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thenticity and meaningful use of identity, through a broad 
based and holistic approach. This progression involves a 
paradigm shift in the nature of cultural dependence – 
from relying primarily on universal globally imported cul-
tural criteria, to more specific, locally based, and the ref-
erencing of native traditions, rituals and symbolism. It is 
necessary to look further and include values such as 
authenticity, aesthetics, affectivity and compatibility, and 
to see the real value of culture as designing through the 
lens of humanity, to create memorable experiences, and 
emotionally rewarding objects [3]. 

Following these prominent ideas, there is assurance 
in the vast perspectives of design cultural history re-
search. And after the discursive levels of historiography, 
theory and methodology, there is a need to talk about 
epistemological level of design culture perception. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДИЗАЙНУ 
 
Стаття присвячена введенню нових теоретичних основ і методологічних концепцій з галузі, відомої як науково-технічні 

дослідження, та обговоренню їх потенціалу для розробки історії дизайну. У статті здійснюється порівняльний аналіз понять 
дизайну та культури, що забезпечує можливість розробки комплексної концепції "культури дизайну". Дослідження показує, що ди-
зайн може розглядатися як соціальне і культурне явище, історики дизайну вважають, що соціологія та історія технології можуть 
забезпечити відповідну теоретичну основу й методологічний інструментарій для вивчення дизайну не лише в якості аспекту 
історії мистецтва. У статті представлені основні поняття з галузі науково-технічних досліджень, які мають важливе значення 
для розробки історії та культури дизайну, увага зосереджується на акторно-мережевій теорії, сценарному аналізі та теорії одо-
машнення. 

Ключові слова: дизайн, культура дизайну, історія дизайну, історія мистецтва, акторно-мережева теорія, сценарний аналіз, теорія одомашнення. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ДИЗАЙНА 
 

Статья посвящена введению новых теоретических основ и методологических концепций из области, известной как научно-
технические исследования, и обсуждению их потенциала для разработки истории дизайна. В статье осуществляется сравнительный ана-
лиз понятий дизайна и культуры, обеспечивающий возможность разработки комплексной концепции "культуры дизайна". Исследование 
показывает, что дизайн может рассматриваться как социальное и культурное явление, историки дизайна полагают, что социология и 
история технологии могут обеспечить соответствующую теоретическую основу и методологический инструментарий для изучения 
дизайна не только в качестве аспекта истории искусства. В статье представлены основные понятия из области научно-технических ис-
следований, имеющие важное значение для разработки истории и культуры дизайна, внимание сосредоточивается на акторно-сетевой 
теории, сценарном анализе и теории одомашнивания. 
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КУЛЬТУРОТВОРЧІ ВИМІРИ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ 
 
Дослідження культуротворчих вимірів художнього образу є актуальною проблемою естетичної науки внаслідок того значення, 

якого набувають мистецькі образи в сучасній культурі, а також нових культуротворчих підходів до сфери мистецтва, котрі 
зумовлені новими реаліями у сфері культурного буття людини у світі. У вiтчизнянiй науці є усталеною i загальноприйнятою теза 
про те, що мистецтво, переважно у своїй образнiй формi, стає активною культуротворчою силою, що безпосередньо дiє на духовно-
емоцiйний свiт людини. Водночас, на нашу думку, культуротворча активнiсть мистецтва може виявлятися i поза безпосередньо 
образним втiленням художньої iдеї. Твiр мистецтва у своєму змiстi здатний вiдбити науково-теоретичнi, моральнi, правовi й інші 
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суспiльнi iдеї, якi можуть впливати на людей саме в такій їх іпостасі. Значною мірою спираючись на сучасну, і не лише сучасну, мис-
тецьку практику, а також враховуючи теоретичні напрацювання, ми можемо впевнено говорити про рівні образності і рівні 
активності культуротворчої природи мистецтва. 

Ключові слова: культуротворчість, художній образ, рівні образності, активність мистецтва, твiр мистецтва. 
 
Постановка проблеми. Зверенення до питання 

вимірів художнього образу залишається надзвичайно 
актуальним у просторі сучасних естетико-культуроло-
гічних досліджень зважаючи на надзвичайно важливу 
роль мистецької образності у процесі культуротворення. 
Як зазначається в монографії сучасної дослідниці 
К. Шевчук, "образне висловлення в деяких випадках 
(стосується це головним чином якісного світу) є 
найефективнішим засобом передачі знання" [7, с. 226]. 
Твори мистецтва є ретрансляторами моральних, право-
вих, релігійних та інших світоглядних ідей, що вплива-
ють на формування культурного простору людини.  

Слід зазначити, що менш ефективними, але це зно-
ву ж таки лише в певних вимiрах, виявляються тi рiвнi 
активностi мистецтва, його культуротворчий потенціал, 
котрi є, з одного боку, чимось таким, що вiдрiзняє їх вiд 
засобiв науки, моралi, права, релiгiї тощо, а з iншого, 
виводять за межi художнього образу як цiлого, що 
втiлюється в конкретному творi мистецтва. Мова йде у 
даному випадку про рiвнi образностi мистецтва, його 
активного культуротворчого буття в структурi соцiокуль-
турної реальностi. Важливим буде зауважити, що така 
диференцiація здiйснюється у межах самого мистецтва, 
яке в усiх виявах є насамперед художньо-образною ду-
ховною структурою, котра відображає як внутрішній, так 
і зовнішній світ людини. Як вірно зазначає С. П. Стоян, 
"мистецтво, у тому числі й образотворче, постає склад-
ним феноменом, завдяки якому людина створює уяв-
лення про себе і світ у чуттєвих, наочних образах, в яких 
водночас міститься й інформація про навколишню 
дійсність, і відображається внутрішній світ митця" 
[6, с. 261]. Якщо спробувати навiть суто теоретично 
розiрвати цiлiснiсть художнього образу, то це досить 
непроста справа як з позицiй загальнометодологічного 
пiдходу, так i конкретно-естетичного аналiзу.  

Будемо справедливими, коли зазначимо, що науко-
во-теоретична обґрунтованiсть специфiки природи мис-
тецтва іще не так давно безпосередньо пов’язувалась iз 
цiлiсним художнiм образом і зумовлювалась значною 
мiрою постулатом, суть якого зводилася до того, що у 
своїх об’єктивних тенденціях мистецтво дiйсне передов-
сім на шляхах розвитку в реалiстичному руслi. Все iнше, 
особливо захiдне мистецтво ХХ–ХХІ столiть, яке у своїй 
динамiцi було далеким вiд принципiв реалiзму, вважа-
лось сурогатом культури, вiдхиленням вiд магiстраль-
ного шляху розвитку справжнього мистецтва. У художнiх 
пошуках митцi поза рамками реалiзму намагались знай-
ти такi засоби, якi б дозволили по-новому пiдiйти до 
проблем духовного буття людини, осмислення духовно-
перетворювального, культуротворчого, трансформацій-
ного потенцiалу мистецтва, що так чи iнакше спрямова-
не на зовнiшню предметнiсть, пiдпорядкування її люд-
ським соцiокультурним смислам i значенням. Окресле-
ний шлях пов’язаний iз виходом на авансцену сучасної 
культури поп-арту. I навiть у рамках самого реалiзму 
стали спочатку несміливо, а потiм усе впевненіше про-
биватись тенденцiї до бiльшого урiзноманiтнення ху-
дожньо-виражальних засобiв, що виводило його на 
iнший, вищий рiвень художньої образностi i, вiдповiдно, 
соцiокультурної активностi. Досить специфічне тлума-
чення активно-перетворювальної, трансформаційної 
природи мистецтва і його образної культуротворчої при-
роди пропонує мистецтво авангарду. В епоху постінду-
стріальної культури мистецтво зазнає суттєвих 

трансформацій. Як вірно показує Р. Русін, "все більшого 
значення набувають комп’ютерні методи виробництва 
артефактів, які найбільш яскраво свідчать про те, що 
"просунуте мистецтво" прагне не наслідувати життя, а 
бути ним, формуючи ігровий, альтернативний тип особи-
стості. Постіндустріальна культура в цілому орієнтована 
на світ уяви, сновидінь, підсвідомого, якнайбільш відпо-
відного хаотичності, абсурду, ефемерності постмодерні-
стської картини світу" [4, с. 137]. 

Значною мірою спираючись на сучасну мистецьку 
практику, а також враховуючи теоретичні напрацювання, 
ми можемо впевнено говорити про рівні образності і рівні 
активності культуротворчої природи мистецтва. Про рiвнi 
образностi i, відповідно, активностi слiд говорити тому, 
що не одне й те ж, коли пiд образом розумiють увесь твiр 
мистецтва i окремi образнi засоби: метафори, алегорiї, 
порiвняння тощо, що однаково притаманнi i мистецтву, і 
науцi, i релiгiї й iншим формам духовностi людини. Щодо 
релiгiї, права, моралi та iнших форм духовності, то це 
менш розроблена проблема, а вiдносно порiвняння мис-
тецтва i науки iснують значнi теоретичнi дослiдження. 
Склалась певна традиція в естетичній науці, коли 
художнiй образ переважно дослiджується як специфічна 
форма вiдображення дiйсностi. На цьому шляху естетика 
має значнi досягнення. Вивчаються форми вiдобра-
ження, художньо-естетичнi способи iдеального вiдтво-
рення об’єктивної реальностi, дослiджуються через спiв-
ставлення образностi в мистецтвi i понятiйностi в науцi 
художня i теоретична дiяльнiсть. 

Ранiше до художнього образу застосовували пе-
редусiм методологiю, сформовану в межах фiло-
софської теорiї вiдображення, й iнтерпретували його 
переважно в суто споглядально-вiдображувальному, а 
фактично в пасивному планi. З розробкою культуро-
логiчної методологiї вiдкрилась небачена ранiше мож-
ливiсть дослiдити активнi, культуротворчі форми буття 
образу в структурі сучасного соціуму. На образ поди-
вились не лише як на пасивну форму вiддзеркалення 
всього того, що потрапляє до "поля зору" мистецтва, а 
як на специфiчну форму конденсацiї соцiально-iсторич-
ного досвiду культури, а значить, стало можливим по-
бачити зворотний, активно-трансформаційний, культу-
ротворчий вплив мистецтва на всi сфери людського 
життя. Виявилося, що художнiй образ має специфiчнi 
параметри активно-трансформаційного функцiонуван-
ня у структурi соцiокультурної реальностi, що вiн по-
стiйно виходить у своїй дiї за межі мистецтва, де його 
самодостатнiсть виявилась значною мiрою умовною. 

Аналіз досліджень і публікацій. Розробка цих та ін-
ших проблем, пов’язаних iз природою художнього образу, 
одержала розвиток у працях цiлого ряду вчених, наприк-
лад в монографiях М. М. Бахтіна, В. В. Бичкова, Г. Д. Га-
чева, К. Горюнова, К. М. Долгова, В. В. Кожинова, 
Л. Т. Левчук, Ю. Г. Легенького, Ю. М. Лотмана, В. I. Мазе-
пи, В. І. Панченко, О. П. Поліщук, Р. М. Русіна, С. П. Стоян 
та iн. Мова йде про пiдхiд до художнього образу, який 
сформувався в межах розвитку методологiї культури i 
який прокладав свiй шлях у тiснiй взаємодiї естетики i 
фiлософiї. Позначилось це на пiдходi до усiєї естетичної 
проблематики i, звичайно, справило значний вплив на 
розумiння мiсця, ролi i природи художнього образу. 

Із розгортанням у сучасній вітчизняній науці дискур-
су постмодернізму потужно заявила про себе кон-
цепція Ж. Бодрійяра, у якій ключовим поняттям стає 
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поняття "симулякр". У порівнянні з поняттям відобра-
ження поняття "симулякр" кардинально міняє уявлення 
про природу мистецтва, і, звичайно, у зв’язку з про-
блемою активно-трансформаційної, культуротворчої 
природи мистецтва виникає в естетичній науці інша 
ситуація, яка потребує окремого дослідження. 

Мета статті полягає у тому, щоб з’ясувати культу-
ротворчий потенціал художнього образу, що фокусує 
в собі найважливіші сутнісні параметри культуротвор-
чого потенціалу мистецтва в цілому. 

Художнiй образ завдяки своєму змiсту постiйно 
входить у структури соцiальної практики. 

Аналiз художнього образу внаслiдок об’єктивних 
причин, що зосередженi в природi цього стрижневого 
компонента мистецтва, виводить дослiдження на 
якiсно iнший рiвень. При цьому слiд зазначити те, що 
художнiй образ може бути предметом наукового 
iнтересу з рiзних аспектiв. З одного боку, художнiй об-
раз виступає як готовий результат вiдповiдної дi-
яльностi, а з iншого – вiн постає не лише для його 
сприйняття окремим iндивiдом як "образ-процес", а й 
для суспiльства в цiлому або багатьох iндивiдiв. То-
чнiше кажучи, саме в його активному буттi в соцiумi вiн 
якраз i виявляє себе в якостi культурно-духовного фе-
номена, що перебуває в станi постiйного пульсування, 
життя, яке з кожним новим поступом культури набуває 
все нових смислозначимих форм свого буття. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
того щоб накреслити шляхи аналiзу художнього образу 
як особливого феномена культури, його культуротвор-
чого потенціалу, потрiбно передовсім розiбратись з 
тим, що собою являє образ як цiлiсне культурно-духов-
не утворення, якому притаманнi певнi властивостi, 
якостi, котрi вiдрiзняють його вiд усiх iнших духовних 
феноменiв. Звичайно, для цього обов’язково потрiбно 
з’ясувати структурно-типологiчнi особливості, котрі, з 
одного боку, характеризують його як специфiчну скла-
дову мистецтва, а з iншого – мiстять у собi те, що 
постiйно виводить художнiй образ за межi мистецтва. 

Тi особливостi образу, якi розривають його внутрiш-
ньо-змiстовнi межі i виходять у свiт екстерiорних законо-
мiрностей соцiокультурного буття людини, зумовлюють 
вияви якостей, котрi стверджують його насамперед як 
феномен культури. У цьому планi необхiдна вiдповiдна 
термiнологiчно-понятiйна "операція", котра здатна забез-
печити з позицiй категорiально-методологiчного iнстру-
ментарiю проникнення в сутнiсть процесiв культурно-
iсторичного функцiонування художнього образу. 

У матерiалах дослiдження сучасного стану про-
блеми художнього образу ми знаходимо досить уста-
лену класифiкацiю функцiональних етапів, або стадiй, 
розгортання образу. У бiльшостi наукових дослiджень 
переважно видiляють "трьохфазну" схему руху ху-
дожнього образу. Вiдповiдно вивчають у своїх худож-
ньо-функцiональних характеристиках "образ-процес", 
"образ-твiр", "образ-сприйняття". Однак ця схема по-
ряд з важливими позитивними моментами має i низку 
недолiкiв, котрi обмежують можливостi аналiзу ху-
дожнього образу в рядi надзвичайно суттєвих його 
виявів. Вона не дозволяє проаналiзувати художнiй 
образ як цiлiсний феномен культуротворчого буття 
людини. У нiй на першому мiсцi стоять тi об’єктивно 
важливi аспекти, котрi дiйснi в параметрах взаємодiї 
iндивiдуалiзованого твору мистецтва i окремого 
iндивiда, точнiше кажучи, в межах, що охоплюються 
поняттям "художнього сприйняття". Пiдкреслимо, що це 
надзвичайно важливий, цiкавий предмет естетичного 
дослiдження, але вiн жодною мірою не здатний замiнити 
категорiально-методологiчний iнструментарiй, котрий 
змiг би зафiксувати закономiрностi соцiокультурної 

активностi художнього образу. Тому потрiбно сформу-
лювати адекватне поняття, котре було б спроможне 
виконати мiсiю термiнологiчно-понятiйного iнструмента 
осягнення типологiчних особливостей активного буття 
художнього образу в структурi культурно-iсторичної 
реальностi, його культуротворчого потенціалу. 

На нашу думку, це може бути поняття "образ-дiя". 
Саме це поняття, з одного боку, сприяє осягненню 
ряду особливостей мистецтва, котрi характеризують 
його як спосiб духовно-практичного освоєння люди-
ною дійсності, з усiма наслiдками, що випливають iз 
цiєї особливостi мистецтва, а з iншого – вiдкриває 
можливостi аналiзу з позицiй його активного буття в 
соцiумi як феномена культури, що володіє властиво-
стями впливати на процес культуротворення в 
найрізноманітніших сферах буття людини. 

Поняття "образ-дiя" може певною мірою завершу-
вати "трьохфазну" схему руху художнього образу, 
бути четвертою фазою. Але разом з тим воно є таким, 
що, завершуючи динамiку розгортання, одночасно 
схоплює в цiлiсностi всi iншi етапи руху. Справдi, на 
певному етапi – формування образу, втiлення в 
матерiальнi форми, його сприйняття – вiн виступає як 
певна дiя. Iнакше вiн не може iснувати, якщо не 
перетворюється у щось iнше – символ, знак чи ще 
щось, що не обов’язково має художнi властивостi. Як 
цiлiсний феномен культури образ завжди виступає як 
"образ-дiя". I, звичайно, в цьому ми можемо вiдшукати 
й тi характернi його властивостi, котрi є основою його 
духовної активностi, культуротворчої функції в 
структурi соцiокультурної реальностi. 

Нерiдко виведення специфiки художнього образу 
вiдбувається при зiставленнi форм художної та 
пізнавальної дiяльностi. Досить часто зусилля вчених 
спрямовуються на те, щоб пiдкреслити рiзницю мiж 
образами мистецтва, якi бiльше наповненi конкретно-
чуттєвим змiстом, i поняттями науки, характерною 
особливостю яких є об’єктивно-iстинне знання. 

Очевидно, факт органiчного взаємозв’язку образiв 
мистецтва і пiзнання може свiдчити про те, що в 
механiзмах детермiнацiї образiв i теорiй iснують чин-
ники, однаково притаманнi як художнiй, так i пiзна-
вальнiй дiяльностi. 

Характерним для мистецтва є те, що соцiокультурнi 
смисли буття людини в суспiльствi, хоч i в опосередко-
ванiй формi, але входять у спосiб художнього 
вiдображення життя. Осягнути цей спосiб можливо ли-
ше за умови розумiння механiзмiв самого суспiльного 
життя. Однак це не слiд розумiти лише як лінійний про-
цес, тобто як формування механiзмiв художнього 
вiдображення реалiй життя. Вiдображення, яким би 
активним у своїй внутрiшнiй змiстовностi воно не було, 
все ж значною мiрою залишається пасивною формою 
освоєння свiту. Мистецтво, уся його образна структура 
володiє не лише здатнiстю до простого вiдтворення 
соцiокультурної реальностi. Воно здатне активно вхо-
дити в механiзми руху самої цiєї реальностi. Тому тут 
iснує безпосереднiй взаємозв’язок мiж механiзмами 
руху соцiокультурної реальностi й механiзмами функцi-
онування художнього образу. З розвитком i ускладнен-
ням механiзмiв руху соцiуму ускладнюються i 
механiзми активної дiї художнього образу в культурi, 
соцiумi. З того часу, як виникає соціум, вiн фактично не 
може обходитись без художнiх образiв, їх активного 
функцiонування в його структурi. Правда, в iсторiї 
розвитку людського суспiльства можна спостерiгати 
перiоди, коли роль мистецтва, художнього образу 
значною мiрою нiвелювалась. Були спроби навiть 
витiснити художнiй образ iз сфери суспiльного буття. 
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Принаймнi образи окремих видiв чи жанрiв мистецтва 
намагались замiнити iншими образами: релiгiйними, 
науковими тощо. Однак практика реального життя 
вiдкидала подiбнi нiгiлiстичнi щодо художнього образу 
прагнення. Художнiй образ, як мiфiчний птах Фенiкс, 
оживав з новою, небаченою ранiше магiчною силою 
впливу на суспiльство, його культуру, внутрiшнiй свiт 
окремої особистостi. 

До речi, активна культуротворча роль художнього 
образу в культурно-iсторичному процесi, незважаючи 
на значнi науковi розробки, потребує нових пошукiв, 
наукових розвiдок. Активна роль художнього образу в 
соцiокультурному процесi – це лише певний зрiз актив-
ного його буття в iсторiї. Без фiлософсько-теоретич-
ного узагальнення, вiдповiдної методологiї неможливо 
осмислити i його функцiю в iсторичному процесi. 

У захiдноєвропейськiй науцi проблема творення ху-
дожнього образу, як правило, iнтерпретується через 
абсолютизацiю певних його структурних компонентiв. 

Коли за одиницю вiдлiку взяти визначення образу, 
що виходить iз однiєї об’єктивацiї сфери суб’єктивного, 
то неможливо з’ясувати об’єктивнi пiдстави активностi 
художнього образу в культурi. Так, семантична теорiя 
Е. Кассiрера – С. Лангер пояснює образ крiзь призму 
психологiї iндивiдуальної свiдомостi. Така iнтерпретацiя 
художнього образу залишає за межами художньої 
дiяльностi значення досягнень людської культури, 
досвiду, що вiдображає в собi передусiм соцiокультурнi 
характеристики. Фактично тут абсолютизується iндивiду-
альний досвiд митця. I хоча зазначається, що 
iндивiдуальному досвiду надається певна узагальне-
нiсть, це не усуває основного недолiку семантичної 
школи. У семантичнiй естетичнiй концепції природнi 
характеристики iндивiда начебто унiверсалiзуються, але 
при цьому не беруться до уваги соцiально-практичнi 
параметри функцiонування мистецтва. 

Значний науковий, продуктивно-творчий потенцiал 
мають тi естетичнi концепцiї, в яких iнтерпретацiя 
художнього способу освоєння дiйсностi пов’язується 
iз соцiально-практичним способом буття людини. 
Мистецтво поза iсторiєю розвитку суспiльства не має 
своєї власної iсторiї. Тому характер творчої дiяльностi 
в мистецтвi безпосередньо вiдображає соцiокультур-
ний змiст життя людини, що завжди дiє у конкретних 
iсторичних вимiрах. 

Художнiй образ справдi стає активним тодi, коли в 
ньому відображається момент самого життя людини, і 
нерідко в ньому вiдтворюються ті явища і процеси, що 
за певних обставин самі зазнають культуротворчого 
впливу нових образів мистецтва. Ось чому творчий 
процес, спрямований на формування художнього об-
разу, детермiнується закономiрностями самого життя 
людини: вони входять у нього як структурнi компонен-
ти механiзму детермiнацiї i водночас – механiзму 
зворотного активного, культуротворчого впливу на 
той соцiальний процес, в якому вони виникають. 

Механiзми зворотного культуротворчого впливу ху-
дожнього образу на соцiокультурну реальнiсть знахо-
дяться не в автономії i самодостатностi мистецтва. 
Вони виникають, формуються i дiють на межi взаємо-
зв’язку художнього досвiду мистецтва i реалiй життя 
соцiуму. Тут як в найзагальнiших, так i в конкретних 
випадках спостерiгається безпосереднiй зв’язок 
процесуальностi самого життя і процесуальностi ху-
дожнього образу. Культуротворча функція художнього 
образу не є надто абстрактною, вона завжди має кон-
кретно-реальнi форми свого вияву і здiйснюється лише 
завдяки здатності його суб’єктивного сприйняття і пе-

реживання людиною. Для цього потрiбно, щоб процеси 
реального життя знайшли своєрiдну форму перекоду-
вання в художнiй змiст, реконструйований рецiпiєнтом 
тодi, коли вiн буде в найважливiших моментах, що ма-
ють насамперед культурно-смислову значимiсть, 
вiдповiдати загальному культурному контексту розвит-
ку суспiльства. I якщо реципiєнт не здатний зрозумiти 
загальний культурний контекст, в якому створювався 
образ, нi про яку адекватнiсть активностi художнього 
образу, його культуротворчої місії не може бути й мо-
ви. Потрiбно зазначити в зв’язку iз сказаним, що 
активнiсть образу дiйсна лише за умови її активного 
сприйняття окремим читачем, глядачем, слухачем, 
хоча у своїх сутнiсних параметрах вона не 
обмежується дiєю, що завершується подiями індивi-
дуального вимiру. Однак "перевiрити наявнiсть функцiї 
образу можна тiльки – i лише так – в душi читача, i нiде 
бiльше. Якщо поет, письменник завершив роботу, ху-
дожнього образу поза межами сприйняття читачем уже 
на iснує. Читач, дiяльнiсть його мозку пiд час читання – 
найсуттєвiший i абсолютно необхiдний елемент 
функцiї художнього образу" [2, с. 73]. I все ж активнiсть 
образу було б неправомiрно зводити лише до процесу 
його розпредмечування в процесi художнього сприй-
няття. Соцiально-iсторичне, культурне буття художньо-
го образу важливо побачити в тому, як вiн дiє на куль-
туру загалом, на окремі форми її функцiонування. Тодi, 
коли вiдмiчається, що "твiр як у “часових”, так i в “про-
сторових” мистецтвах вбирає в себе досвiд пережи-
вань митця, який у “знятому” виглядi входить в задане 
ним бачення свiту як необхiдна передумова останньо-
го" [3, с. 17], то, як нам здається, треба цей досвiд 
прийняти в об’єктивнiй його данностi. А це означає, що 
досвiд суб’єкта вбирає в себе не лише те, що сформу-
валось як дане у процесi iндивiдуального буття, а на-
самперед квiнтесенцiю культури загалом й окремих її 
фрагментiв. Це вже буде бiльше досвiд об’єктивний, а 
не суб’єктивний, хоч без суб’єкта про його розпредме-
чування не може бути й мови. Такий досвiд здатний 
передати, транслювати закономiрностi соцiально-iсто-
ричного порядку, якi, звичайно ж, формуються у про-
цесi практичного спiлкування, активного життя суб’єктiв 
дiяльностi. Саме в такому ракурсi бачення культуро-
творчих особливостей художнього образу можна про-
стежити сутнiснi параметри природи мистецтва як ду-
ховного феномена суспiльного буття. При цьому за-
значимо, що для художнього образу і для мистецтва 
загалом найважливiшим є те, щоб як на стадiї творен-
ня, так i на стадiї його сприйняття вiн став предметом 
людського переживання. Враховуючи всi вказанi 
особливостi культуротворчого буття художнього обра-
зу, його можна визначити як такий духовний феномен, 
котрий виявляє себе в якостi активного способу есте-
тичного буття, культурно-iсторичного функцiонування 
мистецтва, окремих його творiв, як динамiчну систему, 
котра здатна виявляти весь свiй духовно-активний 
потенцiал крiзь призму людського переживання. 

Зазначимо, що найбiльш суттєвою соцiально ак-
тивною детермiнантою художньої дiяльностi є есте-
тичний iдеал i його адекватна реалiзацiя в структурi 
художнього образу. Адекватнiсть об’єктивацiї есте-
тичного iдеалу у своїй основi визначається соцiально-
iсторичними обставинами. Митець досить часто 
черпає натхнення в iдеалах, якi є принципово здiй-
снюваними в самому життi. Тому вiн, зображуючи 
правду життя, зображує i його красу. I навпаки, ствер-
джуючи iдеал, художник вiльно i природно виражає 
правду життя. Соцiальна необхiднiсть диктує худож-



~ 16 ~          Українські культурологічні студії  
 

 

ньому образу бути завжди новою (правдиво вiдобра-
женою) дiйснiстю, яка у найбiльш досконалiй формi 
вiддзеркалює тенденцiї руху об’єктивного свiту. 

Художня iнтерпретацiя дiйсностi має ту перевагу, 
що вона виражає не однобічно спрямований людський 
iнтерес, а крiзь призму художнього бачення – цiлiснiсть 
як усього переживання людини, так i предмета, що 
об’єктивується в образнiй структурі художнього твору. 
Цiлiснiсть як сутнiсть i необхiдна властивiсть структури 
художнього образу характеризує не просто структуру, 
що виникає перед митцем раптово як щось єдине i 
цiле. Вона насамперед постає як таке цiле, в якому вiд-
бивається в єдностi свого функцiонального буття не-
обхiдність художнього змiсту, що укорiнена в структу-
рах соцiального буття людини. Тому цiлком виправда-
ним є аналiз структури художнього образу не просто як 
готового результату дiяльностi, а такого, що виражає 
розвиток художнього змiсту. Розвиток художньо-образ-
ного змiсту фактично реалiзується як формування цiлi-
сного уявлення, суть якого не в абсолютному порiвнян-
нi з реальним предметом споглядання, а в такiй стру-
ктурнiй органiзацiї, смисл якої значною мiрою зумов-
люється естетичним iдеалом. Специфiчно художньою 
дiєю є та, котра безпосередньо виражає цей iдеал. 

Цiлiснiсть образу зумовлюється не предметом як 
цiлим. Вона насамперед є результатом переживання 
людиною свого буття у свiтi, що детермiнується тим, що 
повинно бути, тобто майбутнiм. Художнiй образ вна-
слідок своєї естетичної природи координується як із су-
часним, так і з минулим і майбутнiм. Цiлiснiсть i синте-
тичнiсть структури художнього образу виявляється в 
процесуальностi, оскiльки в самому формуваннi образ-
ної структури художнього твору i його сприйняттi 
реципiєнтом образ виступає як предмет думок i почуттiв 
людини, як щось таке, що знаходиться у процесi ста-
новлення i знаходить свою реальнiсть у дiяльних здiб-
ностях людини. Семантичне багатство розпредмечува-
ного змiсту образу значною мiрою залежить вiд криста-
лiзованого досвiду культури людства, що виявляє свою 
об’єктивнiсть лише в результатi контакту митця з 
дiйснiстю. Процесуальнiсть і цiлiснiсть образу в творчiй 
дiяльностi митця та його сприйняття і переживання гля-
дачем, слухачем, читачем не тотожнi. 

Вияв цiлiсностi людського свiтовiдношення – а са-
ме така цiлiснiсть i органiзує структуру художнього 
образу – залежить не стiльки вiд багатства людської 
суб’єктивностi, скiльки вiд реальних можливостей, що 
мiстяться в самiй об’єктивнiй дiйсностi. 

Специфiка мистецтва виявляє себе в здатностi 
вiдкривати можливостi створювати образ саме як 
художнiй образ, що є концентрацiєю досвiду всього 
практичного життя людини, котрий не просто мiстить 
у собi iнформацiю про свiт i людину, а виступає обра-
зом-дiєю, дiяльнiстю, що реалiзується за певним за-
коном – на рiвнi як творчостi, так i спiвтворчостi. 

У структурi такого образу людська дiяльность 
постає як справдi вiльна i творча, оскiльки вона тiльки 
i можлива як дiяльнiсть, що здiйснюється внаслiдок 
закономiрностей розгортання суспiльної сутностi лю-
дини. Структура художнього образу саме i виражає 
реалiзацiю такого роду необхiдностi i закономiрностi. 
В цьому смислi художнiй образ є не лише правдивим 
відображенням предмета, а результатом об’єктивацiї 
цiлiсного аспекту буття людини, активних форм її ут-
вердження в свiтi. Як відомо, естетична свідомiсть 
людини не тiльки вiдображає існування об’єкта, а й 
водночас виражає особливості суб’єкта, що має певне 
вiдношення до об’єкта. А життя суб’єкта у своїх сут-
нiсно-визначальних моментах є творчiстю, перетво-

ренням сущого у вiдповiдностi із сформованими уяв-
леннями не окремою iндивiдуальнiстю, а насамперед 
iндивiдуальнiстю, що фокусує на собi суспiльнi, прак-
тичнi способи життя. Власне, соцiально активна форма 
буття художнього образу на творчiй сутностi останньо-
го i ґрунтується. Творча сутнiсть мистецтва є тiєю 
необхiднiстю, без якої говорити про активні, культуро-
творчі форми функцiонування образу немає сенсу. 

Розглядаючи у такому аспектi структуру художнього 
образу, можна визначити кульмiнацiйний, сутнiсний зрiз 
його культуротворчого потенціалу в соцiумi. Це можливо 
тому, що тут знаходиться точка перетину "зовнішніх" 
законiв i "внутрiшних" закономiрностей, котрi диктуються 
логiкою розвитку самого мистецтва. 

Процес формування структури художнього образу 
незалежно вiд першопочаткових задумiв є об’єктив-
ним процесом, i в естетичнiй лiтературi вiн завжди 
викликав певний резонанс. Iнколи така непiдвладнiсть 
художнього образу бажанням i прагненням митця 
iнтерпретується як вияв "суб’єкта" – суб’єкта худож-
нього твору, "квазiсуб’єкта", що протистоїть справж-
ньому суб’єкту художньої дiяльностi. Звичайно, спра-
ва не в термiнах, i вiд того, яким словом ми назвемо 
iснуючий факт художньої практики, мало що змi-
ниться. Рiч, слiд думати, полягає у тому, як ми змо-
жемо пояснити внутрiшнi механiзми утворення такої 
логiки, яка не залежить нi вiд бажання окремого мит-
ця, нi вiд його творчої волi. 

Параметри розгортання структури художнього об-
разу зумовленi тими основами, котрi знаходяться у 
пiдвалинах самої природи мистецтва. Цi висхiднi 
принципи функцiонування художньої дiяльностi пов’я-
занi зі свiтом життєво-практичних суб’єктивних харак-
теристик буття людини. Художнiй образ стає таким за 
умови iснування потреби в активнiй людинi, що ви-
магає, з одного боку, вiдповiдного способу людського 
переживання /(i вiдображення) свiту, а з іншого – 
значною мiрою специфiчного iнструменту, що допо-
магає втiлювати в реалiях життя тi духовнi цiнностi, 
котрi сформувались у певний перiод iсторiї людської 
культури. Означений аспект проблеми став предме-
том осмислення тодi, коли в iсторiї людства стали 
достатньою мiрою очевидними факти своєрiдного 
переходу від сфери художньо-iдеального в сферу 
соцiально-практичну. В даному випадку ми маємо на 
увазi перiод новiтньої iсторiї людства. Перша полови-
на ХХ столiття знаменується такими подiями, котрi 
наочно демонструють реально-практичний смисл тих 
художнiх образiв, котрi iз сфери духовно-художнього 
життя стали переселятись у життя реальне. У цей 
перiод були створенi рядом письменникiв такi твори 
мистецтва, герої яких стали перебиратись у свiт ре-
ального буття. Як зазначає К. А. Свасьян, "вiдбува-
ється щось неймовiрне, бiльш неймовiрне, анiж це 
могло здатись найбезвiдповiдальнiшому любителю 
парадоксiв: iще за життя цих письменникiв на свiт 
стали народжуватися їх герої, i притому в такiй густiй 
статистицi, що iз ретроспективи уже 20-х, 30-х рокiв 
майбутнього столiття можна було б з бiльшою чи 
меншою математичною ймовірністю визначити кiль-
кiсть, скажімо, росiйських бiсiв, що народились в рiк 
публікакції роману “Бесы”, чи бiсiв германських, мет-
рика яких збігалася б з перiодом роботи над фраг-
ментами книги, скомпонованої i опублiкованої згодом 
пiд заголовком “Воля до влади”. Учорашнi вигнанцi і 
психопати, сьогоднi вони вже задавали тон, бо 
сьогоднiшня дiйснiсть виявилась усього лише скру-
пульозно скопiйованою з їх учорашнiх “поетичних” i 
“белетристичних”, в цiлому несамовитих вчинкiв, на 
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дiлi, лише прогнозiв, що прямо передбачили близькi 
нечуванi змiни i якi вигукували на всi лади голос во-
лаючого в пустелi Предтечi: ”Змiнiться!”" [5, с. 11].  

Свiт вiдображається не лише у формах теоретичної 
дiяльностi, а водночас у формах потреб та iнтересiв 
суб’єкта дiяльностi. Художнiй образ при цьому може до-
сягти своєї об’єктивностi не простим копiюванням зовнi-
шньої предметної дiйсностi, а насамперед дiйовим вiдоб-
раженням реальностi згiдно iз покладеним у ньому пев-
ним людським iнтересом i конкретно-iсторичним iдеалом. 
У ньому бiльше вiдображається усвiдомлення предмет-
ної дiйсностi з позицiї конкретного людського смислу, що 
об’єктивно виникає. Тому зовсiм не обов’язковим для 
художньої творчостi є формування художньої реальностi, 
абсолютно адекватної за зовнiшньою формою дiйсностi. 
Важливо те, якою мiрою в тому чи iншому образi мистец-
тва виражена iдея, в якiй насамперед виражений людсь-
кий iнтерес до життя, його данiсть за мiрками загально-
людського iдеалу. А звiдси, власне, виникнення i певної 
логiки, художньої необхiдностi в структурi художнього 
образу. При цьому останнiй, щоб стати таким, може не 
обмежуватись окремою iндивiдуальнiстю, а залучити до 
своєї орбiти iншi образи, котрi в цiлому створюють сис-
тему образiв, зв’язаних внутрiшньою логiкою руху i пев-
ною необхiднiстю, яка бiльше виходить з iнтересiв не 
окремого митця, а iнтересiв взагалi, що вiдповiдають в 
цілому тенденцiї розвитку життя, його осмислення з 
позицiї естетичного iдеалу. 

Структура художнього образу певним чином 
вiдображає конкретно-iсторичну форму активностi, 
культуротворчого потенціалу мистецтва. 

Аналiз структури художнього образу дозволяє з’я-
сувати момент перетворення тих можливостей, котрi 
вносять чисто художнiй аспект, у художню реальність. 
Однак тут особливою є механiка переходу можливостi 
в реальність, що визначається природою як самих цих 
можливостей, так i художньої реальностi. 

Перш за все художня значущість тих або iнших 
можливостей, що реалiзуються в контекстi твору, за-
лежить вiд рiвня розумiння сутностi вiдношення люди-
ни до свiту, а також вiд загального життєвого досвiду, 
що об’єктивується в структурi художнього образу. У 
цьому розумiннi результат об’єктивацiї здатний пере-
дати глибину тих значень i смислiв, що детермiнованi 
передусiм сутнiстю людської дiяльностi. Структура ху-
дожнього образу носить при цьому характер не об’єк-
тивної дiйсностi, а суб’єктивної реальностi, що набуває 
характеру дійсності, лише будучи спiввiднесеною з 
естетичним досвiдом людини. Сприйняття художнього 
образу також поєднує в собi вiдображення дiйсностi та 
її творче вiдтворення, особливу iнтерпретацiю. Митець, 
залежно вiд конкретних своїх свiтоглядних орiєнтацiй, 
сприймає i переживає свiт, i це знаходить свiй вияв у 
структурi певного художнього образу. 

Створюючи художньо завершений твiр, митець, 
хоче вiн того чи нi, вбирає весь соцiальний i духовний 
досвiд певної епохи, що виявляється у процесi 
iндивiдуального прилучення до художнiх та iнших 
культурних форм, використовує його як своє власне 
багатство у тому смислi, що цей досвiд стає засобом 
його художньої творчостi. 

Цей набутий iндивiдом духовний досвід виявляється 
в тому, що вже iснують деякi найбiльш загальнi парамет-
ри руху цього художнього образу, його активного буття за 
певними законами, що мають у своїй основi соцiально 
органiзованi принципи та закономiрностi розвитку. 
Iншими словами, активно-дiяльне формування структури 
художнього образу змушене реалiзуватись уже за тiєю 
"зовнішньою" логiкою, котра йому задається рiзними опо-

середковуючими чинниками, що виступають для окремо-
го iндивiда засобами освоєння зовнiшнього свiту. І, як 
вірно зазначає Ю. Г. Легенький, "що б не створювала лю-
дина, вона вибудовує світ (в образі, проекті, технології, 
побудові, малюнку, картині тощо), облаштовує, передо-
всім, поле можливостей бути людиною" [1, c. 5]. 

Виявляється, що творчiсть є найбiльш необхiдною 
формою прилучення до свiту людських цiнностей, норм 
культури, таким способом освоєння зовнiшньої дiйсно-
стi, завдяки якому тiльки i можливе створення справдi 
художньої, необхiдної для людського суспiльства цiнно-
стi. У цьому виявляється спадкоємнiсть iснуючих тради-
цiй у художньому розвитку суспiльства, безпосереднє 
вираження живого контакту митця iз свiтом людських 
цiнностей, iснуючих предметних форм культурного роз-
витку людини. Вибiр тих або iнших цiнностей реалiзу-
ється як акт вияву вiдносної свободи митця, оскiльки вiн 
завжди детермiнований певною соцiальною, моральною, 
естетичною позицiєю того, хто творить мистецтво. Цей 
акт вiдносної свободи у мистецтвi являє собою форму 
абсолюту, тому що вибiр цiнностi i змiст останньої повиннi 
вiдповiдати соцiальнiй сутностi людини. Цей вибiр вiдповi-
дає досягненню справдi художнiх вiдкриттiв у мистецтвi. 

Свобода митця досягається не на шляхах вiдходу 
вiд реального життя в усiй його складностi, а насампе-
ред у розумiннi загальної тенденцiї такого життя i 
здатностi вiдображати його у специфiчно художнiх фор-
мах. Митець має свободу вигадувати що завгодно, і при 
цьому він необмежений, особливо в наш час, викори-
стовувати для цього яку завгодно форму – сюрреалі-
стичну, символiчну, реалістичну. Але при цьому, відтво-
рюючи дiйснiсть, митець одночасно створює нову есте-
тичну реальнiсть, природа якої є творчою за своєю сут-
тю і яка володіє потенціалом примножувати і одночасно 
верифікувати можливі варiанти дійсних практик. 

Характерним для мистецтва є те, що тут не просто 
примножуються суто в кiлькiсному вiдношеннi можливi 
варiанти людського буття. Найголовнiшим тут є можли-
вiсть моделювання людиною, якщо вона увiйшла в 
конкретну ситуацiю культурно-смислового контексту 
розгортання соцiальних подiй, художньо обгрунтованих 
продовжень духовно-практичного здiйснення Людини. 

Художнiсть визначається не просто "красивістю" 
форм i зображенням предметiв, якi потрапили в поле 
зору митця, а наданням певному продукту свiдомостi 
людини та її фантазiї такої форми, яка здатна викли-
кати у неї спiвчуття i спiвпереживання. Якщо ж твiр 
мистецтва цього не досягає, вiн втрачає або не 
набуває рис художностi. 

Спiвпереживання виникає тодi, коли в художньому 
образi певна потреба цiлiсного сприйняття й освоєння 
свiту збiгається із загальним людським iнтересом i 
його естетичним iдеалом. Таким чином, певна логiка 
руху образу задається передусiм тiєю формою 
відображення реальностi, яка виражає в собi конкрет-
но-iсторичнi потреби й iнтереси людини.  

Однак, окрiм необхiдностi, що виражає в основних 
пунктах загальний шлях руху художнього образу, в 
мистецтвi iснують i свої внутрiшнi закономiрностi, 
вiдповiдно до яких художнiй образ набуває своєї 
активної культуротворчої сили в соціумі. Ця 
"внутрішня" визначенiсть художнього образу є 
здатнiстю вiдтворювати реальні проблеми дiйсного 
життя суспiльства у такому вимiрi, котрий дозволяє 
пiзнавати їх, оцiнювати, активно дiяти вiдповiдно до 
них, а фактично творити нові культурні форми, зу-
мовлювати незвичні культурні практики. 

 



~ 18 ~          Українські культурологічні студії  
 

 

Висновок. Культуротворчий потенціал художнього 
образу ґрунтується на певних його властивостях. Од-
нiєю з важливих властивостей мистецтва є емоцiйно-ви-
ховний вплив художнього образу. У своєму змiстi худож-
нiй образ завжди виражає не лише те, що було, але й 
те, що потенцiйно можливе. Бiльше того, природа ху-
дожнього образу така, що вiн завжди вiдображає в собi 
те, що повинно бути, тобто в його змiстi завжди 
мiститься певний суспiльний iдеал, вiдповiдно до якого i 
сам митець, i той, хто сприймає твір мистецтва, оцiнює 
навколишній свiт, своє мiсце в цьому свiтi та й, зрештою, 
самого себе у контекстi того соцiального часу, в якому 
вiн живе. Емоцiйна насиченiсть художнього образу може 
бути використана як на благо людині, так i на шкоду їй. 
Приклад останнього дає нам сучасне захiдне, а тепер 
уже й вiтчизняне масове мистецтво. I хоча тут є предмет 
для дискусій, але те, що масове мистецтво не дало за 
всю свою не таку вже й коротку iсторiю справжніх 
шедевррiв високого мистецтва, може свiдчити про його 
обмеженiсть. Масове мистецтво в основному виходить 
iз тiєї передумови, що визначальним у художньому 
образi є психофiзiологiчна, бiологiчна природа людини. 
Оскiльки ж художнiй образ є вiдбитком позасоцiальних 
факторiв, вiн з необхiдною закономiрнiстю активно дiє 
насамперед на психофiзiологiчну структуру людської 
свiдомостi, тобто його культуротворча роль надто об-
межена. Самi позасоцiальнi детермiнанти художньої 
творчостi, як правило, є вираженням аморальної приро-
ди людини – її агресивностi, грубого егоїзму, мiзантропiї, 
залежностi, вiдчуженостi вiд iнших людей, а також усьо-
го негативного, що є в людському суспiльствi. Художнi 
образи, що насиченi зображенням аморальних явищ, 
вiдповiдно можуть активно негативно впливати на тих, 
хто їх сприймає, розтлiвати свідомість. Образи із актив-
но позитивним потенціалом сприяють іншому, гуманісти-
чному впливу на людину. Отже, система художнiх 
образiв мистецтва здатна активно виконувати естетичнi 
завдання, якi ставить перед людиною життя, справляти 
гуманiстичний, культуротворчий вплив на її свiдомiсть, 
волю та прагнення. 
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КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

 
Исследование культуротворческих измерений художественного образа является актуальной проблемой современной эстетической 

науки вследствие того значения, которое приобретают художественные образы в современной культуре, а также новых культуро-
творческих подходов к сфере искусства, которые предопределены новыми реалиями в сфере культурного бытия человека в мире. В 
отечественной науке является устоявшимся и общепринятым тезис о том, что искусство, преимущественно в своей образной форме, 
становится активной, культуротворческой силой, которая непосредственно действует на духовно-эмоциональний мир человека. В то 
же время, по нашему мнению, культуротворческая активность искусства может оказываться и вне непосредственно образного вопло-
щения художественной идеи. Произведение искусства в своем содержании способно отражать научно-теоретические, моральные, пра-
вовые и другие общественные идеи, которые могут влиять на людей именно в такой их ипостаси. В значительной степени опираясь на 
современную, и не только современную, художественную практику, а также учитывая теоретические наработки, мы можем уверенно 
говорить об уровнях образности искусства и уровнях активности культуротворческой природы искусства. 

Ключевые слова: культуротворчество, художественный образ, уровни образности, активность искусства, произведение искусства. 
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CULTUROLOGICAL DIMENSIONS OF ARTISTIC IMAGE  

 
Research of the cultural artistic image is the issue of the nowadays of contemporary aesthetics. As a result, of that value that is acquired by artistic images 

in a modern culture, and new creative opportunities of cultural development, in the sphere of arts that is predefined by new realities in the field of cultural exis-
tence of man in the world. In Ukrainian scienctific research withstand and accept thesis the point that art, mainly in the form of image, becomes active, culture-
creative force that acts directly on spiritual-emotional world of a person. At the same time, culture-creative activity of art can appear beyond and pose vivid 
embodiment of artistic idea. A work of art is able to reflect theoretical, moral, legal and other public ideas that can influence on people exactly in such their 
hypostasis. To a large extent relying on modern, and not only modern, artistic practice, and taking into account theoretical works, we can confidently talk about 
the levels of vividness of art and levels of activity, cultural-creative nature of art. An important moment in terms of clarifying the cultural specificity of the artistic 
image is that it, thanks to its content, is constantly included in the structure of social practice. In order to outline the way of analyzing the artistic image as a 
special phenomenon of culture the essential features of which are expressed in its cultural potential, it is firstly necessary to understand what the image repre-
sents an integral cultural and spiritual formation that has certain properties and qualities distinguishing it from all other spiritual phenomena.  

It is necessary to clarify the structural and typological features, which, on the one hand, characterize it as a specific element of art, and on the 
other – contain something that constantly displays the artistic image beyond the boundaries of art. The concept of the "image-action" is able to 
grasp by its content a number of artistic features that characterize it, on the one hand, as a way of spiritual and practical mastering by a person of 
reality in accordance with all the consequences that stem from this feature of art. With the other – with the possibilities of analysis open from the 
standpoint of its active being in society as a phenomenon of culture, its cultural dimensions. 

Key words: cultural creation, artistic image, levels of imagery, the activity of art, a work of art. 
 


