарубежный туризм. 
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УДК 007.315 
В.М. Дударець 

 
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХВОЙНИХ РОСЛИН НА ОБ’ЄКТАХ 

ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ 
 
Основу формування середовища будь-якого об’єкта ландшафтного дизайну становить 

рослинність – дерева, чагарники, квіткові й трав’янисті рослини. Вони пов’язані з іншими 
компонентами ландшафту – рельєфом, водними пристроями і з урахуванням кліматичних умов 
визначають просторову структуру й характерний вигляд кожного об’єкта. За допомогою 
ландшафтного мистецтва людина перетворює оточуючий її простір за законами краси, вирішуючи 
при цьому комплекс специфічних, функціональних й ідеологічних завдань.  

Озеленення і благоустрій поліпшують кліматичні, санітарно-гігієнічні умови, тобто зелені 
насадження, виконують архітектурно-художню і санітарно-гігієнічну роль. Всебічне посилення 
антропогенного впливу на природні системи особливого значення набуває проблема збереження 
біорізномаїття, в тому числі видів рослин.  

У сучасному ландшафтному дизайні хвойні породи є важливим додатковим компонентом, 
застосування якого значно підвищує художній ефект ландшафтних композицій, що обумовлено 
їхніми високими декоративними якостями. Ці рослини морозостійкі й не вимагають особливого 
догляду. Крім того, перевагою хвойних є їхня довговічність. Тривалість життя окремих екземплярів 
сосни, ялівцю, тису, секвої досягає сотень років [2]. Цінність хвойних рослин для ландшафтних 
об’єктів загальновизнана. У наших кліматичних умовах, коли сніг тримається 5-6 місяців, хвойні 
дерева часто створюють основу саду в зимовий, пізньоосінній й раннєвесняний час. Улітку хвойні 
контрастують із листяними деревами й чагарниками й вигідно підкреслюють одне одного, будучи 
ідеальним матеріалом для побудови композицій на основі контрастів форм, фактури хвої й 
напівтонів. Хвойні породи можна підстригати, надаючи їм будь-яку геометричну форму [6]. На 
сьогодні інтерес до хвойних рослин великий; з’являються нові сорти. На земній кулі росте майже 600 
видів хвойних рослин, але практичне застосування знайшла невелика їхня частина. Введено в 
культуру майже 100 видів й 150 декоративних форм хвойних. Відхилення від первинного, вихідного 
виду частіше зустрічаються в культурі [3]. 

Існує велика різноманітність форм крони, властивих хвойним рослинам. Основними з них є 
такі: пірамідальна, конусоподібна, куляста, подушкоподібна, округла, колоноподібна, сланка, 
приосадкувата, плакуча, яйцеподібна, зворотно яйцеподібна, змієподібна. Серед хвойних 
зустрічається чимало рослин із різноманітним забарвленням хвої: жовтим, золотавим, блакитним, 
сизим, сріблистим й т.п. Колірні рослини придатні для посадки в групах і поодиноко при створенні 
контрастних композицій. Різноманіття форм хвойних порід за характером зростання й окрасою хвої 
можна широко використовувати в садових композиціях за умовами вмілого їх сполучення [7]. 

Ефектні ландшафтні композиції, сформовані тільки із хвойних дерев і чагарників. 
Низькорослі хвойні дерева й чагарники краще висаджувати на газоні групою, поруч із камінням, 
перед більш високими хвойними деревами та в альпінаріях. Хвойні чагарники ні в чому не 
поступаються деревам, дуже гарні на гірках та у групах, а особливо високодекоративні рослини – і як 
солітери. За діючими нормами понад 50% усієї міської території має бути зайнято зеленими 
насадженнями, причому в мікрорайонах їм відводиться до 70% загальної площі. У процесі 
підбирання рослин у системі заходів із поліпшення навколишнього середовища враховують їх 
санітарно-гігієнічні й захисні властивості, що проявляються в тому, що деякі рослини виділяють 
бактерицидні й фунгіцидні речовини (фітонциди) в озонуванні повітря й очищенні його від пилу й 
газів, захисті житла від вітру, шуму, пожеж, снігових і піщаних заметів. Летючі речовини й клітинний 
сік багатьох рослин пригнічують зростання найпростіших бактерій, вірусів і грибків, убивають комах 
та їхніх личинок, негативно впливають на безхребетних.  

У сучасній світовій флорі нараховується понад 800 видів голонасінних. Багато видів, навіть 
цілі класи, відомі як викопні. Сучасні представники голонасінних – переважно деревна, рідше 
здерев’янілі ліани або кущі; трав’янистих форм серед них немає. Представники голонасінних – 
переважно вічнозелені рослини, за окремими винятками – листопадні. Вічнозелені хвойні – це 
рослини, що займають особливе місце та є центром уваги цілий рік. Взимку вони ефектно 
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виділяються на тлі білого снігу, навесні – свіжими яскраво-зеленими пагонами, влітку – 
дивовижними формами та незвичним кольором хвої, а восени відтіняють багрянець листяних порід. 
Декоративний ефект хвойних залишається постійним протягом року і тільки посилюється в річні 
періоди вегетації. При правильному підборі рослин цієї групи насадження залишаються завжди 
привабливими, їх групи створюють відчуття заспокоєності, досконалості та вмісту окремих родзинок 
у композиційний варіант сприйняття [5]. 

М.Кохно в «Каталозі дендрофлори України» (2001 р.) наводить відомості про 2369 
культивованих видів природної дендрофлори та інтродуцентів у 25 ботанічних садах, 10 
дендрологічних парках та понад 50 старовинних парках та інших об’єктах зеленого будівництва. 
Серед них нараховує 181 вид голонасінних, що об’єднані у 28 родів, 8 родин і 3 класи [12,13]. 

Аналіз бібліографії з дендрології, інтродукції та зеленого будівництва дозволяє констатувати, 
що для Полісся і Лісостепу України рекомендується для озеленення 284 види (41 вид – хвойні, 243 
листяні), а використовується 318 видів. Для Чернігівської області наводяться відомості про понад 100 
видів дендрофлори, зокрема для Чернігова 128 видів, для Новгород-Сіверського і Щорса по 30 видів. 
Для Лівобережною Полісся і Північного Лісостепу наводяться відомості про 15 видів хвойних у 
міських насадженнях. На території області зростає значно більше видів голонасінних. Так, у 
дендропарку «Тростянець» зростає з родів ялина і ялиця 51 вид, підвид та форма, модрина – 6, сосна 
27, туя 32, ялівець – 25 [1; 4; 9; 11]. Перевага хвойних – висока декоративність. Перевагу віддають 
застосуванню низькорослих і карликових форм хвойних з метою збагатити ними об’єкти 
ландшафтного дизайну й зробити ці об’єкти сучасними. Декоративні властивості хвойних рослин, їх 
форми й розміри крони, колір кори, окраска настільки різноманітні, що відкривають великі 
можливості при формуванні різноманітних ландшафтних композицій і надають їм особливу 
виразність і декоративність. У групі хвойних можна знайти потрібну рослину практично будь-якої 
форми, розміру й кольору [16]. Форми з пірамідальною, колоноподібною та конічною кроною, 
високо- і средньорослі придатні для алей, рядових посадок, біля входів до парку чи скверу, на 
меморіалах біля пам’ятників і стел. Вони нагадують вартових чи колони. Можуть закривати небажані 
види, паркани, будівельні і господарські будівлі. Їх можна використовувати в групах і солітерах. 
Вони можуть виконувати роль рами для виділення красивого виду. Для всіх вище перелічених цілей 
можуть бути використані культивари туї західної: «Columna», «stigiata», «Wagneriana», «Compacta», 
«Holmstrup», «Smaragd», а також туї гігантської «Atrovireens», так само культивари ялівцю 
звичайного: «Columnaris», «Arnold», «Hibernica», «Suecica»; культивари ялівцю віргінського: «Sky 
rocket», «Venusta»; культивари кипарисовика Лавсона: «Alumii», «Green Pillar»; культивари біоти: 
«Pyramidalis»; ялини чорної: «Doumentii»; ялини звичайної: «Cupressiana», «Pyramidalis» та ін. [14]. 
Крім того, колоноподібні й пірамідальні форми підкреслюють архітектуру, поєднуються з колонами, 
скульптурами; з них можна утворювати живі стіни, імітувати скелі. Низькорослі культивари ялини 
канадської: «Arneson’s Blue Variegated», «Conica», «Daisy’s White», «Haal», «Lourin», «Zuckerhut» 
можуть підкреслювати чи імітувати вічний вогонь у скверах і парках меморіального значення. Так, 
група ялини канадської вдало вписалася у вигляді вічного вогню у парку на території Полтавської 
сільгоспакадемії. 

Плакучі культивари використовують у садах і парках, біля берегів водойм, на галявинах 
солітерами й у групах, на тлі звичайних видів, розвилках доріжок, біля каменів. Утім, плакучими 
видами не можна перевантажувати композицію. Наприклад, садові форми туї західної: «Ericoides», 
«Filiformis»; модрини європейської: «Pendula» і «Repens»; ялини звичайної: «Pendula», «Inversa», 
«Reflexa», «Viminalis», «Virgata»; псевдотсуги сизої «Pendula»; тсуги канадської «Pendula», 
кипарисовика Лавсона «Pendula», кипарисовика нутканского «Pendula»; кипарисовика 
горохоплідного: «Filifera Aurea Nana», «Filifera Nana», «Filifera Aureovariegata» та ін. [8]. У той же час 
наявність форм із геометрично правильною кроною й простота штучного формування (стрижка) 
дають можливість ширше застосовувати хвойні породи в регулярних композиціях, а також у процесі 
створення ефектних живоплотів. 

Ландшафт – це місцевість, обмежена природними рубежами, взаємозв’язана в єдиний 
однорідний комплекс природних, антропогенних і естетичних показників, що характеризуються за 
умовами розвитку сумою типових ознак, в якій різні елементи (клімат, рельєф, ґрунт, рослинність, 
тваринний світ, людина і його культура) діють взаємно один на одного, надають цій території 
своєрідний характер й вигляд, який виділяється із навколишнього середовища. Ландшафтна 
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архітектура і дизайн – галузь архітектури і дизайну, складний вид мистецтва, що займається 
організацією навколишнього середовища; обов’язковий елемент містобудування, що включає 
вирішення завдань формування ландшафту, території міста і приміської зони з метою створення 
функціональних, естетичних та економічних вимог. 

Одним із завдань ландшафтної архітектури і дизайну є надання художнього вигляду території 
за допомогою ландшафтних компонентів, а особливо рослин, природних матеріалів, рельєфу й 
клімату. Проектування і влаштування садів і парків є важливим розділом ландшафтної архітектури і 
дизайну. При влаштуванні парків чи озелененні великих територій населених міст необхідно 
зазначити основні принципи ландшафтної архітектури: логічність і простота рішень, принцип 
композиційних осей і перспектив, принцип чергування відкритих і закритих просторів, принцип 
контрасту і раптовості, пропорційність і єдність частин [15]. 

Об’ємно-просторова композиція відображує взаємозв’язок трьох складових – простору, 
площини, об’єму і базується на принципах побудови ландшафту. Основним елементом формування 
цих об’єктів є ландшафтні композиції, що складаються з деревинно-чагарникових угруповань. 
Рослинні угруповання є основним компонентом у просторовому моделюванні з використанням 
засобів ландшафтного дизайну. Участь або перевага в рослинних угрупованнях певних рослинних 
форм накладає відбиток на зовнішній вигляд ландшафту. Хвойні дерева й чагарники є визначальними 
елементами ландшафтних композицій. Вони можуть бути фоновими й акцентними. Фонові дерева й 
чагарники повинні бути нейтральними стосовно основної композиції, наприклад, малої архітектурної 
форми, декоративної скульптурі та ін. Акцентні рослини повинні мати високі архітектурно-художні 
властивості. Вічнозелені дерева й чагарники – сосни, ялини, туя, ялиця, ялівець – забезпечують 
художній ефект протягом року. Навіть найсвітліші із хвойних вічнозелених дерев виглядають майже 
чорно-зеленими завдяки тому, що їхня щільна хвоя поглинає велику кількість світла. Хвойні зручні 
там, де потрібна темна пляма в композиції пейзажу. Зібрані в масив хвойні надають композиції 
суворий колорит. При формуванні хвойних ландшафтних композицій потрібно прагнути до їх 
візуальної стійкості. Це досягається побудовою композиції з урахуванням розміру, щільності, 
кольору й форми. Важливо враховувати, з якої відстані композиція буде сприйматися будь-який 
вертикальний елемент, що сприймається належним чином, тільки будучи віддаленим від спостерігача 
як мінімум на дві висоти. З більшої відстані губиться ясність сприйняття деталей; якщо ж спостерігач 
перебуває на відстані, рівній лише одній висоті, ландшафтну групу він сприймає фрагментарно. 

Композиція зелених насаджень у будь-якому ландшафтному об’єкті повинна відповідати 
функціональним, екологічним й естетичним вимогам. У цих цілях створюються наступні деревинно-
чагарникові угруповання: масиви, алеї, солітери, ландшафтні групи, живоплоти, вертикальне 
озеленення, квіткове оформлення. 

Хвойні та їхні форми широко застосовують в озелененні: у групових насадженнях, солітерах, 
у кам’янистих садах, змішаних чи чистих насадженнях, із квітниками, у водних джерел, тобто у 
всіляких поєднаннях і комбінаціях. їх висаджують у різних куточках парку, скверу, бульвару, на 
смузі газону перед будинками, території шкіл, дитячих садів, у дворах і т.д. Плануючи насадження 
навколо дитячих установ, варто уникати отруйних хвойних: тисів і їхніх форм. 

Ландшафтна група є обов’язковим елементом будь-якого ландшафтного об’єкта. Ландшафтна 
група – самостійна композиція з дерев і чагарників. Це поєднання деревних рослин одного або 
декількох видів, розташованих ізольовано на відкритому просторі ландшафтного об’єкта. Широкі 
можливості складання груп роблять їх одним з основних елементів ландшафтних композицій. 
Композиція являє собою компонування рослинних форм у єдине гармонічне ціле. Самостійна 
компактна ландшафтна група може служити сильним акцентом, що є центром композиції того або 
іншого пейзажу [17]. 

Композиційні елементи зелених насаджень складаються з масивів, борів, гаїв, алей, солітерів, 
деревно-чагарникових масивів та груп, живих загорож, фігурних стрижок, стін із хвойних, 
альпійської гірки. Масиви – це великі за площею деревні й чагарникові насадження, наближені за 
умовами зростання до лісових насаджень, де повністю або частково зберігаються природні (лісові) 
умови зростання. 

Деревно-чагарникові масиви є основою паркового пейзажу. На їхньому тлі розташовуються 
дрібніші композиції паркових насаджень. Масиви можуть формуватися з хвойних порід із будь-яким 
різновидом форми крони: гостроконечною (ялина, ялиця, модрина та ін.); ажурною (сосна). У 
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створенні масивів головну роль відіграють дерева, що визначають рослинне середовище і здатні 
створювати насадження лісового типу в даній місцевості (едифікатори). Для темно-хвойних 
насаджень едифікаторами є: ялина звичайна, ялина сибірська, ялиця гребінчаста, ялиця сибірська, 
кедр сибірський, кедр корейський; для світло-хвойних лісів – модрина сибірська, модрина 
європейська, модрина даурська, модрина японська, сосна звичайна. 

Гаї є важливим композиційним елементом у формуванні парків та лісопарків, а також значних 
за розмірами міських садів. Вони являють великі групи, в яких на площі 0,25-0,50 га налічується до 
100 і більше дерев. Сильне емоційне враження справляють на людину однопорідні гаї з хвойних 
насаджень, ялини, модрини, ялиці, сосни та інших, у яких типологічні риси визначеного виду дерев 
проявляються більш повно. 

Виразні гаї з хвойних. Так, ялина і ялиця, що мають щільні темно-зелені крони й темні 
стовбури, створюють тінисті гаї, що є сильним контрастним елементом щодо відкритих і 
напіввідкритих просторів. Гаї з модрини і сосни, що мають ажурну крону, – світлі й сонячні. 
Своєрідності гаям із сосни звичайної надає сріблисто-оранжева кольорова гама кори стовбура і гілок, 
вершини яких «пломеніють» у променях призахідного сонця, зелень трав’янистого покриву і рідкого 
підліску, буяння світла, сонячних плям, а також насиченість повітря леткими смолистими 
речовинами, в тому числі фітонцидами. Особливу своєрідну красу мають модринові гаї: їхні м’які за 
обрисами і світлотінню ажурні крони навесні ваблять світло-зеленим колоритом молодої хвої і 
шишок; неповторні за красою модринові гаї восени, коли хвоя дерев набуває чарівної жовто-
золотистої барви. Такі гаї слід частіше створювати в садах і парках – вони є чудовою прикрасою 
міського ландшафту. За контурами гаїв та масивів і біля узлісь галявин насадження дещо 
ущільнюються: тут висаджуються окремі групи дерев і кущів, що маскують рядове насадження і 
створюють перехід до відкритого простору. 

Найцікавіші в декоративному відношенні соснові гаї з достигаючих і стиглих насаджень, що 
справляють враження природного лісу. Такі пейзажі характерні для Пуща-Водицького і Броварського 
лісів під Києвом. У соснових борах і модринових гаях багато світла, здорове повітря, насичене 
фітонцидами. Найсвітлішими з хвойних є модринові гаї, що характеризуються швидким зростанням, 
стійкістю до задимлення й забрудненості повітря, високими декоративними властивостями і 
довговічністю. З хвойних насаджень вони найбільш бажані у приміських лісопарках. Сосна і ялина в 
передмісті вже в середньому віці деградують, що можна спостерігати в лісопарках лівобережної 
частини Києва і, особливо, в парку біля станції метро «Чернігівська». Ялина тут повністю випала зі 
складу насаджень. Те ж саме відбувається і з сосною. Модрина ж добре росте і має здоровий вигляд. 
Хорошим прикладом листяно-хвойних насаджень (хвойних від 25 до 30%) є березові гаї, під світлим 
пологом яких ростуть тіневитривалі хвойні породи – ялина звичайна, ялівець, що створюють 
контрастні за формою і кольором поєднання з березовими деревостанами. Такі пейзажі властиві для 
лісопарків Полісся України. 

Найбільш декоративні узлісся, утворені системою виступів і бухточок. Деякі виступи можуть 
бути утворені невеликими групами дерев і кущів, відокремленими від масиву. В узлісся хвойного 
масиву рекомендується додавати дерева листяних порід (береза, осика, клен та ін.); в узлісся 
листяного масиву – дерева хвойних порід. У виступах ці групи насаджень можуть бути підсилені або 
замінені поодинокими деревами з розвинутою кроною і стовбуром. Білі стовбури беріз і трепетне 
листя верби добре вимальовується на тлі липи і дуба. До зазначених порід підходить модрина 
сибірська; вона не порушує загальної спокійної гами, а вносить контраст за силуетом і тональністю: 
навесні ніжно-зеленою хвоєю, восени – жовто-палевим відтінком своїх голок. Крім сибірської, можна 
використовувати європейську і даурську модрини. 

До узлісся входять і такі хвойні породи, як ялина звичайна, ялиця сибірська, що відрізняються 
неспокійними зубчастими силуетами. Суцільна стіна ялин чи ялиць із загостреними, бездоганними за 
архітектонікою верхівками дає чіткий ритм. Якщо контур галявини різкий, побудова узлісся інша: у 
западинах висаджують переважно дерева з ажурною кроною, світлим стовбуром, а інколи з різким, 
чітким силуетом (ялина звичайна, ялиця сибірська, кедр сибірський, кипарис) [17]. Узлісся, окрім 
декоративного, має значне захисне значення. Наприклад, для темнохвойних насаджень доцільне 
суцільно закрите узлісся, що замасковує нижню частину стовбурів, позбавлених гілля, і захищає 
насадження від вітру. А для основних насаджень вищих класів краще частково або повністю 
відкривати узлісся. 
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У дендропарку Тростянець, де серед 51 породи дерев і кущів особливе місце належить 
хвойним (ялина звичайна золотиста, ялиця біла, ялиця кавказька, ялиця одноколірна, сосна 
Веймутова, туя гігантська та ін.), одна з композицій побудована на контрасті між узліссями і 
групами, солітерами і куртинами, вміло висадженими вздовж межі та на самій галявині. 

Бори належать до пейзажів світло-хвойного лісу. В соснових борах повітря чисте, багато 
світла. Одноярусні бори лишайникові і характеризуються горизонтальною зімкнутістю, складаються 
з чистих соснових насаджень, вирізняються строгою красою. Їх використано на великих площах 
Пуща-Водицьких, Боярських, Дарницьких лісів під Києвом. Складні бори з багатоярусною 
структурою, розвинутим підліском і різноманітним трав’яним ґрунтовим покривом, що вимагає 
більш родючих ґрунтів, можуть посідати значне місце в лісопарках України. Характерним для 
складних борів є: сосняк липовий (перший ярус – сосна, другий – липа), сосняк ліщинний (перший 
ярус – сосна, другий – клен гостролистий, третій – ліщина, бересклет та інші кущі), сосна з ялиною 
(перший ярус – сосна і береза, другий – ялина). Ці бори належать до групи хвойно-листяних (хвойні 
деревостани з домішкою в межах 30% листяних). У північній частині України поширені складні бори, 
названі вище, а також сосняк дубовий, сосняк березовий. Вони відрізняються багатим 
дендрологічним складом і багатоярусною структурою деревостанів. Наприклад, у сосняку дубовому, 
що займає найкращі для сосни ґрунти, перший ярус складається з сосни, що переважає в кількісному 
відношенні; другий – з дуба з домішкою клена гостролистого, ільмових, липи і деяких ін. порід. У 
підліску переважають ліщина, бруслина бородавчаста, козолист, шипшина і ряд інших чагарників. 

Ще світлолюбнішою, ніж сосна, є модрина. Її ажурна крона пропускає так багато світла, що 
чисті модринники є найсвітлішими зі всіх типів лісових насаджень. 

Із ялин зазвичай створюють однорідні одноярусні насадження, але в північнішій частині зони 
трапляються також складні ялинники – липовий і дубовий. У липовому ялиннику перший ярус 
становить ялина з домішкою берези й осики, другий – липа. У дубовому: перший ярус – ялина з 
домішкою дуба, липи, клена; другий – підлісок із бересклета, калини, гордовини. 

Групи з деревних і чагарників є найважливішими композиційними елементами в побудові 
паркових пейзажів. Вони звичайно розміщуються на тлі масивів і складаються з декоративних 
рослин, утворюючи багатопланові композиції на відкритих галявинах різноманітних розмірів. Групи 
бувають деревні, чагарникові й змішані. Рекомендується створювати групи з непарної кількості дерев 
і уникати точного шахового розміщення їх. Якщо контур галявини різкий, побудова узлісся інша: у 
западинах висаджують переважно дерева з ажурною кроною, світлим стовбуром, а інколи з різким, 
чітким силуетом (ялина звичайна, ялиця сибірська, кедр сибірський, кипарис). 

Вільно розташоване хвойне дерево – солітер. Солітер (від фр. усамітнений) – класичний 
приклад рослини, що росте окремо, – крупна хвойна, висаджена на газоні або на краю бордюра. Така 
рослина визначає образ саду, зокрема, його висоту. В одиничних насадженнях часто використовують 
хвойні, гілки яких цілий рік одягнені в листя й свідчать про те, що сад продовжує жити навіть тоді, 
коли більшість рослин виглядають безжиттєвими. Одиничні кущі розміщуються частіш вздовж алей, 
на розвилках алей, біля архітектурних паркових елементів або на передньому плані, біля груп дерев 
та кущів, причому зі складу груп беруть найбільш декоративні кущі, які контрастно виділяються. 
Одиничні дерева і кущі надзвичайно важливі для кожного саду, незалежно від того, яку роль вони 
відіграють. 

Головна декоративна риса алеї полягає в чергуванні світла й тіні і в ясності та чіткості 
перспективи. Декоративність алеї зумовлюється її довжиною та шириною, розмірами і формою 
деревної породи, що її складає. Чим ширша і довша алея, тим більш ширококронну і могутню породу 
можна використати для обсаджування. Для вузьких і коротких алей придатні пірамідальні та 
низькорослі форми хвойних дерев, а в дрібних підрозділах саду, наприклад, у розарії, партерах та ін., 
найбільші алеї часто обсаджують штамбовими формами. Чіткі й виразні форми алей можна 
спостерігати на прикладі описів із Нікітського ботанічного саду та Уманського парку. 

Фігурна стрижка полягає в наданні кроні дерев і кущів обрисів тварин, птахів, куль, конусів 
тощо. Частіше форму кулі чи конуса надають кущам, що ростуть у контейнерах біля входу в будинок. 
Основні форми стрижки дерев і кущів, що застосовуються в садово-парковому будівництві, можна 
звести до таких: високі стрижені зелені стіни, живі загорожі, бордюри і фігурна стрижка окремих 
дерев і кущів. Високі стрижені стіни з хвойних використовуються для обрамлення боскетів, 
створення зелених куліс літніх театрів та естрад і чіткої перспективи на будь-який предмет або вид. 
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Такі стіни створюються з густого однорядного або дворядного насадження дерев, що добре 
піддаються підстриганню. Матеріалом для утворення високих щільних стін із хвойних є ялина, туя 
західна і східна, ялівець віргінський, кипарис горизонтальний, пірамідальний і лавсонів, модрина. 
Висота стін залежить від біологічних властивостей деревних порід [8]. 

Непривабливий вид можуть закрити кипарисовик Лосона або купресеоцинаріс Лейманда – 
найвищі хвойні рослини. Слід враховувати, що якщо не обмежувати їх у рості, то вони пізніше 
будуть дратувати своїми розмірами не менше, ніж некрасивий вид, який вони покликані закривати. 
Породи, придатні для високих формованих (стрижених) стін (від 3 до 5 м і вище): ялина східна, ялина 
звичайна, ялина сибірська, ялина сиза (ялина канадська), кипарис вічнозелений, ялівець віргінський, 
ялівець високий, ялиця сибірська, тис ягідний, туя складчаста, туя західна. У парковому мистецтві 
живі загорожі виконують не тільки утилітарні функції включно з вітрозахисними, а є і добрим тлом 
для насаджень, що групуються в процесі побудови паркового пейзажу. Вони створюються шляхом 
згущених насаджень переважно однотипних рослин (ялина). Найбільш декоративна для цієї мети туя, 
що утворює щільну зелену стіну. Живі загорожі призначені для огородження ділянок, маскування 
окремих споруд, як тло для квіткових композицій, що утворюються з кущів, які добре стрижуться. 

Альпійський ландшафт, як прийом декоративного оформлення садів і парків, являє інтерес 
там, де територія характеризується пересіченим рельєфом (яри, горби, схили, круті береги озер, рік, 
струмків і річок). Приклади такого використання рельєфу можна побачити в парках Чорноморського 
побережжя Кавказу і Криму, а також у парках «Софіївка» і «Корсунь-Шевченківський». Для 
паркових скелястих квіткових куточків особливо підходить хвойна рослинність. Вирішальне 
значення для скелястих квіткових куточків має забезпечення для них життєрадісного барвистого 
колориту. Як для будь-якої картини, так і тут необхідно створити обрамлення, що розкривало б 
цінність і красу куточка. Це обрамлення досягається шляхом розміщення відповідних рослинних 
порід [5]. 

Отже, підводячи підсумки характеристики методів організації хвойних рослин, слід 
зазначити, що у сучасному ландшафтному дизайні хвойні породи є важливим додатковим 
компонентом, застосування якого підвищує художній ефект ландшафтних композицій, що 
обумовлено їхніми високими декоративними якостями. Гармонія із зовнішнім світом, із собою, 
комфортний простір, краса й простота, ретельне планування, кропітка робота із ґрунтом, нескінченне 
варіювання деталей – все це характеризує і уособлює зміст методів організації хвойних рослин. 
Декоративні властивості хвойних рослин, їх форми й розміри крони, колір кори, окраска хвої 
настільки різноманітні, що відкривають великі можливості для фахівця при формуванні 
різноманітних ландшафтних композицій і надають їм особливу виразність і декоративність. Хвойні та 
їхні форми широко застосовують в озелененні: у групових насадженнях, солітерах, кам’янистих 
садах, змішаних чи чистих насадженнях, із квітниками, у водних джерел, тобто у всіляких 
поєднаннях і комбінаціях. 

Із хвойних рослин, що добре переносять стрижку, можна зводити стіни, формувати 
геометричні й довільні фігури. Нерідко їх висаджують там, де необхідно підкреслити строгість і 
парадність місця. Темні крони хвойних використовують для створення кольорових і світлових 
контрастних плям у саду чи парку. На їхньому тлі добре виглядають барвисті кольори квітників і 
доглянутий газон. На сьогодні інтерес до хвойних рослин великий, адже з’являються нові сорти, що 
характеризуються швидким зростанням, стійкістю до задимлення й забрудненості повітря, високими 
декоративними властивостями і довговічністю, що зумовлює створення екологічного ландшафтного 
дизайну в урбанізованому і мінливому світі. У результаті слід виділити такі методи організації 
хвойних рослин на об’єктах ландшафтного дизайну: метод художньо-декоративного збагачення 
ландшафтних композицій; гармонізація та створення зелених композицій; виявлення композиційних 
вузлів через використання зелених домінант. 
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Резюме 

Досліджуються методи організації хвойних рослин на об’єктах ландшафтного дизайну. 
Ключові слова: організація хвойних рослин, об’єкт ландшафтного дизайну, ландшафтна 

композиція, ландшафтна архітектура, гай, деревно-чагарникова група. 
 

Summary 
Methods of coniferous plants on the objects of landscape design 
The features and the problems of organization’s methods of coniferous plants on the objects of 

landscape design are investigated in the article. 
Key words: organization of coniferous plants, object of landscape design, landscape composition, 

landscape architecture, grove, coniferous forest, arboreal-shrub group, solitaire. 
 

Аннотация 
Исследуются особенности и проблемы методов организации хвойных растений на объектах 

ландшафтного дизайна. 
Ключевые слова: организация хвойных растений, объект ландшафтного дизайна, 

ландшафтная композиция, ландшафтная архитектура, древесно-кустарниковая группа. 
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УДК 008.357 
В.Г. Виткалов 

 
НОВИЙ ВИМІР КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
[Рецензія на монографію Кравченка О.В. «Культурна політика України в парадигмах 

сучасності: теоретико-методологічні аспекти культурологічної інтерпретації». – Х.: ХДАК, 2011. – 
288 с.]. 

 
Писати про культуру сьогодні доволі складно. З одного боку, надзвичайна насиченість змісту 

самого поняття вимагає від дослідника не лише термінологічного, а й теоретичного та 
методологічного уточнення предмету його інтересу. А з іншого – надзвичайно важко знайти той 
ракурс бачення проблем культури, який би дозолив не лише сфокусувати розмаїття її тлумачень в 
певній науковій перспективі, а й розпізнати в теоретичній схемі риси реальної ситуації. Тому заявка 
О.В. Кравченка на культурологічний аналіз культурної політики має привернути увагу істориків, 
соціологів, етнологів, мистецтвознавців, мовознавців, що репрезентують певний дисциплінарний 
діапазон, в межах якого дослідження культурної політики є більш очікуваним.  

Знайомство з текстом переконує у тому, що науковець не лише декларує, а й ретельно 
вибудовує теоретичне підґрунтя свого дослідження. В перших розділах, формулюючи проблему, він 
водночас задає певний контекст її усвідомлення. Концептуально книга витримана в річищі 
культурно-антропологічних традицій, які О.В. Кравченко небезпідставно вважає підґрунтям 
вітчизняної культурології. Полемічна позиція автора в постановці та способах розв’язання основних 
питань дозволяє вважати його одним із представників постколоніального дискурсу у вітчизняній 
науці. У методологічному плані відчутним є вплив британської школи культурних досліджень та 
сучасної російської культурології. Монографія відображає широкий спектр новітніх інтелектуальних 
течій: регіональних досліджень, культурної географії, візуальних досліджень тощо. Проте авторові 
вдалося втримати певний баланс між різними підходами і досягти ефекту теоретичного синтезу. 
Однак інтерес являє не тільки своєрідність авторського бачення змісту та проблематики культурної 
політики, а й цікавий досвід конструювання її актуальних змістів, побудований на таких ключових 
концептах, як культурна ідентичність, ментальність, культурний простір. І за методологією, і за 
стилістикою викладу матеріалу ця книга небезпідставно може вважатися оригінальним 
культурологічним дослідженням. 

Композиційно монографія складається з низки взаємопов’язаних сюжетів, викладених у семи 
розділах, об’єднаних однією метою: всі вони мають, за задумом автора, розкривати зміст культурної 
політики у максимально широкому спектрі, але в органічному для неї контексті. Авторське бачення 
змісту культурної політики не збігається з тим звичним для вітчизняної науки підходом, який 
акумульований в понятті «культурна політика в галузі культури». Хоча проблема культурної місії 
держави і знаходиться в полі зору О.В. Кравченка, все ж йому вдалося уникнути очікуваної в цьому 
випадку чергової спроби сформулювати рецепт вдосконалення управлінського складової культурної 
політики. В останні роки такого роду проектів було написано чимало, але жоден із них не став 
чинником подолання стагнації галузі культури. Загалом, автор уникає жанру проектування або 
прогнозування – дуже популярного у викладах культурної політики українськими дослідниками. 

Не розділяючи есенціалістських позицій в дослідженні культури О.В. Кравченко послідовно 
висвітлює панораму ситуацій, які, на його погляд, потребують ре-інтерпретації. Автор не обминає 
складних питань, які живлять соціально-політологічну думку останні десятиліття в контексті 
формування національної ідентичності: етнічна динаміка, процеси регіоналізації, мовний дисбаланс, 
контраверсійність вітчизняної історії. В тексті відчутний відгомін тих дискусій, які тривають щодо 
культурної політики в останні двадцять років. Позиція самого автора також сформульована досить 
коректно, що робить його працю цікавою не лише для фахівців. Книга є вдалою спробою як 
визначити політичну специфіку культурної ситуації в Україні, так і довести, що сам дискурс 
культурної політики потребує розробки адекватного інструментарію. Автор вважає, що найбільш 
придатним теоретичним простором для цього є культурологія. Тому увагу науковців має привернути 
останній розділ монографії, який є, по-суті, першим системним висвітленням стану вітчизняної 
культурології. 
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Монографія написана сучасною науковою мовою. Щоправда читання книги ускладнює 
перенасиченість назв розділів словосполученнями та поняттями, які не мають буквального перекладу 
і зміст яких чимало залежить від наукового контексту. На наш погляд, автор невиправдано обминув 
аналіз структурних та функціональних аспектів вітчизняної культурної політики. Так само як і не до 
кінця розкритим залишився власне політичний вимір культурної діяльності держави. Однак той 
ракурс бачення проблем культури та культурної політики, який викладений в книзі є, на наш погляд, 
таким, що дозволяє по-новому розкрити їх зміст. 

Будучи підсумком багаторічного дослідження автором заявленої теми, монографія 
сприймається як запрошення до дискусії, але в дещо іншому проблемному форматі, ніж той, що вже 
має місце у вітчизняній публіцистиці та політиці. Не заперечуючи жодної з існуючих позицій щодо 
сьогодення та перспектив культури в Україні, О.В. Кравченко пропонує ще раз повернутися до змісту 
тих процесів та ситуацій, які й стали приводом для полеміки та спробувати відшукати менш 
заангажовані оцінки, ніж ті, які набули поширення в останні десятиліття. Автор доводить цінність 
розмаїття оцінок і розглядає множинність реакцій на нього, як запоруку культурної динаміки. Книга 
має неабиякий евристичний та критичний потенціал, оскільки піддає сумніву вже звичні формули, 
що претендують на пояснення складних суспільних ситуацій та визначення шляхів їх врегулювання. 
Завдяки цьому монографія набуває крім евристичної цінності, ще й певної політичної ваги. Загалом 
дослідження О.В. Кравченка можна вважати вагомим внеском у формування культурологічної 
парадигми у вітчизняній науці. 

 
Резюме 

Аналізується монографія О.Кравченка «Культурна політика України в парадигмах сучасності: 
теоретичні та методологічні аспекти культурологічної інтерпретації». 

Ключові слова: культурна політика, культурологічна інтерпретація, сучасність. 
 

Summary 
New measuring of cultural policy of Ukraine  
The monograph of О. of Kravchenko is analysed the «Cultural policy of Ukraine in the paradigms of 

contemporaneity: theoretical and methodological aspects of culturological interpretation». 
Key words: cultural policy, culturological interpretation, contemporaneity. 

 
Аннотация 

Анализируется монография А.Кравченко «Культурная политика Украины в парадигмах 
современности: теоретико-методологические аспекты культурологической интерпретации». 

Ключевые слова: культурная политика, культурологическая интерпретация, современность. 
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