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ФІЛОСОФСЬКІ НАСТАНОВИ РАННЬОЇ ТВОРЧОСТІ П. ТИЧИНИ
ЯК ОБ'ЄКТ МОДЕРНО-ПОСТМОДЕРНОГО МІТОТВОРЕННЯ
У статті класифікуються та висвітлюються охоплюючі останні сто років три етапи – дорадянський, радянський і пострадянський ‒ дослідження та мітологізування життя й творчості П. Тичини на прикладі вивчення в Українській державі, УСРР (УРСР), Україні та за кордоном філософських настанов його ранньої творчості. У контексті системного розгляду специфіки формування згаданих етапів впродовж 1918–2019 рр. на матеріалі у тому числі маловідомих нині розвідок понад п'ятдесяти представників вітчизняного й зарубіжного тичинознавства, як і широкого кола
матеріалів поетичної, прозової, науково-публіцистичної й епістолярної спадщини самого П. Тичини та його колегсучасників, у статті здійснено спробу критичного міждисциплінарного – культурологічно-філософсько-літературознавчого ‒ аналізування ідейно-світоглядних засад і підсумків модерного та постмодерного мітологізування ранньої
творчості П. Тичини як провідного творця й символу вітчизняних модерно-соцреалістичного письменства і в цілому
культуротворення.
Ключові слова: міт, мітотворення, тичинознавство, рання творчість П. Тичини, філософські настанови, українська література
ХХ ст., Модерн, Постмодерн, соцреалізм.

Постановка проблеми. Творча постать П. Тичини
як, по суті, чільного представника модернізму в новій
українській літературі й, власне, одного з найяскравіших та найсамобутніших поетів ХХ ст. є, що показово,
чи не найдослідженішою у літературознавстві і, однак,
як парадоксально це не виглядає, й дотепер напрочуд
замітологізованою та несприйнятою читацьким загалом. Його твори назавжди увійшли до української та
світової літератур як, з одного боку, відверте, але, з
іншого, й украй двозначно-суперечливе свідчення, власне, найвідомішого з плеяди творців епохи "Розстріляного Відродження" про її вельми нетривалий високий
злет та, на жаль, трагічний фінал. На особливу увагу
вчених, з огляду на це, зазвичай заслуговує рання творчість П. Тичини ‒ від перших його відомих нині дитячих віршів та поезій 1906‒1907 рр. до підбиваючих вагомі підсумки цього фактично найпоказовішого періоду
його художньої діяльності окремих циклів віршів кінця
20-х рр. ХХ ст. і збірки поезій "Чернігів" (1930). Але саме
цей, найтрагічніший та разом із тим найцікавіший, період ідейно-світоглядного формування П. Тичини ‒ від
дитячих та, головним чином, юнацьких років до обрання
академіком ВУАН (1929) і видання згаданої збірки поезій, ‒ був, є й, переконані, ще довго лишатиметься головним об'єктом модерно-постмодерного мітотворення
в тичинознавстві та в українських літературознавстві та
гуманітаристиці в цілому.
Порушена у статті проблема згаданого мітотворення
минулого й початку нинішнього століть стала впродовж
трьох останніх десятиліть, зі здобуттям Україною незалежності, межевим ідейно-світоглядним викликоммаркером метаморфозування радянського соціокультурного дискурсу за умов входження до мультикультурноглобалізованого світу. Вітчизняна гуманітарна криза епохи цивілізаційного зламу, як вкрай промовистий наслідок
тяглості багатовікової традиції втрати українським народом геополітичної суб'єктності – його наслідувальної
професійно-культурної мітотворчої субпідрядності іншим
колонізуючим етносам і державам, віднаходить своє чи
не найпромовистіше ілюстрування та пояснення саме на
прикладі творчого шляху П. Тичини. Чи не найпоказовіший діяч, взірець, символ і вже міт українських культуро-,
націо- та державотворення ХХ ст., автор збірок поезій
"Сонячні кларнети" і водночас "Партія веде", на наш погляд, був, є й залишиться невід'ємним складником вітчиз-

няного мітотворення як один із чільних – найуславленіших і разом із тим найкритикованіших ‒ його натхненників, творців і прикладів.
З огляду на це вивчення історії символізування образу Тичини як міту у вітчизняних дорадянському, радянському і пострадянському дискурсах ХХ – початку
ХХІ ст. є важливим складником дослідження триваючого процесу конструювання-деконструювання міту
модерно-посмодерної України. Як це випливає з попередньо проведеного нами і частково відображеного в
наших публікаціях [2, 3, 4] комплексного вивчення виданих в Україні та за кордоном впродовж ста останніх
років понад ста досліджень життя і творчості
П. Тичини, однією з найменш вивчених і найважливіших проблем тичинознавства й досі є питання світоглядного формування поета і, в першу чергу, увиразнення саме тоді визначальних для всього життєвого
шляху філософських настанов його ранньої творчості.
Пропонована в цій статті спроба її початкового – в його
загальних рисах і основних засадах ‒ відтворення передбачає ознайомлення читацької аудиторії з нашою
власною версією розвитку основних етапів ранньої творчості П. Тичини і джерел формування її філософських
засад у наступній тичинознавчій розвідці.
Аналіз досліджень і публікацій. На нашу думку,
доволі значні відмінності вивчення й інтерпретування
раннього періоду творчості П. Тичини в дорадянському,
радянському та пострадянському тичинознавстві стали
предметом
критичного
літературознавчо-філософського вивчення лише в незалежній Україні, як-от у
працях І. Захарчука [7] та В. Хархун [31]. Системно
аналізуючи формування засад "мілітарної парадигми
літератури соціалістичного реалізму" і "соцреалістичного канону" в літературі УРСР, вони змалювали, не в
останню чергу на прикладі поезії П. Тичини, витоки,
перебіг та підсумки її кризи 30-х рр. ХХ ст. і пізніших
десятиліть. Ознайомлення з цими працями, як і з багатьма малознаними і невідомими досі матеріалами життя та творчості поета і узагальнюючими їх, інколи доволі пікантними, розвідками, як-от "Таємниці письменницьких шухляд. Детективна історія української літератури" (2010) С. Цалика та П. Селігея і статті "Неук, мерзавець і дельфін: антилегендарний Павло Тичина" (2016)
та "Павло Тичина в 1917-му. Економіст, сепаратист і
Тичинін" (2017) Я. Цимбал, та документальними стріч© Вдовиченко Г. В., 2019
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ками ("Будинок "Слово" (2017)), виявило, на наш погляд, актуальність комплексного реконструювання філософських настанов ранньої творчості П. Тичини в світлі
й з урахуванням здобутків суперечливого багатоголосся її часто взаємовиключних тлумачень.
Вивченню низки її окремих аспектів у 10-х рр. ХХ ст.
‒ 10-х рр. ХХІ ст., насамперед з'ясуванню міторелігійних і філософських витоків та ідейно-філософського змісту перших збірок поезій поета, присвятили увагу як призабуті його сучасники, передусім
В. Юринець [32], М. Степняк [22], Б. Корсунська [11] і
С. Тельнюк [24, 25, 26, 27, 28], так і сучасні науковці, у
тому числі С. Гальченко [5], І. Ольшевський [14, 15] та
М. Павленко [16]. Їхні спроби визначити й розглянути
філософські настанови ранньої творчості П. Тичини є
першими кроками у справі системного культурологічнолітературознавчо-філософського вивчення зумовленості вітчизняним і зарубіжним, передусім професійнокультурним, життям, зокрема філософськими ідеями й
вченнями, ідейно-світоглядної еволюції поета. Відсутність такого аналізу, на нашу думку, досі унеможливлювала науково коректне тлумачення цієї еволюції і надто
часто перетворювала її розгляд на предмет політичних
антинаукових спекуляцій, про що досить докладно йдеться у працях "Молодий я, молодий... (Поетичний світ
Павла Тичини (1906‒1925))" (1990) і "Неодцвітаюча
весно моя..: Роман-есе про Поета і його Дружину"
(1991) С. Тельнюка та статті "«Офіційний» Тичина як
ідеологема радянської епохи" (1994) О. Ярового.
Незважаючи на те, що наскрізна для кожного з етапів тичинознавства тема "Г. Сковорода – П. Тичина",
яка, власне, й становила осердя осмислення філософських настанов творчості поета за радянської епохи,
головним чином у студіях Б. Корсунської, С. Гальченка і
С. Тельнюка, дієво актуалізована і в значній частці новітніх тичинознавчих студій, як-от, передусім, у дисертаціях "Ліро-епос П. Тичини (особливості поетики)"
(1995) О. Ярового, "Міфологеми поезії Павла Тичини:
спроба інтерпретації" (2001) Т. Шестопалової й "Збірка
"Замість сонетів і октав": семантика і поетика" (2007)
Ю. Титаренко, а також у публікаціях: "Зміна обличчя:
Павло Тичина" (2010) Р. Харчук, "Ідея "філософії серця"
Г. Сковороди у збірці Павла Тичини "Замість сонетів і
октав" (2014) С. Журби, "Світ світів Павла Тичини: варіанти інтерпретацій (на матеріалі "Замість сонетів і октав")" (2015) О. Гальчук і "Дві революції Павла Тичини"
(2017) М. Гаухмана, ‒ її системний розгляд, на нашу
думку, все ще лишається справою, сподіваємось, недалекого майбутнього.
Важлива роль у цьому процесі належить і згаданим
– досить прикметним, хоча й поодиноким ‒ спробам
"неканонічного" осмислення досі призабутих та приховуваних сторінок життя й творчості поета. На окрему
увагу заслуговує якісно нове прочитання як усієї відомої
нині творчої спадщини його самого, так і опублікованих
та рукописних свідчень про життя й творчість П. Тичини
його сучасників. Залучаючи, з огляду на це, до нашого
розгляду, крім цих і низки інших наукових публікацій, якот авторських монографій [5, 6, 10, 23], широке коло
епістолярної спадщини й мемуаристики П. Тичини [29,
30] та його друзів і колег, ми звернули окрему увагу на
п'ять збірників їх спогадів: радянського [17, 19, 20, 21]
та пострадянського [8] часу. Дослідження цих трьох
основних груп першоджерел: творчої спадщини
П. Тичини, передусім першої третини ХХ ст., тичинознавчих наукових праць та спогадів про поета, ‒ дозволяє нам нині констатувати лише початкову й часткову
розробленість у них теми цієї статті. На часі потреба
узагальнення основних здобутків її попереднього ви-

вчення і водночас визначення напрямів її розвитку в
контексті культурологічних студій в Україні та світі.
Мета статті полягає в класифікуванні та висвітленні
основного змісту дослідження та мітологізування життя
й творчості П. Тичини у дорадянському, радянському і
пострадянському тичинознавстві на прикладі вивчення
в них впродовж 1918–2019 рр. ‒ в Українській державі,
УСРР (УРСР), Україні та за кордоном ‒ філософських
настанов його ранньої творчості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Впродовж трьох перших десятиліть ХХ ст., на які припали
винятково значимі, знаменні і водночас надто трагічні,
події в історії України світового геополітичного значення
‒ вітчизняні національно-визвольні змагання й здобуття
незалежності та, по суті, її фактична втрата в тоталітарному СРСР, ‒ тривало формування особистості
П. Тичини. Безпосередній свідок й, більше того, визначний ідейний натхненник та творець цієї епохи, поет
винятково яскраво відобразив у своїй творчості ‒ від
найперших віршів 1906‒1907 рр. до збірки поезій "Чернігів" ‒ її поступ та водночас власну, надзвичайно складну й трагічну, духовну і творчу еволюцію. Здійснене
нами її вивчення, як і дослідження її розгляду в дорадянському, радянському та пострадянському вітчизняному і зарубіжному тичинознавстві, виразно засвідчило
принципову відмінність модерних, соцреалістичних та
постмодерних
моделей
інтерпретування
ідейнохудожньої еволюції П. Тичини.
Прикметно, що провідні представники кожної з цих
груп тичинознавців: 1) дорадянське в УНР, Українській
державі
й
зарубіжне:
1918‒1921 рр.
(М. Зеров,
Ю. Меженко, А. Ніковський та ін.); 2) радянське в УСРР
(УРСР) та СРСР в цілому і зарубіжне: 1921‒1991 рр.
(Б. Корсунська, Ю. Лавріненко, Л. Новиченко, В. Стус,
М. Степняк, С. Тельнюк, В. Юринець й ін.); 3) пострадянське в Україні й зарубіжне: 1991‒10-ті рр. ХХІ ст.
(С. Гальченко, І. Ольшевський, М. Павленко, Я. Цимбал,
О. Яровий та ін.), ‒ звертали, за окремими винятками,
вкрай побіжну й надто-таки незначну увагу на саме філософські настанови творчості П. Тичини. Якщо в перших,
невеликих за обсягом, тичинознавчих студіях першого зі
згаданих етапів це відбувалось вкрай принагідно і назагал з винятково націонал-патріотичної позиції, то якраз
на другому почався процес замовленого радянського
владою вивчення творчості поета лише з марксистськоленінської позиції: спочатку в її українській націоналкомуністичній версії, з 30-х і до початку 50-х рр. ХХ ст. ‒ у
сталінській, а з середини 50-х і до початку 90-х рр. ХХ ст.
‒ в її різною мірою "гуманізованих" – десталінізованих,
проте виразно авторитарних за сутністю варіантах.
За сталінської диктатури в радянському тичинознавстві якраз і тривало досліджене згодом ‒ в кінці другого та
на третьому етапі тичинознавчих студій, як-от у працях
В. Стуса [23], С. Тельнюка [25] і С. Гальченка [5], ‒ замовлене владою системне фальсифікування, замовчування та в цілому соцреалістичне мітологізування ранньої
творчості П. Тичини. Такого самого мітологізування, відповідно до "мілітарної парадигми літератури соціалістичного реалізму" й соцреалістичного канону в літературі
УРСР, зазнало й системно контрольоване радянською
цензурою понад сім десятиріч реконструювання ідейносвітоглядної еволюції поета, не в останню чергу і філософських засад створення його перших п'яти збірок поезій 1918‒1925 рр. Одними з найпоказовіших зразків головно літературознавчого – психоаналітичного й структуралістського ‒ діагнозування радянського мітологізування образу поета в усіх його ланках на засадах докладного текстологічного аналізу як творчої спадщини
П. Тичини, так і її підтекстів та контекстів, є, наприклад,
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стаття "Еволюція лайки у творчості П. Тичини" (2011)
В. Василюка й серія публікацій у журналі "Сучасність",
як-от "«Чернігів» П. Тичини (спроба прочитання)" (1995)
В. Діброви й "Без Тичини" (1995) В. Моренця.
Дещо принагідно, проте принципово опонуюче цьому процесу діаспорне тичинознавство другої половини
ХХ ст., відоме, головним чином, завдяки розвідкам:
"Хліборобський Орфей, або кларнетизм" (1961)
В. Барки, "На шляхах синтези кларнетизму" (1977) і
"Павло Тичина і його поема "Сковорода" на тлі епохи"
(1980) сучасника та харківського колеги поета
Ю. Лавріненка і "Диптих про Тичину" ("Поезія відновлення" (1972) та "Чернігів" (1977)) Г. Грабовича, представлене значним спектром мемуарно-публіцистичних
студій. Вони, на наш погляд, зазвичай спільно перебувають під знаком контроверсійних роздумів саме про
ранній етап життя та творчості поета в розвідках "Думки
про мистецтво" (1923), "Буряне поліття (1917‒1927)"
(1927) та "Бій за українську літературу" (1929)
Є. Маланюка, натхненно злютованих в його сумнозвісно-символічних лейтмотиві "від кларнета твого – пофарбована дудка зосталась" і образі "Божевільна Офелія
– знов половецьких степів" поезії "На межі двох епох"
(1924). Дієвим продовженням цих студій вже в незалежній Україні є, наприклад, публічна лекція "Дружбою ми
здружені": пізній Павло Тичина між модернізмом і соцреалізмом" (2019) Г. Грабовича і ряд робіт, що цікаво,
опонуючих базовим трендам тичинознавства УРСР і
діаспори, як-от стаття "Тичина Г. Грабовича й Тичина
В. Стуса" (2014) М. Жиліна й М. Жиліної.
Здійснений нами розгляд основних здобутків відтворення ідейно-світоглядної еволюції поета впродовж ста
останніх років, в тому числі й часткового вивчення філософських засад його ранньої творчості, виявив їх
домінуючу зумовленість суспільно-політичним контекстом кожного з етапів цих тичинознавчих студій. Перший
з них представлений низкою спроб-рецензій на перші
поетичні збірки поета, головним чином саме на "Соняшні
кларнети"
(1918),
насамперед
рецензіями
"П. Тичина. Соняшні кларнети" (1919) Ю. МеженкаІванова в "Музагеті" та "Українське письменство в 1918
році" (1919) М. Зерова в "Літературно-Науковому Віснику". Проте лише в рецензії "Павло Тичина" зі збірки статей "Vita Nova" (1919) А. Ніковського вперше було дещо
докладніше висвітлено зміст "Соняшних кларнетів" і
частково порушено тему нашої публікації.
На відміну від А. Ніковського ‒ політичного й культурного діяча УНР, який визнав за осердя "філософської
декларації" поета "світову космічну гармонію", радянське тичинознавство протягом усіх п'яти виокремлених
нами його періодів пояснювало еволюцію світогляду
П. Тичини крізь призму кількох тлумачень марксизмуленінізму, як перехід від абстрактного гуманізму до ідеї
класової боротьби. Ці п'ять періодів, з представляючими їх групами учених, відповідають таким періодам у
історії УСРР (УРСР): 1) ленінський "військовий комунізм" (В. Елланський, А. Лейтес, І. Майдан); 2) сталінський тоталітаризм з епохою "Розстріляного Відродження" (К. Буревій, М. Степняк, В. Юринець); 3) хрущовська "відлига" (Б. Корсунська, В. Стус, С. Тельнюк;
4) брежнєвський "застій" (С. Тельнюк, Б. Корсунська,
В. Стус); 5) горбачовська "перебудова" (С. Гальченко і
С. Тельнюк). Чи не перші ознаки процесу "одержавлення" поета в СРСР ми вбачаємо в настановах статті
"Павло Тичина (Шкіц)" (1921) його близького друга ‒
члена ВУЦВК і ЦВК СРСР, очільника Держвидаву УСРР
В. Елланського про те, що П. Тичина – це "найбільший
сучасний український національний поет" і що, разом із
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тим, саме "такі, як Тичина є важливими чинниками в
утворенні нової революційної культури" УСРР.
Цей перелік далеко не є вичерпним, зокрема до нього можна долучити й полемічні публікації учасників славнозвісної
української
літературної
дискусії
1925‒1928 рр. Це статті як провідних критиків П. Тичини
"Поет перебільшеної слави" (1925) В. Гадзінського і
"Дутий кумир" (1926) В. Поліщука, так і гостро опонуючих їм колег поета з ВАПЛІТЕ М. Хвильового та
І. Сенченка. Якщо в рецензії "Зріст і сила творчости Павла Тичини. Вітер з України" (1925) І. Майдана та в розділі
"Павло Тичина" з праці "Ренесанс української літератури"
(1925) А. Лейтеса досить побіжно, але висвітлено творчий шлях поета до його збірки поезій "Вітер з України"
включно, то вже в трьох працях їхніх колег з "літературознавчого" та "філософського" фронтів УСРР ‒ першій
(якщо не брати до уваги збірник тичинознавчих статей
"Матеріяли до характеристики творчості П. Тичини"
(1925) Г. Майфета) тичинознавчій авторській монографії
"Павло Тичина. Спроба критичної аналізи" (1928) академіка ВУАН В. Юринця й публікаціях К. Буревія [1] та
М. Степняка [22] вперше підбито підсумки ідейносвітоглядного поступу П. Тичини у першій третині ХХ ст.
На наш погляд, ця праця В. Юринця та статті
К. Буревія та М. Степняка стали необхідною ланкою в
санкціонованому Політбюро ЦК КП(б)У процесі офіційного визнання протягом кінця 20-х ‒ початку 30-х рр. ХХ ст.
П. Тичини за "найбільшого українського радянського поета" та, по суті, були науковим обґрунтуванням обрання
його в 1929 р. академіком ВУАН. Аналізуючи творчу постать поета, головним чином як автора "Соняшних кларнетів", у значно ширшому, ніж усі інші його колеги, контексті світових наукового, культурно-мистецького і суспільно-політичного життя, В. Юринець розробив оригінальний міф про П. Тичину та епоху українських національно-визвольних змагань ХХ ст. як епоху імені саме цього поета. Закладаючи, на нашу думку, в зазначеній праці
засади українського філософсько-літературознавчого
тичинознавства, В. Юринець визнав П. Тичину за чільного речника модернізму в вітчизняній літературі й у цілому
"найідейнішого творця епохи" українського національнокультурного відродження.
Показово, що, власне, всі згадані нами вище тичинознавчі дослідження замовчувалися понад півстоліття
в УРСР і, по суті, були вилучені з вітчизняного літературознавчого процесу. Замовчувались як згадана праця
репресованого сталінським режимом В. Юринця, так і
не менш ґрунтовний аналіз ранньої творчості П. Тичини
у статті [22] М. Степняка. Вдаючись, як і В. Юринець, до
масштабного літературознавчого відтворення поетичного універсуму П. Тичини у контексті гуманістичного
осмислення епох Модерну й авангарду в вітчизняній і
світовій культурі, М. Степняк фактично підтримав запропонований у статті К. Буревія [1] поділ ранньої творчості поета на ці чотири етапи: 1) "Соняшні кларнети" і
"момент зустрічі з революцією"; 2) "змагання з революцією" в збірках "Плуг" та "Замісць сонетів і октав";
3) "цілковите визнання революції" в поемах "В космічному оркестрі" і "Сковорода"; 4) "період пролетарської
поезії" у збірці "Вітер з України".
На межі заключних етапів найдовшого, радянського,
тичинознавства ‒ брежнєвського "застою" й горбачовської "перебудови", ‒ за дієвої участі згаданих їх представників було здійснено першу та останню спробу
найповнішого на сьогодні, дванадцятитомового, перевидання зібрання творів й усієї відомої рукописної спадщини П. Тичини. Цей винятково вагомий здобуток українських джерелознавства та історії літератури став
прикметним підсумком відродження тичинознавчих сту-
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дій в УРСР на початку 60-х рр. ХХ ст., після майже
трьох десятиріч критичного занепаду за умов сталінської диктатури. Впродовж 1961‒1981 рр. в УРСР побачили світ чотири перші збірники матеріалів та спогадів
про П. Тичину й монографії Б. Корсунської, Л. Новиченка, В. Стуса, С. Тельнюка та С. Шаховського, в яких
виразно засвідчено принциповий, хоч дуже нерівномірний, але ж перехід від традиції вульгаризаторськосоціологізуючого інтерпретування життя і творчості поета, насамперед у публікаціях Л. Санова та Л. Смульсона 30-х рр. ХХ ст., до вельми різної міри "гуманістичності" версій радянського – "марксистсько-ленінського"
її мітологізування.
Прикметно, що в центрі уваги трьох провідних тогочасних дослідників світоглядно-філософських настанов
ранньої творчості П. Тичини, у тому числі й її культурфілософських
засад,
а
саме
Б. Корсунської,
С. Тельнюка і В. Стуса, по суті, вперше постав так і не
закінчений головний твір поета, великою мірою життєве
та творче кредо П. Тичини ‒ поема-симфонія "Сковорода". Ініціатор, коментатор і упорядник найповнішого й
досі її перевидання С. Тельнюк не лише докладно дослідив місце і роль цього твору в житті П. Тичини як його,
по суті, майже півстолітньої художньої автобіографії,
але й залишив найосяжніший та найцікавіший авторський масив тичинознавчих студій радянського етапу в
цілому, насамперед своє славнозвісне "п'ятикнижжя"
1968‒1991 рр. [24, 25, 26, 27, 28]. В ньому, в першу чергу в двох заключних розвідках, С. Тельнюк вперше в
радянському тичинознавстві розпочав ґрунтовне та, по
суті, найоб'єктивніше на той час розкриття філософських і культурфілософських засад, що прикметно, головним чином саме раннього періоду творчості П. Тичини.
Разом із тим цій значною мірою націоналкомуністичній та частково виразній націонал-патріотичній лінії радянського тичинознавства протистояли
екстремуми: відображаюча утвердження ідеології
неосталінізму в СРСР часів брежнєвського "застою"
праця Б. Корсунської [11] і, власне, заперечуюча її засади з української націонал-патріотичної позиції "шістдесятницького" взірця заборонена в СРСР гостра самвидавна стаття В. Стуса [23]. На їх прикладах ми попередньо простежили найпоказовіші тенденції радянського та антирадянського неомітологізування цілого образу
П. Тичини у вітчизняному літературознавстві на вельми
трагічному для України зламі епох хрущовської "відлиги" й брежнєвського "застою". Якщо, за словами
Б. Корсунської, ідея "протиставлення культури соціалізму, її гуманістичної філософської суті світу капіталістичному", відповідно до "ленінських орієнтирів" марксизму-ленінізму, є чільною в творчості П. Тичини як "одного з видатних творців соціалістичної поезії світу", то
В. Стус, по суті, прямо і однозначно заперечив це, розробляючи міт про трагічне перетворення "геніального
поета" на "геніального блазня" сталінської диктатури.
Пострадянський етап тичинознавчих студій в Україні
та світі позначений великою мірою досить болісним
переосмисленням як попередніх здобутків, так і самої
творчості П. Тичини у цілому. Поруч із тичинознавчими
студіями С. Тельнюка та С. Гальченка початку 90-х рр.
ХХ ст., прикметною рисою яких є намагання системного
вивчення ранньої творчості поета з перебудовчогуманізованих, позначених українським націоналпатріотичним пафосом, проте все ще значною мірою
таки марксистських засад, поступово оформлюються
дві основні течії нового етапу тичинознавства ‒ постнеонародницька і постмодерно-структуралістська, найпоказовішими прикладами яких є праці М. Павленко [16] та
І. Ольшевського [14, 15]. Посталі внаслідок критичного

переосмислення попереднього, як вітчизняного, так і
зарубіжного,
зокрема
праць
Ю. Лавріненка
й
Г. Грабовича, тичинознавства, вони спільно, хоч і різною мірою, засвідчили його перехід на новий щабель
розвитку завдяки деполітизації, плюралізації та відкритості світовому науковому і культурному досвіду.
Приділяючи у праці "Тичининська формула українського патріотизму" (2002) особливу увагу проблемі
радикального трансформування "патріотизму" П. Тичини протягом першої половини ХХ ст., М. Павленко докладно висвітлила перехід поета від раннього творчого
етапу "кларнетного" патріотизму (1914‒1918), з його
виразними українським націонал-патріотизмом, кордоцентризмом і релігійністю, до чи не цілком позбавленого цих ознак "пізнього" радянського патріотизму. Поєднуючи у статті з промовистою назвою "«Падаю і знов
іду»: крутосхили Тичининого шляху до Шевченка"
(2008) постаті Г. Сковороди, Т. Шевченка і П. Тичини у
символ "духовних поводирів", яких "Бог регулярно посилає Україні", "аби нація не втратила себе остаточно",
М. Павленко вказала на постійний багаторівневий "перегук образів-символів" поезії П. Тичини і Кобзаря і визнала за їх спільну "незмінну ознаку" "кордоцентризм".
Цей напрям тичинознавства з його традиційним розмежуванням творчості поета першої третини ХХ ст. та
середини 30-х – 50-х рр. ХХ ст. не менш яскраво представлений у дисертації "Громадсько-політична, державна
та
культурницька
діяльність
П. Г. Тичини
(1891‒1967)" (2010) та серії статей Л. Даниш.
Водночас у монографіях "Павло Тичина: таїна життя
і творчості" (2005) та "Павло Тичина: нові штрихи до
містичного портрета" (2012) І. Ольшевського, як і частково в низці передуючих їм журнальних публікацій
90-х рр. ХХ ст. В. Діброви, Т. Кознарського, В. Скуратівського, В. Моренця та ін., було розпочато демонтування засад радянського тичинознавства в спосіб "дерадянізування" образу П. Тичини. На цьому, в цілому
доволі втішному тлі вирізняються, на наш погляд, публікації, автори яких "повертають" поета до демітологізованого контексту періоду його ранньої творчості, якот: "Б.-І. Антонич та П. Тичина: типологія збігів" (2008)
І. Скрипник і "Павло Тичина і Володимир Свідзінський в
науковій рецепції Василя Стуса" (2014) О. Соловей.
Важливим складником цього стали і перші, з нашого
погляду доволі-таки поодинокі й неповні, спроби дослідження ними теми цієї статті. Виходячи у її розроблянні
головним чином з продовжуючого тичинознавчу традицію В. Юринця і М. Степняка пошуку С. Тельнюка,
В. Стуса і С. Гальченка, ми констатували багатоаспектність вивчення ними та їхніми колегами-тичинознавцями філософських засад ранньої творчості
П. Тичини в ХХ – на початку ХХІ ст. Перед тим як визначити провідні аспекти вивчення цих засад впродовж
усіх трьох етапів розвитку вітчизняного і зарубіжного
тичинознавства, стисло підіб'ємо основні підсумки згаданого вивчення.
Ю. Меженко, М. Зеров та А. Ніковський, як і низка
інших, менш знаних засновників тичинознавства в УНР і
Українській державі, фактично залишили поза увагою
цю проблему і обмежились серією вкрай розрізнених,
недостатньо аргументованих аналогій між ідеями та
образами ранньої творчості П. Тичини й творчого доробку вітчизняних і зарубіжних діячів науки і культури.
Типовою для них є думка А. Ніковського про "розвинену музичність" автора "Сонячних кларнетів", "біблейство П. Тичини" як "тільки форми і образи, екстаз і
патос святого письма", а також про його "пантеїзм". Те
ж саме, на наш погляд, стосується і першого періоду
радянського етапу тичинознавства, тоді як саме в зга-
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даних публікаціях тичинознавців епохи "Розстріляного
Відродження" В. Юринця і М. Степняка вперше накреслено представницьке предметне коло чималою мірою
якраз філософських і культурфілософських чинників
ранньої творчості П. Тичини.
В. Юринець вперше ввів її до широкого контексту
світових наукового, мистецького і суспільно-політичного
життя від Античності до Модерну та аналізував у світлі
розгляду доробку майже ста тридцяти його діячів, у
першу чергу видатних філософів і психологів, як-от:
Платона, Плотіна, Ф. Ніцше, К. Маркса та З. Фрейда.
Виходячи у вивченні творчості поета з системного аналізу визначених ним у збірках "Соняшні кларнети",
"Плуг" і "Вітер з України" таких "грандіозних циклів проблем", як: "космос", "природа", "кохання" й "історія", –
він прагнув відтворити історіософію П. Тичини. На думку В. Юринця, ідейно-світоглядна еволюція поета тривала від зумовленої "симболічно-релігійним світовідчуванням" у збірці "Соняшні кларнети" її головної історіософської
ідеї
–
"культурницького"
сприйняття
П. Тичиною історії та української національної революції у березні 1917 р. – до зумовленого його ж "математично-динамічним" світовідчуванням в збірці "Вітер з
України" "соціалістичного ідеалу" та "ідеї комунізму".
Вбачаючи у поеті взірцевого діяча вітчизняного культуротворення – видатну "українську культурну фігуру"
і "велетенську культурну потенцію", крізь творчість якої
саме й промовляє "весь складний, трагічний, багатобарвний, протирічливий, повний мук, катастроф, поразок,
перемог, дивний процес" – "революційне визволення
українського народу", В. Юринець протиставив цю нову
епоху в історії української літератури і України як епоху
П. Тичини епосі Т. Шевченка, І. Франка та Л. Українки.
Досліджуючи ідейно-художній зміст перших збірок поезій П. Тичини, головним чином "Сонячних кларнетів", як
герменевтичний ключ до з'ясування історичних витоків,
сутності, результатів та наслідків українських національно-визвольних змагань ХХ ст., В. Юринець визнав
поему "Золотий гомін" з її дослідженими ним головними
поетичними мотивами: "час, грецький хронос, як історичне сумління, регулятор історичних нещасть і історичних тріумфів-перемог", "золотий патос Лаври й Софії з
постаттю Андрія Первозванного" та "Чумацький Шлях,
не як певна реальність, а увічнений символ", – за осердя українського "національного міту" П. Тичини.
На відміну від В. Юринця, який досить довільно
тлумачив творчість поета у світлі широкого асоціативного співставлення її тем, ідей, сюжетів і образів з визначними здобутками професійних культур епох Античності, Відродження, Просвітництва й Модерну,
М. Степняк виразно і досить аргументовано окреслив
коло таких впливів доробком, у першу чергу та головним чином, вітчизняних "пресимволістів – поетів українського модерну": О. Олеся, В. Пачовського, Г. Чупринки, М. Вороного і особливо М. Філянського. Заперечуючи разом із тим потужність ідейно-світоглядного впливу
на П. Тичину творчості О. Блока і в цілому "російського
символізму", М. Степняк, що показово, констатував відсутність у автора "Соняшних кларнетів" "філософічності
російського символізму". Водночас він наголосив, що ця
збірка засвідчує постання "українського символізму" як
нового "стилістичного явища і являє собою "акме" передреволюційної української поезії ХХ віку".
Якщо впродовж 30-х – початку 50-х рр. ХХ ст. ранній
період творчості П. Тичини піддався найсистемнішій та
найглибшій фальсифікації з боку низки чільних вітчизняних
практиків
радянської
соціологізаторсько"соцреалістичної" літературної критики, як-от Л. Санова
й Л. Смульсона, яка однозначно вбачала чи не найви-
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щий розквіт таланту поета в збірці "Партія веде", то за
епохи хрущовської "відлиги" почався поступовий відхід
від цієї сталіністської парадигми. Як Б. Корсунська, так і
В. Стус трансформували її у 60-х – 70-х рр. ХХ ст. у дві
взаємовиключно-доповнюючі моделі радянського тичинознавства: "гуманістично" марксистсько-ленінську і
виразно антимарксистську, які творчо синтезував у згаданому "п'ятикнижжі" С. Тельнюк. Спільно десталінізуючи соцреалістичний міф про П. Тичину на основі багатьох невідомих матеріалів з його архіву, в тому числі
рукописів поеми-симфонії "Сковорода", Б. Корсунська і
В. Стус заклали підвалини дослідження філософських
настанов творчості поета з позицій наростаючого
неосталінізму та опонуючого йому українського правозахисного руху – "шістдесятництва" в УРСР.
Прикметно, що В. Стус і значно більшою мірою
Б. Корсунська, хоча й досить тенденційно, але висвітлили чимало джерел, зокрема філософських, ранньої
творчості П. Тичини. В. Стус, плідно використовуючи
ідеї статей і праць А. Ніковського, М. Зерова,
В. Юринця, М. Степняка й виокремлюючи три сфери
"Тичининої космогонії" у "Соняшних кларнетах", визнав
творчий шлях поета від цієї збірки до поеми "В космічному оркестрі" еволюцією від "гармонії людини і всесвіту" до "спроневіреного оптимізму" та "соціальнокосмічного дарвінізму". На відміну від В. Стуса, який
наголосив, що з 30-х рр. ХХ ст. "геніальний Тичина
вмер", а лишився "державний поет", вірші раннього періоду творчості якого вилучали з контексту українського
модернізму, фальсифікували і замовчували, Б. Корсунська зауважила, що саме "засвоєння гуманістичного
духу марксистсько-ленінської філософії наснажує творчість Тичини" 30-х – 60-х рр. ХХ ст.
Якщо В. Стус гостро закинув П. Тичині, що головний
герой його поеми "Сковорода" є "пантеїстом і марксистом уводночас" й навів думку С. Єфремова про те, що
таке тлумачення є "викривлювання" і "зґвалтування",
вчинене П. Тичиною над собою, то Б. Корсунська, навпаки, визнала, що в цій поемі "зображено живу постать
філософа і поета". Не менш широко й глибоко, ніж
Б. Корсунська, досліджував у 60-х – 80-х рр. ХХ ст. творчість П. Тичини провідний вітчизняний тичинознавець
С. Тельнюк. Значно докладніше, ніж Б. Корсунська, з
якою вони разом працювали в архіві поета в його Київському музеї-квартирі, аналізуючи маловідомі сторінки,
зокрема першовитоки, ранньої його творчості,
С. Тельнюк приділив значну увагу вивченню, відтворенню і перевиданню поеми "Сковорода". В трьох найосяжніших та найцікавіших заключних тичинознавчих
працях [24, 25, 26] він, як і Б. Корсунська, проте значно
масштабніше, детальніше та об'єктивніше дослідив
чимало невідомих тоді першоджерел та обставин розвитку ранньої творчості П. Тичини.
Значно глибше й ретельніше, ніж Б. Корсунська,
аналізуючи осмислення П. Тичиною значних здобутків
світових філософії і культурфілософської думки у підготовчих нотатках до поеми "Сковорода", зокрема концепцій видатних німецьких, французьких і російських мислителів Нового часу й Просвітництва, як-от: Т. Гобса,
П. Гольбаха, Ж.-Ж. Руссо, К.-А. Гельвеція, Б. Франкліна
та ін., С. Тельнюк вказав і на ймовірний вплив на поета
саме в 10–20-х рр. ХХ ст. ідей В. Соловйова і
Е.-Т.-А. Гофмана, вчень Р. Тагора і джайна-йоги. Вдаючись у вісьмох нарисах монографії "Текстологія поетичних творів П. Г. Тичини" (1990), як і С. Тельнюк, до вивчення переважно раннього етапу творчості поета,
С. Гальченко водночас вдався до комплексного аналізу
маловідомої архівної, рукописної поетичної та епістолярної, спадщини П. Тичини, зокрема й поеми-симфонії
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"Сковорода". Присвячуючи перший нарис "«Матерію мій
мозок стежить…» (Самоосвіта і лектура П. Г. Тичини)"
розгляду його інтелектуального становлення в першій
третині ХХ ст. як "одного із найосвіченіших радянських
письменників", С. Гальченко окремо зупинився на науковій та менше філософській ерудованості поета.
Якісно новим кроком у вивченні раннього етапу життя та творчості П. Тичини вже в незалежній Україні,
знаменуючим перехід від радянського до пострадянського тичинознавства, стали, власне, праці І. Ольшевського [14, 15]. Вдаючись у початковому розділі
першої під назвою "«Молюсь не самому духу – та й не
матерії…» (вплив світових релігійно-філософських систем на духовну еволюцію Павла Тичини)" до розгляду
зумовленості останньої такими з них, як духовні традиції Середнього й Далекого Сходу, дослідник, зокрема,
присвятив основну увагу впливу на поета йогічних ідей
Свамі Вівекананди та Рабіндраната Тагора. У другій
його розвідці звертають на себе увагу знову початковий
і заключний – шостий – "штрихи"-розділи. Розглядаючи
у першому з них – "«Щоб хміль поезії круг тебе вився…» (Містика імені й долі Павла Тичини)" християнську семантику імені поета, І. Ольшевський закінчує
книгу знаковою для П. Тичини темою космосу в нарисі
"«Вдивляюся в небо як в нотную книгу…» (Астрономічна символіка у творах Павла Тичини)".
Висновок. Виконаний аналіз дозволив нам виокремити такі три наступні провідні аспекти визначення і
вивчення філософських засад ранньої творчості
П. Тичини в ХХ – на початку ХХІ ст.: 1) відсутність дотепер формулювання і системного розробляння в тичинознавстві теми нашої роботи за винятком початкових
спроб на кожному з його етапів; 2) вузькоспеціальність
поодиноких спроб таких досліджень, передусім їх майже цілком літературознавчий чи мовозначний характер,
але, за винятком праць В. Юринця [32] та І. Ольшевського [14, 15], не фаховий філософсько-культурфілософський; 3) домінантна зумовленість основних
здобутків чи не всіх цих студій, головним чином саме
радянського періоду, політичною кон'юнктурою розвитку вітчизняної гуманітаристики і, як наслідок, послідовне ізоляціоністсько-радянсько-антиєвропейське мітологізування творчої постаті і спадщини П. Тичини.
З огляду на це, ми бачимо перспективність розробляння цієї теми у річищі сформованого у новітньому
тичинознавстві міждисциплінарного, критично-демітологізуючого наукового пошуку.
Разом із тим у центрі нашої уваги у цій статті, як і в
полі зору кожного зі згаданих у ній тичинознавців з різних політичних таборів та століть, винятково наочно й
водночас вкрай непрозоро мерехтить уявний образ
головного творця тичининського міфу – найавторитетнішого й заразом чи не найскромнішого розробника
двох перших, таких виразно взаємозаперечних і, проте,
навзаєм доповнюваних періодів вітчизняного тичинознавства – самого Павла Тичини. Його так до кінця й не
пізнане в усіх радісно-трагічних злетах і падіннях життя,
непідвладне в своїй суті, в чому ми тепер остаточно
переконані, ригористичним апологетам як класичного
соцреалістичного пуризму, так і не менш пуристичної
постмодерної політкоректності, закодоване в кожному з
рядків та кожній з літер його Тексту й, головним чином,
саги його творчого та особистісного народження й таки
самознищення – поемі-симфонії "Сковорода". Напевно,
її центральний образ – загадкова постать мандрівного
старчика-філософа Григорія і його нове духовне втілення в чи не найвідданішому учні-поеті з Пісків – реформаторі, як і він, українських письменства і культури,
– одвічна загадка і водночас розгадка українського міту.
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ФИЛОСОФСКИЕ УСТАНОВКИ РАННЕГО ТВОРЧЕСТВА П. ТЫЧИНЫ
КАК ОБЪЕКТ МОДЕРНИСТСКО-ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО МИФОТВОРЧЕСТВА
В статье классифицируются и освещаются охватывающие последние сто лет три этапа – досоветский, советский и постсоветский – исследования и мифологизации жизни и творчества П. Тычины на примере изучения в Украинской державе, УССР, Украине и
за рубежом философских установок его раннего творчества. В контексте системного рассмотрения специфики формирования
упомянутых этапов в течение 1918–2019 гг. на материалах, в том числе малоизвестных, исследований более пятидесяти представителей отечественного и зарубежного тычиноведения, как и широкого круга материалов поэтического, прозаического, научнопублицистического и эпистолярного наследия П. Тычины и его коллег-современников, предпринята попытка критического междисциплинарного – культурологическо-философско-литературоведческого – анализа идейно-мировоззренческих основ и итогов модернистской и постмодернистской мифологизации раннего творчества П. Тычины как ведущего творца и символа украинских модернистско-соцреалистической литературы и в целом культуротворчества.
Ключевые слова: миф, мифотворчество, тычиноведение, раннее творчество П. Тычины, философские установки, украинская литература ХХ в.,
Модерн, Постмодерн, соцреализм.
H. V. Vdovychenko, Doctor of Philosophical Science, Associate Professor
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PHILOSOPHICAL ATTITUDES OF THE EARLY WORKS OF P. TYCHYNA
AS AN OBJECT OF MODERNIST-POSTMODERN MYTH CREATION
The article classifies and highlights three stages spanning the last hundred years – pre-Soviet, Soviet and post-Soviet, of research and mythologization of the life and creation of P.Tychyna, using the example of studying the philosophical attitudes of his early work in the Ukrainian state, the
Ukrainian SSR, Ukraine and abroad. The specifics of the formation of the mentioned stages during 1918 – 2019 were systematically considered on
materials, including little-known, studies of more than fifty representatives of domestic and foreing tychynology, as well as a wide range of materials of the poetic, prosaic, scientific-journalistic and epistolary heritage of P. Tychyna and his contemporary colleagues. In the context of this review
an attempt was made of critical interdisciplinary analysis – cultural and philosophical and literary, of the ideological foundations and the results of
the modernist and postmodern mythologization of the early creativity of P. Tychyna as the leading creator and symbol of Ukrainian Modernist and
Socialist-Realistic literature and, in general, cultural development.
The article identifies three leading aspects of defining and studying the philosophical foundations of P. Tychyna's early work in the
twentieth – early twenty first centuries: 1) the absence of the formulation and systematic development of the topic in P. Tychyna studies, except
for the initial attempts at each of its stages, so far; 2) the narrow specialty of individual attempts at such research, first of all, almost entirely
literary or linguistic, but not professional philosophical and cultural philosophical; 3) the dominant conditionality of the major achievements of
almost all of these studies, mainly the Soviet period, the political environment of the development of national humanities and, as a
consequence, the consistent isolationist-Soviet-anti-European mythology of P. Tychyna's creative figure and heritage. In view of this, the
development of this topic in the context of an interdisciplinary, critically-demythologizing scientific search, formed in the contemporary
P. Tychyna studies, has been identified as promising.
Key words: myth, mythmaking, tychynology, early creativity of P. Tychyna, the philosophical attitudes, the Ukrainian literature of the XX c., the Modern
era, the Postmodern era, the Socialist Realism.
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ЛІБЕРТАРІАНСТВО ТА ФІЛОСОФІЯ ОБ'ЄКТИВІЗМУ АЙН РЕНД
У статті дається загальний огляд ідеології лібертаріанства. Метою статті є аналіз головних ідей лібертаріанського руху та їхнього зв'язку з філософією об'єктивізму Айн Ренд. Суть цього ідеологічно-політичного напрямку неможливо уявити без філософського доробку американської письменниці російського походження Айн Ренд. Головною ідеєю лібертаріанців є відстоювання ринкових
свобод та заперечення проти перерозподілу за допомогою оподаткування для реалізації ліберальної теорії рівності. Сучасного значення та політичного забарвлення цей рух набув в кінці 30-х ‒ на початку 40-х років ХХ ст. в США, коли з'явилося достатньо багато
противників політики "Нового курсу" президента США Ф. Рузвельта. Айн Ренд була однією з перших, хто підтримав лібертаріанців,
але з часом вона стала від них віддалятися з різноманітних причин як особистого, так і філософсько-світоглядного характеру.
В Україні сьогодні цей рух набув популярності завдяки ідеологічному спрямуванню політичної партії "Слуга народу".
Ключові слова: Айн Ренд, ідеологія, капіталізм, лібертаріанство, об'єктивізм, політика.

Постановка проблеми. На фоні президентських та
парламентських виборів в Україні в першій половині 2019
року в нашому культурному та медіа-просторі підвищилася зацікавленість у розумінні такої політичної течії, як
лібертаріанство. Адже партія провладної більшості, яка
пройшла до українського парламенту влітку 2019 року,
назвала своє ідеологічне спрямування лібертаріанським.
Суть цього ідеологічно-політичного напрямку неможливо
уявити без філософського доробку американської письменниці російського походження Айн Ренд.
Головною ідеєю лібертаріанців є "відстоювання ринкових свобод та заперечення проти перерозподілу за
допомогою оподаткування для реалізації ліберальної
теорії рівності" [5, с. 140]. Але В. Кімліка зазначає, що
не всі прихильники вільного ринку є лібертаріанцями,
багато лібералів сьогодні не погоджуються з їхнім потрактуванням вільного ринку як "справедливого за своєю
природою" [5, с. 140]. Термін "лібертаріанство" виник
ще в кінці XVIII сторіччя у Франції. Але сучасного значення та політичного забарвлення він набув в кінці
30-х ‒ на початку 40-х років в США, коли з'явилося достатньо багато противників політики "Нового курсу" (ця
політика передбачала неабияке втручання держави в
економічну та соціальну сфери) тогочасного президента США Франкліна Рузвельта. Айн Ренд була однією з
перших, хто підтримав лібертаріанців, але з часом вона
стала від них віддалятися з різноманітних причин як
особистого, так і філософсько-світоглядного характеру.
Та, не дивлячись на це, зараз, коли різноманітні лібертаріанські рухи та партії набувають в США та у всьому
світі неабиякої популярності, Айн Ренд продовжують
записувати в ряди найбільш впливових теоретиків філософії лібертаріанців.
Аналіз досліджень і публікацій. Айн Ренд однією з
перших у своїх роботах стала пропагувати ідеї лібертаріанства, надихаючись роботами Л. Мізеса. Теоретичні
підвалини цього ідеологічно-політичного руху викладені в
роботах К. Бендукідзе, Д. Келлі, Д. Боуза, В. Кімліки та ін.
Метою статті є аналіз головних ідей лібертаріанського
руху та їхній зв'язок з філософією об'єктивізму Айн Ренд.
Виклад основного матеріалу дослідження. Свою
філософію Айн Ренд назвала "об'єктивізмом", відстоюючи думку, що об'єктивна реальність, яка існує незалежно від індивіда, та об'єктивні раціональні закони логіки
є єдиною підставою людського життя. "Об'єктивізм" Айн
Ренд фундується на твердженні, що "єдиним даним
людині засобом осягнення дійсності та керівництвом до
дії" є розум як "здатність визначати і засвоювати матеріал, даний людині у відчуттях". Уся творча спадщина
Айн Ренд є спробою вибудувати проєкт моральної філософії як точної науки, в якій піднімаються як суто філософські, метафізичні та епістемологічні питання, так і
проблеми політики, економіки та мистецтва. "Об'єкти-

візм" Айн Ренд можна розуміти як методологічну настанову щодо виправдання принципу егоїзму як дієвої реалізації цінності та унікальності людського індивіду та
піднесення в пріоритети продуктивності творчої особистості в умовах невтручання держави в економічну діяльність приватного сектора. Така теорія, за Айн Ренд,
може втілитися на практиці лише в умовах капіталізму в
його лібертаріанському розумінні як єдиної, оптимальної системи організації життя розумних людських істот.
Батьки-засновники американської демократії сповідували ідеї класичного лібералізму. Сьогодні ліберальні
ідеї (піднесення та захист індивідуальних людських свобод) у політичній сфері є пануючими в більшості країн
світу. Але сам лібералізм в останні пару століть зазнав
серйозної трансформації, розділившись на велику кількість політичних течій, зокрема і лібертаріанство.
Як вже зазначалося, Айн Ренд не визнавала себе
частиною лібертаріанського руху, вважаючи їх анархістами та релігійними фанатиками, що крали її ідеї [10,
с. 91‒94], але самі його учасники незмінно називають її
ім'я серед засновників та ідеологів цього політичного
руху. Таке її войовниче ставлення до популярної сьогодні політичної течії пояснюється тим, що письменниця
вважала злочинним намагатися відстоювати знищення
уряду в суспільстві нераціональних суб'єктів: "Лібертаріанський анархізм – чисте поклоніння свавіллю, оскільки лібертаріанці відмовляються визнати, що людьми
повинні керувати об'єктивні закони, особливо якщо люди притримуються різних поглядів… У правильно організованому суспільстві розумній людині не потрібно і
знати, що уряд існує, тому що закони зрозумілі і вона їх
не порушує" [10, с. 91–94].
Не дивлячись на таку позицію письменниці, сьогодні
пропагуванням та поширенням ідей "об'єктивізму" Айн
Ренд серед мас в США займаються саме учасники лібертаріанського політичного руху. Цей рух, який за основу взяв класичну ліберальну теорію, виник в американській традиції індивідуалізму як результат незадоволення трансформацією ліберальної ідеї в практиці політичного лібералізму у бік соціалізму та розвинувся в
достатньо сильну політичну течію.
Лібертаріанці виступають проти загальної концепції
справедливості сучасних лібералів: "Всі суспільні первинні блага: свобода і можливість, дохід та добробут,
соціальні засновки самоповаги людей – повинні розподілятися порівну, якщо тільки нерівний розподіл деяких
або усіх цих благ не слугуватиме користі тих, хто знаходиться в найменш сприятливому положенні" [5, с. 81].
Для лібертаріанців важливою є рівність можливостей,
жодного значення не має ні природний, ні соціальний
стан людської особистості. Таким чином, жодного оподаткування на соціальні лікарні, школи, інституції бути
не може, кожна людина сама вирішує, за що, коли і ко© Коробко М. І., 2019
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му сплачувати в рамках вільного ринкового обміну. Ліберали ж вважають несправедливим, щоб люди з природними недоліками чи маленькою соціальною вагою
голодували, щоб діти з небагатих сімей не могли отримати освіту та медичну допомогу в капіталістичних
умовах життя. Тому вони схвалюють оподаткування
бізнесових угод на ринку вільного обміну задля компенсації людям їхніх природних та соціальних недоліків [5,
с. 143]. Лібертаріанці ж, посилаючись на принцип поваги до морального статусу і внутрішньої самоцінності
кожної людини, стверджують, що "вимога перерозподілу через податки від талановитих до знедолених порушує право власності на себе" кожної окремої вільної
людської особистості [5, с. 148‒149].
Один з найбільших сучасних апологетів цієї течії
Д. Боуз зазначає, що лібертаріанська філософія – це, в
першу чергу, філософія індивідуалізму: "Лібертаріанці
розглядають індивіда як базову одиницю соціального
аналізу. Лише індивіди роблять вибір і є відповідальними за свої дії" [2, с. 35]. Для лібертаріанців великого
значення набуває поняття гідності, яка наділяє кожного
окремого індивіда правами та відповідальністю. Саме
визнання гідності для вирішення глобальних гендерних
проблем та проблем людської самоідентифікації є для
представників лібертаріанського руху одним з найбільших досягнень у західній традиції. Для філософії лібертаріанства людина від природи є моральним діячем,
який володіє "правами на захист свого життя, свободи
та власності" [2, с. 35], до цих прав жодного відношення
не мають ні уряд, ні суспільство. Суспільний та політичний порядок виникає абсолютно спонтанно: усі важливі
інституції, як-то мова, право, гроші та ринки, виникли
спонтанно без якогось управління з центру, а суспільство загалом не є організацією, в нього немає жодної
конкретної мети. Лібертаріанці намагаються побудувати
суспільство свободи в межах закону, де "індивіди вільні
дотримуватися свого власного життєвого шляху доти,
доки вони поважають такі самі права інших" [2, с. 35–
36]. З питання права Д. Боуз говорить: "Верховенство
права означає те, що індивіди керуються загальноприйнятими та спонтанно розвинутими правовими нормами, а не довільними наказами; це також означає, що
цим правилам належить захищати свободу індивідів
досягати щастя своїми власними способами, а не прагнути якогось певного результату чи наслідку" [2, с. 36].
Позиція лібертаріанства полягає у тому, що задля захисту своїх прав люди формують уряди, але в той самий час уряди та будь-яка сконцентрована влада є
найнебезпечнішою установою в державі. У приклад
приводяться слова англійського історика та політика
лорда Актона з листа до єпископа Крейтона: "Будь-яка
влада схильна розбещувати, а абсолютна влада розбещує абсолютно" [12]. Саме обмеження врядування,
на переконання лібертаріанців, привело до завоювання
індивідуальних свобод та тривалого економічного зростання західного світу. Звідси робиться висновок, що
для свого власного процвітання люди повинні брати
участь в економічній діяльності: "Вільні ринки являють
собою економічну систему вільних індивідів, і вони необхідні для створення багатства. Лібертаріанці переконані, що люди стануть вільнішими та заможнішими,
якщо мінімізувати урядове втручання в економічний
вибір індивідів" [2, с. 36]. Д. Боуз пише, що лібертаріанці
сповідують схему сучасної думки "індивідуалізм – приватна власність – капіталізм – рівність перед законом"
[2, с. 37], вони намагаються, на його думку, побудувати
не ідеальне суспільство, а лише більш вільне та краще
у порівнянні з тим, що зараз існує. Але концепція лібер-
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таріанства здається дещо примарною та утопічною з
їхнім ухилом до спонтанності та свободи індивідів.
Одним з найбільших фундаторів та натхненників лібертаріанського руху був Л. Мізес, відомий австрійський
економіст та філософ, який справив на "філософію
об'єктивізму" неабиякий вплив. Майже вся економічна
частина філософії Айн Ренд була запозичена саме в
нього. А. Вільгоцький стверджує, що Айн Ренд взяла у
Л. Мізеса декілька фундаментальних для свого вчення
економічних ідей, які склали теоретичну платформу для
політико-економічної частини "філософії об'єктивізму".
Якщо проглянути книгу "Лібералізм в класичній традиції" австрійського вченого, яка вперше вийшла друком
німецькою мовою 1927 року, то можна зробити цікавий
висновок, що більшість з того, що він стверджував про
лібералізм, Айн Ренд почала стверджувати в якості
апології свого типу капіталізму. Слідом за лібертаріанським економістом вона постулювала невтручання уряду в соціальну сферу, саме він одним з перших почав
відстоювати невтручання в особисте життя людей: "Не
через зневагу до духовних благ лібералізм опікується
виключно матеріальним добробутом людини, а через
переконання, що найвище та найпотаємніше в людині
не може бути заторкнуте жодним зовнішнім регулюванням. Він шукає шляхів забезпечення лише матеріального добробуту, оскільки знає, що внутрішнє, духовне багатство не може прийти до людини ззовні, а тільки з
глибин її власного серця. Він не прагне створити щось
іще, окрім зовнішніх передумов розвитку внутрішнього
життя" [6, с. 4]. Так само, як і Л. Мізес, Айн Ренд стверджувала, що людина відрізняється від тварини тим, що
в неї є розум і вона повинна вирішувати усі проблеми
раціонально, саме раціоналізм може бути тим рішенням, яке допомагає регулювати соціальну сферу, але
цей раціоналізм притаманний кожній окремій людині, і в
жодному разі уряд не повинен регулювати соціальний
рівень людських відносин.
Дотримуючись утилітарної позиції, Л. Мізес стверджував, що в основі капіталізму повинна лежати корисність для всього суспільства загалом: "Лібералізм є
доктриною, спрямованою виключно на поведінку людей
у цьому світі. Зрештою, він не має нічого іншого на меті,
окрім підвищення їхнього зовнішнього, матеріального
добробуту, і безпосередньо не переймається їхніми
внутрішніми духовними та метафізичними потребами.
Він не обіцяє людям щастя чи вдоволення, а лише максимально можливе задоволення усіх тих бажань, які
можна задовольнити за допомогою речей матеріального світу" [6, с. 3]. Айн Ренд розділяла інтелектуальне
спрямування Л. Мізеса: "Він [Мізес] визначав розум як
"особливу і характерну властивість людини" і засновував свою роботу на методологічному індивідуалізмі –
ідеї про те, що основними об'єктами для аналізу мають
служити окремі особистості. Саме такі передумови лежали в основі його підходу до економіки" [3, с. 227], яку
Айн Ренд знала не дуже добре, але вважала дуже важливою для побудови соціальної та політичної філософії. Л. Мізес пише про розум та раціональність людей
як політичних суб'єктів наступним чином: "Нині лібералізм аж ніяк не є несвідомим того факту, що люди іноді
діють нерозумно. Якби люди завжди діяли розумно, не
було б потреби закликати їх керуватися розумом. Лібералізм стверджує не те, що люди завжди чинять розумно, а радше те, що їм варто, у їхньому власному правильно усвідомленому інтересі, завжди чинити розумно.
І суть лібералізму, власне, в тому, що він прагне в царині соціальної політики надати розуму того визнання,
якого йому було беззаперечно надано в усіх інших царинах людської діяльності" [6, с. 4].
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Письменниці імпонували думки, висловлені австрійським вченим в його роботі "Соціалізм", слідом за ним
вона сфокусувалась на підприємцях ("Атлант розправив
плечі"), а не на простих робітниках, як-то було в її першому бестселері "Джерело". Також у Л. Мізеса вона
знайшла докази своєї думки про те, що раніше ніколи не
існувало абсолютно вільного капіталізму та справжнього
лібералізму: "Навіть в Англії, котру називали батьківщиною лібералізму та зразковою ліберальною країною,
прибічники ліберальної політики ніколи не досягали успіху у втіленні усіх своїх вимог… Лібералізм не є завершеною доктриною або сталою догмою" [6, с. 3]. Саме в австрійського економіста Айн Ренд запозичила думку про те,
що монополії виникають не через бізнесменів, а через
урядове регулювання ринкових процесів, яку так захопливо проілюструвала в "Атланті" [3, с. 228].
На питання, що ж відрізняє абсолютну відсутність
владної надбудови в долині Ґолта в романі "Атлант
розправив плечі" від анархії, за яку вона так критикує
лібертаріанців, Айн Ренд відповіла, що в долині Ґолта
вона описує не суспільство, а приватне земельне володіння. Ця ділянка є приватною власністю, господар якої
сам обирав тих, хто буде жити на його ділянці. В долині
був суддя, який би вирішував конфлікти між жителями,
але конфлікти не могли виникнути в принципі, бо "у них
була спільна філософія" [10, с. 95].
Але в той же самий час письменниця стверджує, що
суспільство не може існувати так, як існує спільнота
геніїв, раціональних суб'єктів, атлантів в долині Ґолта в
романі "Атлант розправив плечі". Уряд і вище керівництво просто необхідні в суспільстві простих людей задля
захисту інтересів і прав усіх окремих індивідів [10, с. 95].
Деяка суперечливість та непослідовність думок з
цього приводу пояснюється тим, що Айн Ренд як письменниця була продуктом двох протилежних культурних
традицій – російської та американської, – яка народилася та сформувалася як особистість в історичний час
глобальних світових трансформацій. Вона не хотіла
бути частиною якоїсь політичної течії, ідеї якої були їй
не зовсім до смаку. Їй не подобалися ані релігійні, ані
соціалістичні, ліві настрої, що періодично ширилися в
інтелектуальних колах, в яких вона мала змогу обертатися у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Айн Ренд вирішила створити свою "філософію об'єктивізму", ідеї якого
залишаються актуальними, не дивлячись на те, що вони не є вельми оригінальними, закінченими та досконалими. Джерело їхньої популярності лежить у тому, що в
своїй ексцентричній, підкреслено-прямолінійній та відвертій манері Айн Ренд стала "дзеркалом етикополітичної парадигми" епохи Модерну [11, с. 185]. А
індивідуалізм як одна з найхарактерніших ознак Модерну став джерелом її філософських пошуків.
Соціальним ідеалом для Айн Ренд слугував капіталізм лібертаріанського типу – як єдино можлива в своїй
досконалості соціальна система. Вона підносила цінності
не лише людського розуму, логіки та людського життя, а
й, зокрема, грошей, капіталу. Саме питанням політики
більшою мірою, а не економіки (її достатньо мало у філософських роздумах американської письменниці) присвячена збірка "Капіталізм: незнайомий ідеал". Економіка і
політика для Айн Ренд є одним цілим: "Політична та економічна системи доповнюють одна одну; ні політика не
створює економіку, ні навпаки. І ту і іншу створюють одні
і ті самі ідеї. Політична система, що захищає вільне підприємництво, і капіталістична економіка – результати
процесу історичного розвитку. Обидві випливають з філософії розуму, свободи та прав особистості – виростають на тому ж фундаменті, на якому створювалась наша
країна [США]" [10, с. 14‒15].

Насправді у "філософії об'єктивізму" Айн Ренд як
відображенні етико-політичної парадигми Модерну
зовсім не цікавляться реальними людьми та існуючими політичними системами, набагато важливішим є
побудова ідеальних типів людей та політикоекономічних устроїв. Письменницею був створений
образ ідеальної Людини-Творця, якому відповідав ідеальний тип капіталістичного устрою: "Капіталізм – це
суспільний устрій, заснований на визнанні прав особистості, враховуючи права власності, і такий, що передбачає, що вся власність знаходиться в руках приватних осіб… Визнання прав особистості включає в
себе заборону на використання фізичної сили при
взаємодії між людьми. У капіталістичному суспільстві
жодна людина або група людей не має права використовувати фізичну силу проти інших першими" [9, с. 20].
Така позиція Айн Ренд пояснюється її думкою, що
європейська цивілізація не виробила правильного відношення до людського індивіда, що протягом багатьох
сторіч європейські інтелектуали уявляли людину як
раба: "…уявлення про людину як про раба абсолютистської держави, що була втілена в особі короля, змінилося уявленням про людину як раба абсолютистської
держави, що втілилася в "народі", тобто ярмо вождя
племені змінилося ярмом самого племені" [9, с. 13].
Письменниця стверджує, що в Новий час на зміну рабам прийшли винахідники, але філософи цього не
помітили [9, с. 13‒14]. Тому вона спробувала побудувати свій ідеальний політичний устрій, в якому б могли
жити її ідеальні люди-творці, а єдиною функцією виконавчої влади в такому суспільстві були б "заходи по
захисту прав людини" [9, с. 21].
Вільний ринок може існувати, на думку лібертаріанців, тільки за умов існування мінімальної держави, яку
підтримувала Айн Ренд і про яку писав грузинський політичний діяч Каха Бендукідзе: "Лао Цзи сказав: "Що
більше законів і всілякого впорядкування, то більше
крадіїв і розбійників". Додам від себе: серед крадіїв і
розбійників гірші за гірших – це чиновники-хабарники, а
вони є безпосереднім наслідком величезної кількості
законів, якими сучасне суспільство намагається себе
облаштувати" [1, с. 12]. Ця позиція яскраво ілюструється тим хаосом, спричиненим командним державним
управлінням, який описала у своєму романі американська письменниця. Але історія не знає жодного прикладу неврегульованого державою капіталізму.
Послідовник "об'єктивізму", генеральний директор
Суспільства Атланта Д. Келлі притримується думки, що
сучасний капіталізм сформувався в результаті трьох
революцій, які відбулися в 1750‒1850-х роках. Перша,
на його думку, носила політичний характер – це тріумф
лібералізму, а саме – доктрини про природні права та
тези про те, що функції держави повинні обмежуватися
захистом прав особистості, зокрема права власності.
Друга революція відбулася в економічній теорії, а її символом стала праця А. Сміта "Багатство народів". Шотландський філософ показав, що коли людям надають
свободу в реалізації їхніх економічних інтересів, результатом стає не хаос, а спонтанний порядок – ринкова система. У рамках такої системи дії індивідів координуються краще, а багатства створюється більше, ніж
при державному управлінні економікою. Третьою революцією Д. Келлі називає Промисловий переворот. Він
вважає, що технічні інновації стали інструментом гігантського розширення можливостей людини у сфері виробництва. І результатом цього стало не тільки загальне
підвищення рівня життя людей, але й поява в найенергійніших та найзаповзятіших з них шансів накопичити
деякі статки, які неможливо було уявити за старих часів
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[4, с. 75‒76]. Сучасні послідовники однієї з гілок "філософії об'єктивізму" Айн Ренд вважають, що сьогодні
потрібна четверта революція, революція людської свідомості, яка б "утвердила моральне право людини жити
заради себе" [4, с. 88].
Для Айн Ренд капіталістична політична система, в її
ідеальній лібертаріанській формі, ‒ єдина з усіх можливих, що може дати людині політичну свободу: свободу
від тиску держави. Відповідно до "філософії об'єктивізму", держава має тільки одну функцію: функцію карального органу, єдиного органу, який має право застосовувати фізичну силу. Людина ж не має право застосовувати фізичну силу, "поки є держава, яка захищає її у
відповідності з об'єктивними нормами. Силу не можна
використовувати через своє власне свавілля. (Якщо на
вас хтось наставив пістолет, ви маєте право в нього
вистрелити. Але це не право ініціювати застосування
сили. Це право на самозахист)" [10, с. 14‒15]. Захист
прав людини є тією єдиною функцією держави, з якої і
випливає право на застосування сили. Цю функцію
держава може виконувати через свої органи: армію,
поліцію, судову систему. Більше ніяких функцій в держави бути не може, на думку Айн Ренд, бо це загрожуватиме свободі людського індивіда: "В такому [капіталістичному] суспільстві єдина функція виконавчої влади –
заходи щодо захисту прав людини, тобто щодо захисту
її від фізичних зазіхань; людина передоручає владі
здійснювати своє право на самозахист, і влада повинна
використовувати силу тільки в якості карального заходу
і тільки проти тих, хто використовує її першим; таким
чином, виконавча влада – це засіб поставити каральні
силові заходи під неупереджений контроль" [9, с. 21].
Прибічники капіталістичного політико-економічного
устрою суспільства стверджують, що такий устрій завжди віддає перевагу свободі перед безпекою. Про це
говорить неодноразово цитований найрізноманітнішими
науковцями Б. Франклін у листі від 11 листопада 1755
року: "Ті, хто готові пожертвувати насущною свободою
заради малої дещиці тимчасової безпеки, не гідні ні
свободи, ні безпеки" [13]. Але те, що прихильники капіталістичного суспільства вважають своєю перевагою –
свободу, люди, які є прихильниками колективізму, вважають недоліком: "Основна проблема сучасного світу, –
сказав Еллсворт Тухі, – полягає в омані, що свобода і
примус несумісні. Для того щоб вирішити ті гігантські
проблеми, які ведуть до загибелі сучасний світ, необхідно внести ясність у наші погляди. По суті, свобода і
примус – це одне і те ж. Ось простий приклад. Світлофори обмежують вашу свободу – ви не можете перетнути вулицю, де вам хочеться. Але це обмеження є
ваша свобода не потрапити під машину. Якби вам надали роботу, заборонивши залишати її, це обмежило б
ваше право вибирати ту сферу діяльності, яка вам подобається. Але водночас звільнило б від страху перед
безробіттям. Як тільки на нас накладається нове зобов'язання, ми автоматично отримуємо нову свободу. Ці
два явища нероздільні. Тільки приймаючи всілякі обмеження, ми знаходимо справжню свободу" [8, с. 634].
Для більшості людей саме безпека є запорукою благодійного життя, і цю більшість Айн Ренд зневажає та
вважає такою, що приречена на знищення (кінцівка
"Атланта" є тому доказом).
Сьогодні деякі науковці говорять про поєднання
економічної та політичної свобод. Економічний добробут може існувати, тільки якщо в людей буде свобода. І
не держава повинна створювати робочі місця. Тільки
даючи свободу приватному сектору, можна гарантувати
економічне забезпечення людей. Багатство створюється приватним сектором, у той час як держава споживає
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це багатство: "Гроші – лише засіб, який забезпечує обмін
товарами й послугами, а тому вони повинні бути пов'язані із продуктивністю праці й відображати її рівень" [7,
с. 99]. Усі поборники капіталізму в один голос стверджують, що держава і підприємці повинні діяти на чесній
основі, лише чесність є запорукою щасливого життя підприємців і всіх людей, що проживають в державі.
Висновок. Як доводить сучасна політика по всьому світові, зокрема і в Україні, доробок Айн Ренд не
втрачає своєї актуальності в час глобальних криз як
засіб подолання стану зневіри. Вона вселяє надію, що
сама людина може досягти щасливого життя, на відміну від більшості сучасних етичних теорій, що не можуть спростувати доконечну залежність людини як
лише невеликого гвинтика у світовому механізмі. Але
ідеологія лібертаріанства, яку надихнула американська письменниця, хоча і спокушає необізнаних людей
своєю можливою "незалежністю" суспільства від державної машини, все одно залишається достатньо неоднозначною політичною ідеологією.
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ЛИБЕРТАРИАНСТВО И ФИЛОСОФИЯ ОБЪЕКТИВИЗМА АЙН РЭНД
В статье дается общий обзор идеологии либертарианства. Целью статьи является анализ основных идей либертарианского
движения и их связи с философией объективизма Айн Рэнд. Суть этого идеологически-политического направления невозможно представить без философского наследия американской писательницы русского происхождения Айн Рэнд. Главной идеей либертарианцев
является отстаивание рыночных свобод и возражения против перераспределения с помощью налогообложения для реализации либеральной теории равенства. Современное значение и политическую окраску это движение приобрело в конце 30-х ‒ в начале 40-х годов
в США, когда появилось достаточно много противников политики "Нового курса" президента США Ф. Рузвельта. Айн Рэнд была одной из первых, кто поддержал либертарианцев, но со временем она стала от них отдаляться по различным причинам как личного,
так и философско-мировоззренческого характера. В Украине сегодня это движение приобрело популярность благодаря идеологическому направлению политической партии "Слуга народа".
Ключевые слова: Айн Ренд, идеология, капитализм, либертарианство, объективизм, политика.
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LIBERTARIANISM AND AYN RAND'S PHILOSOPHY OF OBJECTIVISM
The article gives an overview of the ideology of libertarianism. The purpose of the article is analyzing the main ideas of the libertarian movement and how they relate to the philosophy of Ayn Rand's objectivism. The essence of this ideological and political direction can not be imagined
without the philosophical work of American writer Ayn Rand. The main idea of libertarians is to uphold market freedoms and to object to redistribution through taxation to implement the liberal theory of equality. This movement gets its modern meaning in the late 30's and early 40's of the twentieth century in the United States, when enough opponents of the New Deal policy of US President F. Roosevelt appeared. Ayn Rand was one of the
first to support libertarians, but later she began to distance herself from them for a variety of reasons, both personal and philosophical. In Ukraine
today, this movement has gained popularity due to the ideological direction of the political party "Servant of the People".
Today, members of the libertarian political movement are engaged in promoting and spreading the ideas of "objectivism" among the masses in
the United States. This movement, which took classical liberal theory as a basis, originated in the American tradition of individualism as a result of
dissatisfaction with the transformation of the liberal idea in the practice of political liberalism toward socialism and developed into a sufficiently
strong political flow.
Ayn Rand's achievements do not lose their relevance in times of global crisis as a means of overcoming the state of despair. It inspires hope
that man himself can achieve a happy life unlike most modern ethical theories that cannot refute a person's ultimate dependence as a small screw
in the world mechanism. But the ideology of libertarianism, inspired by the American writer, though tempting uninformed people with their possible
"independence" of society from the state machine, still remains a rather ambiguous political ideology.
Key words: Ayn Rand, ideology, capitalism, libertarianism, objectivism, politics.
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УКРАЇНСЬКА СМІХОВА КУЛЬТУРА: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена аналізу анекдоту як культурного феномена в лінгвокультурологічній площині. Розглядається культурний
концепт, що відображається у мовній свідомості як багатовимірна, розгалужена мережа знань і смислів, представлених лексичними
одиницями; прецедентний текст, що засвідчує наявність прецедентних ситуацій як засобу актуалізації тексту; прецедентнa ситуація, що ґрунтується на спільності соціально-культурних або мовних – фонових знань адресата та адресанта; аналізується концепт
"кум" в українській національно-мовній картині і в українському анекдоті, де він набуває нової конотації, що призводить до сміхового,
комічного ефекту.
Ключові слова: сміх, сміхова культура, культурний феномен, прецедентний текст, концепт, анекдот.

Постановка проблеми. Сучасний світ із великою
кількістю різноманітних проблем, будь-то соціальні,
політичні, економічні або світоглядні проблеми, проблеми, які ледь не щодня вибухають у інформаційному просторі, сприймається людиною як якесь зло,
щось негативне, щось, що підлягає осуду і запереченню. Логічною у цій ситуації поведінкою людини
стає оцінна (рефлексійна) реакція на дійсність – сміхова реакція на реальну загрозу, на певні невідповідності, неузгодженості, деформації того, що вважалося нормою. Виконуючи ряд функцій, серед яких

функція протидії злу, страху, руйнуванню звичного
способу життя, функція захисту від психологічних
загроз і функція зближення людей, полегшення життя
і спілкування, сміх постає як важливий інструмент
збереження психічного здоров'я як окремих людей,
так і суспільства у цілому. За наявності великої кількості фольклорних і літературних зразків української
сміхової культури в лінгвокультурології не склалася
цілісна система концептів як осмислення світу певною лінгвокультурологічною спільнотою, що закріплюється у концептосфері народу.
© Ніколаєва Н. С., Максименко А. В., 2019
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Аналіз досліджень і публікацій. У такому ракурсі
питання розглядається вперше. У зв'язку з цим автори
звернулися до наукових досліджень, присвячених проблемам природи сміхової культури, концептології як
нового напрямку лінгвістики. Для розробки обраної
проблеми важливими й продуктивними виявились праці, пов'язані із системним аналізом лінгвокультурологічних підходів (Н. Венжинович, С. С. Неретіна, Д. Одинченко, Л. Й. Меркотан), із питаннями міжкультурної комунікації (Д. Б. Гудков), впливу соціокультурних трансформацій українського суспільства на сміхову культуру
(О. З. Гудзенко), а також характеристикою жарту у сучасному комунікативному просторі (В. О. Самохіна).
Мета статті – спроба лінгвокультурологічного аналізу анекдоту як культурного феномена і зразка української сміхової культури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важко
уявити будь-яку культурну систему без сміхової культури, яка була і є невід'ємною складовою суспільства.
Поняття "сміхова культура" вперше було використано
М. М. Бахтіним у науковій праці "Творчість Франсуа Рабле й народна культура Середньовіччя та Відродження". Вивчаючи європейські традиції народної сміхової
культури, М. М. Бахтін розкрив поняття гумору як основного компонента культурного життя Середньовіччя і
визначив кілька структурних складових народної сміхової культури, зокрема обрядово-видовищні форми; словесні сміхові твори (усні й письмові), а також різні форми й жанри фамільярно-майданного мовлення [1, 2].
Особливе місце серед гумористичних творів посідає
"словесний сміховий твір" ‒ анекдот, під яким розуміють
усне жартівливе оповідання про якийсь випадок чи ситуацію з несподіваним дотепним закінченням [19].
Аналізувати анекдот як культурний феномен можна
з різних точок зору, у тому числі з філософської, політичної, соціально-психологічної або естетичної. Проте у
лінгвокультурологічному аспекті анекдот як феномен
досліджено недостатньо.
Результатом освоєння світу певною лінгвокультурологічною спільнотою є концепт. Тому науковці стверджують, що культурний концепт у мовній свідомості
представлений як багатовимірна мережа акумульованих значень і смислів, які виражаються лексичними і
фразеологічними одиницями, прецедентними текстами,
етикетними формулами, а також тактиками мовленнєвої поведінки, відображеними у повторюваних проявах
повсякденного життя [2, с. 22‒23].
Прецедентним текстом називають текст, відомий
певній спільноті, який містить загальновідому інформацію. Такий текст, як зазначає Л. Й. Меркотан, актуалізується внаслідок звернення до прецедентного імені,
прецедентної ситуації, прецедентного висловлювання
чи їх поєднання [8, с. 182]. За словами Г. В. Гудкова,
національно-прецедентні феномени відомі будь-якому
пересічному представникові того чи іншого лінгвокультурного співтовариства і мають низку суттєвих характеристик, а саме: "персоніфікованість", еталонність, національну детермінованість, клішованість, аксіологічне
маркування, яке виражається у закріпленні за прецедентним феноменом певної оцінки за шкалою "добре‒погано" і тісно пов'язане з еталоном: прецедентні
феномени виступають певними зразковими прикладами
характеристик та вчинків і диктують моделі того, що
потрібно чи не потрібно робити [4, с. 138‒140].
Аналіз обраного нами мовного матеріалу засвідчує
наявність прецедентних ситуацій як способу актуалізації прецедентного тексту в українських анекдотах. Смі-
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шні історії про кумів займають чи не перше місце в добірці українських анекдотів. Ці рідні по духу чоловіки
потрапляють у комічні ситуації, їм завжди є про що розповісти один одному і, зрештою, читачам.
Наводимо приклади анекдотів, об'єднаних за ознакою "прецедентна ситуація".
1. – Куме, що для вас зробити, щоб ви мене запам'ятали на все життя?
‒ Позичте мені тисячу гривень…
Прецедентна ситуація – "запам'ятати на все життя".
2. – Куме, що з вами трапилось?
‒ Мене жінка кинула!
‒ Теж мені біда! Хіба було варто через це з третього поверху стрибати?
‒ Куме! Ви не зрозуміли. Вона мене кинула, а не
пішла від мене.
Прецедентна ситуація – "кинути; піти від когось".
3. – Куме! Як називається той, хто пройшов воду, вогонь і мідні труби?
‒ Самогон!
Прецедентна ситуація – "пройти воду, вогонь і мідні
труби".
4. Ворожка пильно подивилася на свою клієнтку і
сказала:
‒ У ваше життя скоро увійде молодий брюнет…
Його вага між трьома і чотирма кілограмами.
Прецедентна ситуація – "увійти у чиєсь життя".
5. – Що таке екстаз?
‒ Таз, що був у вжитку.
Прецедентна ситуація – "бути у вжитку".
6. – Куме!
‒ Га?
‒ А що ви робите в моєму погребі?
‒ Та вас шукаю!
‒ А навіщо сало з'їли?
‒ Та щоб під ногами не валялося!
Прецедентна ситуація – "валятися під ногами".
7. – Куме, ну і який у вас урожай?
‒ Та як ніколи, куме! Мішок картоплі посадив, мішок
зібрав – жодна не пропала!
Прецедентна ситуація – "жодна не пропала".
8. – Куме, коли я вранці чую будильник, мені здається, що в мене вистрілили.
‒ І ти підскакуєш?
‒ Та ні, лежу, як убитий.
Прецедентна ситуація – "лежати, як убитий".
9. – Куме, хто це навчив вас так класно танцювати?
‒ Ніхто. Це – дар.
‒ Який ще дар?
‒ Хлібний.
Прецедентна ситуація – "Хлібний дар".
10. – Я, куме, тепер по понеділках у спортзал не
ходжу.
‒ Це чого?
‒ Розумієте, куме, багато людей з понеділка починають нове життя. Я приходжу у вівторок – нове
життя у них закінчилось, і в залі пусто.
Прецедентна ситуація – "починати нове життя".
11. – Куме, як ваші справи?
‒ Ну як вам, куме, сказати… Чорні коти перестали переходити дорогу. Не бачать сенсу.
Прецедентна ситуація – "чорний кіт перейшов дорогу".
Отже, феномен прецедентності, як ми бачимо, ґрунтується на спільності соціально-культурних або мовних
– фонових знань адресата й адресанта.
Людина не може далі просуватися в пізнанні навколишньої дійсності без звернення до предметно-
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образної основи концепту. Чуттєвий образ складає ядро будь-якого концепту, який, керуючись потребами
раціонального пізнання, проходить через ряд складних
мисленнєвих процесів, прямуючи до вищого рівня абстрактності, стверджує Наталія Венжинович [2 с. 16].
Розвиваючи цю думку, можна додати, що концепт об'єднує інформацію про всі ознаки реалії, а зміст концепту як ментальної сутності визначається всім розмаїттям
контекстів уживання й залежить від світоглядних домінант. У семантичній структурі він також передбачає
етнокультурний компонент [13, с. 147].
Розглянемо образи парадигми словесного втілення
концепту "кум" в українській мові й в українському анекдоті. Концепт "кум" є культурним концептом, у якому
виокремлюють образ, поняття, оцінку.
У першу чергу, кум – це хрещений батько по відношенню до батьків хрещеника і до хрещеної матері. У
давнину кумом, як правило, був брат матері, який хрестив дитину. Якщо в сім'ї не ставало когось із рідних батьків, хрещений батько допомагав хрещеникам. Кума в
Україні шанують як родича й традиційно зверталися у
формі пошанної множини (на Ви). Шлюб між кумами
був заборонений [16, с. 102].
Кум в українській ментальності завжди добрий, дорогий, рідний.
У цілісній етномовній картині світу дослідників приваблюють фрагменти, заповнені контекстами народних
звичаїв, обрядів, вірувань. Саме в контекстах обрядодій
можна визначити певний набір символів, які закодовують
переосмислене народом довкілля [13, с. 148]. Так, для
хрещення дитини необхідно було покликати двох кумів,
тому батько малюка запрошував їх, прийшовши з хлібомсіллю. Відмовлятися від кумівства було не можна. Якщо
діти в опікунів помирали, тоді в куми кликали перших із
вулиці, але не дітей. Це супроводжувалося певним обрядом: такі куми, повернувшись від хрещення, вносили
малюка не через двері, а подавали через віконце.
На Холмщині до сьогодні є звичай вшановувати головного кума – такого кума саджають на солому на санях
і везуть від його будинку до опікунів малюка з повагою.
В Україні ХІХ – початку ХХ ст. мали місце дві форми
кумівства – персональна й колективна [15, с. 3].
У світі українського анекдоту, як уже зазначалось,
першість належить анекдотам про кумів, тематично
різноплановим, проте об'єднаним головними учасниками подій, часто історичними персонажами; наповненим ментальними жартами й українським колоритом.
Вони увиразнюють національний характер, хоча можуть супроводжуватися негативними конотаціями [5,
с. 1]. Такі анекдоти мають низку ознак: діалогічність,
ігровий елемент комунікації, очікування, які не справдилися. Жарт, як правило, побудований за динамічним комічним сценарієм, що формує соціальні ролі
партнерів-комунікантів [17, с. 16].
Отже, на відміну від привабливого й позитивного
образу кума, який склався у національно-мовній картині, в анекдотах концепт "кум" набуває нової конотації,
але при тому він, втрачаючи риси шанованої людини,
не викликає відразу, не перетворюється на свого антипода. В анекдотах перед нами постають, наприклад,
куми-п'яниці:
‒ Куме, ти знаєш, я як нап'юся, то нікого не боюся?
‒ Що, навіть свою дружину?
‒ Ну до такого стану я ще не допивався!
куми-гультяї:
‒ Куме, Свєтка двійню народила!
‒ Та йди ти!!!

‒ Іди ти, я свого вже забрав!
куми-боягузи:
‒ Алло, куме… тут таке…
‒ Куме, а чого пошепки?
‒ Я в купе на верхній полиці!
‒ Куди це ви зимою поїхали…?
‒ Нікуди я не їду, я в шафі…
куми-бабії:
‒ Куме! Вічно в тебе одні баби на умі!
‒ Я бабтист.
Такі образи з'являються унаслідок відхилення від
норми й створюють в жарті нову норму, і це вже буде
нормою сміхового сприйняття світу. Порушення норм
у жарті і є нормою, тобто саме вони провокують неузгодженість, що разом із смішною ситуацією створює
комічний ефект, а також додаткові конотації оцінності,
емоційності, експресивності, стилістичного забарвлення [17, с. 16‒17].
Висновок. Аналіз обраного мовного матеріалу підтвердив, що анекдот є лінгвокультурним феноменом.
Питання лінгвокультурологічних досліджень важливі й
перспективні в пізнанні нашої дійсності. Прецедентні
ситуації та певні відхилення від усталених норм в українській ментальності призводять до утворення нових
норм, створюють смішний, комічний ефект.
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УКРАИНСКАЯ СМЕХОВАЯ КУЛЬТУРА: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статья посвящена анализу анекдота как культурного феномена в лингвокультурологической плоскости. Рассматривается культурный концепт, отражающийся в языковом сознании как многомерная, разветвленная сеть знаний и смыслов, представленных
лексическими единицами; прецедентный текст, свидетельствующий о наличии прецедентных ситуаций как способа актуализации
текста; прецедентная ситуация, основанная на общности социально-культурных или языковых – фоновых знаний адресата и адресанта; анализируется концепт "кум" в украинской национально-языковой картине и в украинском анекдоте, где он приобретает новую коннотацию, приводящую к смеховому, комическому эффекту.
Ключевые слова: смех, смеховая культура, культурный феномен, прецедентный текст, концепт, анекдот.
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UKRAINIAN RISORIAL CULTURE: LINGUISTIC AND CULTURE ASPECT
The Article is about the influence of social and cultural transformations of Ukrainian society to Ukrainian risorial culture and role of jokes in
modern communicative space. It analyses anecdote as the cultural phenomenon and the most popular sample of Ukrainian risorial traditions in
Linguistic and Culture Aspect. In such perspective the question is examined first. The article analyses precedent text, i.e. the text familiar to certain
community and containing general-linguistic information that testifies the presence of precedent situations as a method of the text actualization.
The precedent situation is based on common social and cultural or linguistic background knowledge of addressee and addresser. The authors
represent Cultural concept reflecting in linguistic consciousness as a multidimensional, ramified network of knowledge and senses denoted by
lexical units. Consept "godfather" in Ukrainian national-language picture and its transformation in Ukrainian anecdote, where it acquires new connotation of judgement, emotionality, expressivity, stylistic nuances resulting in risorial, comic effect is examined. The Article contains modern
Ukrainian anecdotes about godfathers to illustrate basic article theses.
Performing a number of functions, including the function of combating evil, fear, the destruction of the usual way of life, the function of protection
against psychological threats and the function of bringing people together, facilitating life and communication, laughter emerges as an important tool
for maintaining the mental health of both individuals and society in as a whole. In the presence of a large number of folklore and literary samples of
Ukrainian laughter culture in linguocultural studies, a complete system of concepts has not developed as an understanding of the world by a certain
linguocultural community, which is fixed in the conceptual sphere of the people. In this perspective, the issue is considered for the first time.
Keywords: laughter, risorial culture, cultural phenomenon, precedent text, concept, joke, anecdote.
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METAPHOR AND MYTH AS ELEMENTS OF ARTISTIC-LANGUAGE
The article is devoted to analysis of the artistic culturestructure. Artistic culture has developed its main structural elements that provide a
certain logic of artistic thinking and artistic creativity and which are the basis of any work of art. These structural elements – rhythm, intonation,
metaphor, myth (as a way of action organizing, as a prototype of composition), archetypes and archetypal symbols – are the main artistic means
that "work" in all types of art, while defining the specifics (due to their dominance) of the each one of them.
Keywords: myth, metaphor, artistic culture, structural elements, semiotics, artistic thinking.

Formulation of the problem. The further culture goes in
the way of understanding itself, the more complicated and
artificial its models, norms and criteria become, the more
hidden its sources, initial meanings, that once gave rise to
the world's views, norms and standards known to us. When
a culture loses its original meaning, it becomes conservative
and inertial, more vulnerable to crises or anti-cultural
movements. Culture sags in the air, out of that nutritious root,
the soil on which it grows and which gives it strength for
development. To understand the characteristics and direction
of the cultural form we need to refer to its origins. Meaning
those existential phenomena which are realized and rooted
in the consciousness (or rather in the subconscious) and
become the basis of cognitive attitudes, images and views of
the world, and underlie human creativity.
Analysis of research and publications. The problem
of metaphor is devoted works by such researchers as
N. Arutjunova, G. Vico, G. Hegel, E. Cassirer, N. Fraj. The
topic of myth is considered in works of such researchers as
R. Antes, I. D'jakonov, A. Losev, V. Toporov.
Purpose of the article. The purpose of the study is
devoted to the problem of connection between myth and
signification regime of metaphorin the meaning of art.
Exposition of the main material of the study. They
generate specific highly ordered structures of cognitive
activity, such as metaphor, myth, and archetypal images
and symbols. On the one hand, all these existential
phenomena are the subject of practical interest and
scientific cognitive activity. But the "Earth", for example,
can be treated not only as a dead matter, a source of
fertility, but also as a "Mother of humanity". And this attitude
will be not just a poetic metaphor, but also a big insight.
This mythological image of the Earth passes through all
cultural epochs and feeds their creative potencies. Thus,
analyzing the ancient worldview V.N. Toporov notes this
relationship with the mythological image of the earth and
the ancient understanding of the earth as wisdom: "The
earth is always isolated, alone, like every woman who is
preparing to be a mother. Abandoned, sad and joyful, she is
the only bearer of integrity, completeness and perfection in a
number of generations of her children; she is an accomplice
of life, turns on herself many times to create life from herself.
The earth is capable of giving birth ... as a form of selfdeepening of life, it is self-sufficient and therefore free, it is
initially feminine ... and multiples" [13, р. 163].
Archetypal symbols are never exhausted, are not
removed by culture, they live in it, nourishing it from within,
or directly spiritualizing it, giving it a creative impulse.
Culture is only viable when a deep meaning is seen in its
settings and methods, which in each cultural epoch is
expressed
unilaterally,
incompletely,
inaccurately,
remaining a source of creative potential and unlimited field
of creativity. For example, the phenomenon of light has
such inexhaustibility. One of the main characters of ancient
mythology is Prometheus, who stole fire from the gods and
gave it to people. Fire radiates light. The light for the

ancient man is one of the primary materials of the universe
and the light of wisdom. After all, as A.F. Losev wrote, for
the ancient man "... the whole universe is light ... And then
the task of wisdom consists of awareness of the world's
images of the universe. The images of things are the
content of things; the content of things is the content of
concepts. To operate with concepts is to operate with the
very images of things" [10, р. 46].The game of light and
shadow was widely used by ancient sculptors and
architects as a kind of artistic device [10, р. 57].
The entire European philosophy and theology from the
Gnostics to the Neo-Platonists – Plotinus, Proclus, Philo of
Alexandria – through Nicholas of Kuzansky to Kant are
filled with deep interest in the subject of "light-shadow" . As
for art, the concept of light is fundamental in the
development of European art styles: it is all built on the
contrast of light and darkness.
In contrast to the culture of the West, the "shadow" as
the core meaning of culture does not have the negative
content that has become established in Europe. "Unlike
European
philosophy
and
aesthetics,
writes
E.V. Zavadskaya, – those who understand the shadow as
the dark, in the negative meaning, sides of things or a human,
Chinese aesthetics understand the shadow as a good sign of
the connection of the phenomenon and the essence of the
world, as emanations of the absolute [7, р. 224].
The archaic symbols and archetypes that play a large
role in art, in science, in human psychology are also the
fundamental foundations of culture: it is a world tree, a
world egg, a wheel, a circle, a snake, a dragon etc. Thus,
the image of the world tree, almost universal for all nations,
embodied a generalized concept of the world. The world
tree is a pillar of the signally organized Cosmos as a
counterbalance to unsigned Chaos. The world tree
included the main oppositions and expressed the result of
the global formation: sky – earth, upper – lower, past –
present – future, three parts of the body etc.
In the cultural development of mankind, the concept of
the world tree left, according to V.N. Toporov [14], the
traces in numerous cosmological, religious ideas, which
are reflected in texts, poetic images, visual arts,
architecture, planning of settlements, ritual, social and
economic structures. To the same extent, the mythopoetic
image of the world egg, from which the Universe, or some
personified creative power, is transmitted through all ages,
through archaic, semi-scientific and scientific ideas about
the structure of the world; and today this image occupies a
significant place in cosmological theories.
Other well-known archetypes are myths. We are talking
about the archetypical nature of the main spiritual, moral
and social problems, conflicts, which Aristotle calls the
myth of the ancient tragedy, modern literary critics, plot,
and N. Frye [15] defines as literary modes. These are the
conflicts of good and evil, love and hate, devotion and
betrayal, wealth and poverty, strength and weakness,
power and submission etc. Myths provide the meaning of
© Panchenko V. I., 2019
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human life and offer patterns of behavior and forms of
conflict resolution. And these ensure the viability of
mythical and fairy archetypes that have lived for thousands
of years and fertilize artistic fantasy.
Metaphor, as an artistic forming tool, is by far the most
researched, not only from the point of view of its artistic
and aesthetic value, but also from the point of view of the
development of cognitive science, engaged in the study
of various aspects of human consciousness. The
metaphor was seen as the key to understanding the
fundamentals of thinking and the processes of creating
not only a nationally specific vision of the world, but also
its universal image. The metaphor is explored in various
terminological systems, in children's speech and didactic
literature, in various types of media, in the language of
advertising, in titels, in sports, and even in the language
of the deaf and dumb [12].
Metaphor (Greek.Metaphora – transfer) is the transfer
of the value of one object to another with the realization
(often uncertain) of their difference, expressed in verbal
form as an image. That is why many researchers point to
the unity of image, word and metaphor in the
development of human thinking. So the metaphor is the
means by which the word-image is created. The wordimage is also the basis of the myth, and therefore the
mythology acts as a product of speech.
It is clear that such a metaphor, as it is called the "basic
metaphor", is primarily a linguistic phenomenon. In contrast
to the individual metaphor of artistic speech, the ancient
"basic" metaphor became a consequence of necessity and
in most cases was obliged by its origin not so much to
transfer from one concept to another, as to a more precise
definition of concepts.
One of the first researchers of G.Vico'smetaphor,
defines it as the most important of the paths of "poetic
logic", which "provides the soulless things with feelings
and passions". "After all, the first poets endowed bodies
with being of spiritualized substances that owned only
those things they were capable of, that is, feelings and
passion. This way the poets created myths from bodies,
and each metaphor turned out to be a little myth.
Therefore, our criticism gives us the following position
regarding the times when metaphors originated in
language: all metaphors that define the abstract work of
the mind by means of analogy with bodies should have
arisen at a time when philosophy began to become less
rough. This is proved by the fact that in all languages
necessary for cultural arts and for the secret sciences,
words have a peasant origin. It is fair to observe that in all
languages a significant part of expressions is transferred
onto inanimate things from the human body, its parts, from
human feelings and from human passions" [4, р. 146].
So, according to G.Vico, the metaphor, which was
considered to be the ingenious invention of the writers, was
a necessary means of expressing all the first "poetic
nations", and by its origin owned its true meaning. But
when, with the development of the human mind, were
invented words that defined abstract forms or generic
concepts that were encompassing their species or
combining parts with their whole, then such means of
expression of the first peoples became transferal.
Therefore, the idea that prose writers were real language,
and the language of poets was not real, and they first
spoke in prose and only then in verses, was false. Thus, if
a metaphor in a general sense should not be viewed as a
certain phenomenon of language, but as one of the
constitutive conditions for the existence of language, then
for its understanding one should turn to the basic form of
creating concepts in language. In the end, they arise in the
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process of the act of concentration, compression of
sensory experience, creating the necessary prerequisites
for the formation of each language concept. Suppose that
this concentration is realized in different senses and by
various means, so that in two perceptual complexes the
same moment is singled out as "essential", internally
significant and semantic, then there is a relationship
between these two complexes and a close relationship that
can be created only by language. After all, that which is not
named does not exist in the language at all, and everything
that is equally named seems to be absolutely the same.
The uniformity of the signs enshrined in the word requires
that other aspects of the concepts recede into the shadow
and, in the end, lead to their disappearance. In this case,
the part replaces the whole, becomes and acts as a whole.
A language treats content in the same way, which seem
different from the point of view of our direct sensory
perception or logical classification, so that every statement
that is valid for one content can be transferred to another.
Each characteristic feature that gives impulse to the
formation of concepts and definitions, simultaneously
causes the merging of the corresponding subjects.
"If the image of lightning in the mirror of the language is
"serpentine", it means that the lightning has become a
snake, and when the sun is called "what flies in the sky, "it
is thus represented as an arrow or a bird. portrayed with
the head of a falcon. There are no simply "abstract"
definitions, each word immediately turns into a specific
mythological image, a god or a demon [12].
In the further development of the spirit, this close and
necessary connection begins to weaken and break. In the
course of language development, the word becomes just a
sign of the concept. However, the figurative expression of
the word acquires independence in the field of art and
poetics. The figurative expression makes clear the evident
meaning in the form of a related external phenomenon and
does so in such a way that it does not create a task that
requires a solution, but figurativeness through which
transparently shines the content of the presented
information. G.V.F. Hegel, who turns to the metaphor in
connection with the study of the lowest, from his point of
view, historical stage of the development of art – a
symbolic art form, follows the tradition established by
Aristotle – consider the metaphor as one of the poetic
paths: "It (metaphor) is an abbreviated comparison, since it
does not compare the image and content with each other,
but gives us only an image, omitting the actual content of
the latter, but only due to the connection in which the
image is given, does the metaphor in the image itself
immediately discern the meaning that is really meant,
although it is not explicitly indicated. Since the content that
has acquired a figurative form is found only from the
context, the value expressed in the metaphor can impinge
on the value of not an independent, but only an
accompanying artistic image. As for the metaphor, it is
even more true that it can only act as an external
decoration of an independent artistic work in itself" [5].
If Hegel, like all representatives of the philosophical
classical rationalism, belittled metaphor as an inadequate
and non-obligatory form of the expression of truth, then
philosophical irrationalism sought to give all knowledge to
the metaphor, removing truth from it. Different versions and
reflections of this approach to the role of metaphor in
cognition are found in all philosophical concepts, marked
by the stamp of subjectivism, anthropocentrism, intuitivism,
interest in mythopoetic thinking and national pictures of the
world. But at the same time, E. Сassirer founded a
productive scientific direction related to the study of
symbolic forms in human culture. He expanded the scope
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of the theory of knowledge through the study of logical
thinking, reflected in language, mythology, religion, art, and
largely led to the attraction of interest in the metaphor as a
form of thinking. The significant scientific potential of the
last century on the study of metaphor [8] allows us to
significantly deepen and expand its understanding as an
artistic form-building tool, to understand that metaphor is
an organic component of an artistic (poetic) text and its use
in other types of discourse is connected with the need for
the presence of elements of poetic thinking and imaginative
vision of the world.
The metaphor is related to the poetic discourse,
according to N.D. Arutiunova, through the following
features: 1) merging in its image and content; 2) contrast
with the trivial taxonomy of objects; 3) categorical shift;
4) the actualization of "random links"; 5) irreducibility to a
literal paraphrase; 6) syntheticity, diffusion of meaning;
7) the permissibility of various interpretations; 8) the
absence or lack of motivation; 9) appeal to the idea, but not
to knowledge; 10) selection of the shortest path to the
essence of the object [2, р. 20].
The connection of metaphor with poetic notions, with
fantasy, its imagery, made it possible to talk about the
metaphor in painting, theater and cinema, which
technique has evolved towards the use of indirect means
of expression, symbolism. The transfer of metaphor to the
soil of visual art led to a significant change in this
concept, emphasizing its figurative nature and its
transformation into a symbol.
The myth, as an artistic means, as a certain figurative
structure also arose from the word. It is clear that what is
meant is not a myth at all as a genre of literature, but the
comprehension of the world and the emotional
implantation of its phenomena. The myth belongs to the
sphere of literature not as a genre, but only in the sense
that it not only expresses the relationship of a person with
an external phenomenon, but also (as opposed to an
image) embodies it in verbal form, so in a well-known
utterance and even a plot narration.
Perceiving the world around us, which always caused
certain emotions, and trying to comprehend it (and this is
impossible without generalization), a person faced certain
difficulties. Firstly, he did not have sufficient linguistic
means for expressing general concepts and he had to
express the general through an individual one. So, in one
of the archaic languages known to us, Sumerian, to say
"kill," they said "to strike a head with a stick," although it
was a killing with a sword; meaning to say "property", said
"hand thing" instead, etc. In addition to the fact that the
word could not express an abstract concept, it could also
be multi-valued, combining meanings, united by both
logical and emotional associations. Secondly, even if there
are practical differences in the existing connections
between phenomena, the connection between a part and
the whole, or a similarity connection, or connection of a
name with the object itself, etc., often acted as a causal
relationship (especially if the collective experience was
insufficient to identify a logical error).
Due to the fact that the social practice of the primitive
man was rather limited, this gave rise to a third difficulty.
Collective practical experience, whatever it may be, was
accumulated by dozens and even hundreds of generations,
therefore, although it had enough identified errors, it was
quite reliable. For each primitive group, this experience
was concentrated in the wisdom of the ancestors, in the
unspoiled tradition that the elderly kept, so it could not be
refuted by occasional individual observations. Therefore,
understanding the facts of the external world was a matter
of faith, and faith was not subject to verification and did not

need it. As noted by the well-known researcher of the
ancient Eastern culture, I.M. Diakonov, studies of archaic
languages make it possible to reconstruct the principles of
constructing judgment in the early epoch of human history.
"Observations on ancient and archaic languages allow us
to reveal almost the only present information about what
means of generalizing information about the world were at
the disposal of mankind in the early stages of its
development. in reality is not indisputable, because we
cannot reproduce the process of thinking of ancient people.
But the data of the language, with the help of which
only general conclusions about the world could be created
– which no doubt myths were – are of a relatively objective
character and besides are at least partially contemporaries
of the myths we study" [6, р. 11]. I.M. Diakonov uses the
concept of "semantic rows" (for the first time the term was
proposed by the linguistic school of N. Marr [6, р. 17]),
which includes, above all, metaphor, metonymy, trope, the
concepts more or less constantly interchangeable or
associative related to each other in myth-making and wordcreation, and the conditionality of their connection from the
point of view of modern logic may not be obvious enough,
but in historical terms it is revealed as "metaphorical" or
one of the "metonymic" associations.
Thus, semantic rows related to the feminine and
masculine beginnings can be traced by I.M. Diakonov on
the example of the Sumerian and Akkadian languages
belonging to the Semitic branch of languages. In most
ancient languages, the prolific "earth" is feminine and,
accordingly, in myth, the goddess, and the deity of heaven
is masculine; The exception is Egypt, which does not know
the fertilizing rain (here the deity of the earth is male, and
the deity of the sky is female); The designations of fertility
(animal and plant) are often at the same time the
designation of female charms, and simply female organs.
On the contrary, the male principle is often referred to as a
hand, a tree, a stick, a weapon. "Water" in the Sumerian
language in the semantic row is next to "family", "father",
"heir", but in the Pra-Aphrasian language "water" is
associated with the concepts of "death" – "disease" –
"darkness" – "cold" – " night".
It is easy to see that such semantic associations are
similar to those that arise in artistic creation. And there is
nothing surprising in this: in art, as in language and in
myth, generalization is achieved not through the abstract,
but through the concrete and the individual, so that it is
characteristic and contributes to the emergence of the
necessary generalizing impression.
That which seems illogical, arbitrariness of the mythmaking fantasy, is explained by the fact that the
understanding and generalization of the phenomena of the
world is carried out in the myth by semantic emotionalassociative rows. An illustrative example is provided by
Egyptologist R. Anthes [1, р. 38], talking about Egyptian
mythological ideas that reflect on what sky is: the sky is a
big cow, and its four legs are the four directions of the
world; the sky is the goddess Nut, raised by the god Shu
from the embrace of her lover, the god of the earth Hebe;
the sky is the river along which boats of the sun, moon, and
stars sail from east to west. And all this exists
simultaneously, and not only in the lists contained in
religious hymns and funeral ritual spells (Pyramid Texts),
but also on the same image. However, there is no
contradiction here, but the opposite: the more metaphors
that highlight the main features of a phenomenon, the more
precise and understandable this phenomenon becomes.
In parallel to understanding the world through the mythmaking, the process of developing the conceptual
apparatus, as well as the division of the sphere of
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knowledge into the knowledge of the object as such and
the attitude towards the object (which is not divided in
myth-making), took place. Theoretical knowledge breaks
with the myth, but artistic knowledge (art) should have used
the same methods that mythmaking used, because he was
not interested in the object as such, but only in an
emotional, value-related attitude to the object. Since
emotions are fundamentally impossible to express by their
generalization in abstract concepts, art same as mythmaking, uses its ability to convey generalizations
associatively through an individual, but individual not as a
single, but as an artistic image with a significant number of
emotional associations. Considering that we are talking
about emotional associations of supraindividual meaning, it
is clear that here semantic rows can and should be
preserved, acquiring the character of poetic paths, that is,
methods of using the word not in its basic, literal sense, but
with the conscious purpose of identifying some signs or
emotional associations of a concept, which usually
expresses this word, or concepts expressed in a solid
context. The semantic nature of the myth to a certain
extent determines its second feature – narrative. In the
conditions of syncretism of culture forms existence, the
story and the action are combined: purely verbal forms of
myth do not exist in primitive culture. The word had to be
supplemented by a dramatization, a set of actions, a
ceremony. Thus was created a mythical plot. In our opinion,
it is necessary to distinguish between mythical and
mythological plots, since the latter is part of certain ordered
with the help of figurative, symbolic, poetic systems, texts
that are known to us from the cultures of ancient
civilizations. Ancient mythology becomes in these societies
a unity of religious, artistic, and ritual representations, and
on the basis of them is systematized, ordered, transformed
into an integral system of spiritual representations that rule
the complicated social life of ancient civilizations. Mythical
plots (myths) are certain structures, that because of
constant repetition, unite into a single whole, reproduction,
the semantic basis of the myth with a specific act, which
clearly reproduces the cognitive moment of human
interaction with the outside world, man and society, man
with another person. Therefore, the mythical plot as a
certain integrity is a sacred story and always has to do with
certain realities. It is through myth that a person becomes
capable of combining actions into an event, reproducing an
event, and, accordingly, fixing the flow of time in a certain
structure, and to structure time combining events. Although
the myth is non-historical in the modern understanding of
history (because myth during playback actualizes the past
event and the mythological consciousness perceives it
directly), but without it, without this primary structure,
neither mythology, nor literature, nor history could exist. An
important place in the structural organization of any artistic
image belongs to archaic symbols and archetypes. The
most productive approach and weighty scientific
groundwork on this issue was proposed by C.G. Jung, who
developed the problems of analytical psychology based on
the psychoanalytic concept of S. Freud. A significant
contribution to the study of specific forms of archaic
symbols and archetypes was made by structuralism.
Interest in structural and semiotic models of the
creation and functioning of various cultural phenomena
was primarily associated with the study of preliterate and
unwritten cultures, and to a certain extent under the
influence of structural semiotic linguistics. Analytical
psychology and structuralism have come to the conclusion
that archetypes, like symbols, play the role of specific
thinking units, which have an intermediate logical status
between certain sensual images and abstract concepts.
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Thus, it is precisely structuralism that is credited with
bridging the gap between the sensual and intelligible,
which is characteristic of classical gnoseology. C.G. Jung
believes that the original image, or archetype, is the
preferred expression of the collective unconscious and
such that it experiences not so much a personal as a
collective effect. That is why it is equally proper for whole
nations or epochs. The initial image is a deposition in
memory, formed as a result of thickening, compaction of
numerous processes similar to each other. It is, first of all,
from the very beginning, a clot and, thus, it is a typical
basic form of a known, always reproducible spiritual
experience. That is why, as a mythological (sense-forming)
motive, the initial image is always an effective and always
reappearing expression that either awakens a certain
spiritual experience or formulates it accordingly [12].
C.G. Jung notes, that perhaps the original image is a
mental expression for a specific physiological and
anatomical predisposition. If we take the view that a
certain anatomical structure arose under the influence of
environmental conditions on living matter, then the initial
image, in its stable and widespread manifestation,
corresponded to the same universal and sustainable
external influence, and therefore must have the character
of a natural law.
Thus, it would be possible to establish the relation of
myth to nature (for example, the relation of solar myths to
the daily sunrise and sunset, or to the change of seasons).
But in this case, the question would remain open: why then
is the sun and its changes not the direct and immediate
content of the myth? However, the fact that the sun, moon,
or meteorological processes get an allegorical form indicates
the independent participation of the psyche in this work, and
in this case the psyche can no longer be considered only a
product of the reflection of environmental conditions. But
from where would it even take its ability to acquire an
independent point of view beyond all sensory perception?
Where would its ability to detect a little more or different than
confirmation of sensual impressions come from?
Therefore, according to C.G. Jung, we must recognize
that this brain structure happened not only because of
influential environmental conditions, but also because of
peculiar, independent properties of living matter which is
the law that given along with life. That is why these
properties of the organism are, on the one hand, the
product of external conditions, and on the other hand, –
the product of the purpose inherent in all living things. In
accordance with this the initial image, on the one hand,
must undoubtedly be attributed to the well-known,
sensually perceived, always reproducible, and then
always effective processes of nature, and on the other
hand, and to the same extent, undoubtedly, it must be
referred to the known inner inclinations of spiritual life and
life in general. Organism contrasts a light with a new
formation – the eye, and the spirit contrasts the
processes of nature with a symbolic image, perceives the
processes of nature as the eye perceives light. Just as
the eye testifies to the peculiar and independent activity
of living matter, so the initial image is an expression of
personal and unconditional creative fortitude.
C. Levi-Strauss not only develops the scientific concept
proposed by C.G. Jung on a richer empirical material, but
also comes out in open debate with vulgar materialism and
sensationalistic empiricism, which was never able to
overcome the dualism of the ideal and the real, the abstract
and specific. Levi-Strauss believes that the immediate
perceptions do not boil down to either of these terms, nor
do they lie here or there; in other words, they are already
encoded by the senses as well as the brain, in the form of
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text, like any text, must be decoded in such a way that it
can be translated into the language of other texts [9, p. 48].
Moreover, the physicochemical processes by which this
original text was originally encoded are not significantly
different from the analytical procedures that the mind uses
in decoding. Ways and means of decoding are inherent in
extremely high intellectual activity, since understanding
leads to the development of intellectual processes, carried
out already in the senses themselves. Vulgar materialism
and sensualistic empiricism, C. Levi-Strauss observes, put
a person in direct confrontation with nature, without
realizing that the latter has structural properties that,
although undoubtedly richer, do not differ significantly
from those codes by which their nervous system decodes,
or from the categories developed by the mind to return to
the original structure of reality. To accept that the mind is
able to understand the world only because the mind itself
is a part and product of this world does not mean to
become a mentalist or an idealist. It is daily confirmed
that, trying to understand the world, the mind uses means
that do not differ from those that have taken place in the
world since the beginning of time.
"Structuralists were often accused of playing with
abstractions that were not related to reality. I tried to
show",-Levi-Strauss concludes, "that, far from being
entertainment for sophisticated intellectuals, structural
analysis, penetrating, reaches the mind only because his
model already exists "inside the body" … Following the
path, which is mistakenly accused of being overly
intellectual, structuralism opens and brings to awareness
the deeper truths that already exist in a hidden form in the
body itself; he reconciles the physical and the spiritual,
nature and man, mind and the world, and guides to a
single type of materialism, in accordance with the actual
development of scientific knowledge. Nothing could be
farther from Hegel and even Descartes, whose dualism we
try to overcome, while at the same time observing his
devotion to rationalism" [9, р. 353].
It cannot be claimed that the ideas of structuralism
about the specifics of human sensuality are fundamentally
new, because in a purely philosophical and epistemological
aspect, they to some extent coincide with the materialistic
approach proposed by L. Feuerbach and developed in
Marxism, primarily in his work "Philosophical and Economic
Manuscripts 1844" [11]. But structuralism reaches these
general conclusions not through philosophical discourse,
but through the analysis of specific forms of culture and art.
It is clear that the pragmatics of structuralism does not
allow to be satisfied with these conclusions as final, does not
require further research, including the involvement of
research
by
psychologists,
neuropsychologists,
philosophers. The statement that "the eye doesnt just
photograph
objects:
it
encodes
their
distinctive
characteristics," "the immediate data of sensory perception
is not raw material ... from the very beginning they are
distinctive abstractions of reality" [9, р. 350–351], just as the
conclusions of the previous structural analysis are not
fundamentally different from the statement: "The eye
became the human eye in exactly the same way as its object
became a public human object created by man for man.
Therefore, feelings directly in their practice became
theorists" [11]. If we take into consideration that between
these statements almost 130 years of intensive scientific
development,
consciously
focused
on
specific
anthropological research, have been laid, then attempts to
counter the historical-evolutionary approach of classical
materialism to ethnological structuralism of modern
philosophical anthropology are not sufficiently justified.
Historical heterochronism must be supplemented today with

synchronicity, which is only a moment of abstraction from the
processes of formation in order to study the logic of internal
organization, inherent in cultural phenomena. As to
aesthetics, structuralism allowed to fundamentally modify the
empirical base of aesthetic reflection, because classical and
postclassical aesthetics was mainly based on art history,
which in its turn was based on the study of classical art
forms, subsequently transferring the basic concepts and
categories to research and classifying prehistoric forms of
culture and aesthetic human activity. That is why classical
aesthetics in many aspects contributed to the assertion of
the ideas about a prehistoric man, his abilities and
capabilities that were unfounded or grounded only by
speculative reflection. That is why aesthetics turned out to
be unfavorable for integration into modern humanities.
Philosophical anthropology (in all its diversity) today
gives grounds for a new development of aesthetic science,
in terms of its ablility to organically integrate the
achievements of twentieth century science into its context.
Significantly expand the boundaries of its subject and be
ready for fundamentally new humanistic conclusions.
Returning to the question of archetypical symbols, it should
be noted that they carry the same (or similar) meaning for
most (if not all) of humanity. Some symbols, such as "updown", "light-darkness", "right-left", "blood", "circle or
wheel", "world tree", "sky father – earth mother" are found
again and again in cultures, remoted in space and time,
that the existence of any historical influence or causal link
between them would be incredible. Their universal
distribution derives from the unity of the psychosomatic and
social being of man. For example, all people are exposed
to the physical law of gravity, and therefore it is usually
harder to go up than down; this makes the natural
association of the idea of ascending upward with the idea
of attaining, as well as the association of different images
that connote of height or elevation with the idea of
superiority, and often the privileged class and power.
Therefore, it is natural that they "make their way up" and
not "make their way down". The king rules "over" his
subjects, we prevail "over" circumstances and rule "over"
temptations. A number of images tied up in a person's
experience with the idea of "top" (such as a bird or an arrow
flying through the air, a star, a mountain, a pillar, a tree that
stretches upwards) have begun to mean (regardless of other
values that may be inherent in the expression in a particular
context) the subjects of aspirations and in a certain sense a
blessing. Bottom in one of the two typical for this word types
of contexts, tied with opposite connotations. We are "falling
low", being exposed to bad habits, or are "at the bottom",
becoming bankrupt, the flaws and poverty do not "uplift" us.
The image of the abyss in religious symbolism, that is tied up
with the idea of a sheer cliff, is reinforced by the fear of
falling, the sudden loss of support, that is deeply hidden in a
person. In the examples of symbolic creativity – religious and
artistic – the "top" and "bottom" do not appear in their pure
form, but often merge with other related ideas and images:
with the light of divine wisdom on the one hand, and with the
darkness of torment, loss and punishments on the other.
The archetypal symbol "blood" has a paradoxical
nature. Its full semantic spectrum includes elements,
mating with both good and evil, while the first is fairly light,
and the second is relatively dark and that is why it is more
sinister. The positive part of the meaning of "blood" is the
connotation of life, hence the various kinds of power,
including both physical strength and social status, which
are inherited; hence the use of red paint for a long time, to
provide things with miraculous power. At the same time, in
many cases, the blood is tied to ominous content, turns it
into a taboo, so it requires some respect, which can only be
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dealt with in exceptional cases and does not involve a
scornful attitude. And since bloodshed is often tied to
death, blood becomes a symbol of death.
The universal significance of water as an archetypal
symbol is tied to its ability to purify in combination with the
property of supporting life. Thus, water symbolizes both the
purification and the beginning of a new life, and in the
postulates of Christianity both of these ideas are combined:
water in the rite of baptising symbolically cleanses from
original sin and at the same time symbolizes the entry of
the baptized one into the new spiritual life. Among the most
significant archetypes the most perfect in the philosophical
understanding is a circle, from its figurative concentration in
the form of a wheel. Since ancient times, the circle is
universally recognized as the most perfect of the figures,
both because of its formal simplicity and because of the
reason formulated in the aphorism of Heraclitus – in the
circle, the beginning and the end belong to everyone.
When a circle is concretized as a wheel, it gets two
additional properties: it has spokes and rotates. The
spokes of the wheel are perceived as an iconic symbol of
the sun's rays; moreover, both the spokes and the rays
symbolize the life force, which comes from some single
source, which gives life and affects the whole world.
Like other archetypes, the wheel is potentially
ambivalent. It may have a positive or negative
significance, and sometimes both. On the negative side,
in the West, the circle symbolized the perilous game of
fate, and in the East – a continuous cycle of dying and
rebirth, from which there is no salvation.
A very peculiar archetype is the word. A human is by
nature a verbal one, a person who speaks and a person to
whom he speaks has a word. As the ability of a person to
reflect increases, the dialogue becomes internal and does
not speak out loud, but this does not make it less real.
Every person with a moral sense constantly feels himself
as someone's addressee so he listens to some secret,
silent voice, perceived by his inner ear. So, the word
(Logos) has a tendency to become an aural image that
symbolizes rightness, correctness, compulsion which gives
meaning to the judgment of morality.
At the initial stage of development, the role of divine
predictions was seen by people in certain sounds of nature:
thunder rumble, wind noise etc. But gradually, as a person
achieves higher spirituality, external noises as they are,
stop playing the previous role, and the image-symbol of
Logos, reflected in the statements "voice of conscience",
"voice of God" or such a word as "vocation" comes into
effect. The examples of archetypes or archetypal symbols
we cited are fairly well known, since they are an arsenal of
thinking and contemplation of each person and do not
require additional clarification. They exist both in the
arsenal of language and in the arsenal of the sensualfigurative re-creation of the world in the context of religion,
art, science. One of the most outstanding artists and
innovators of the twentieth century. S. Eisenstein, working
on the problem of finding the visual arts of cinema, turned
to Far Eastern hieroglyphics, on the one hand, and to the
compositional principles of Far Eastern painting, on the
other, in which the archetypal symbols were preserved in a
more original form than in the European cultural tradition.
These studies, that allowed him to understand the principle
of mounting two or more images, form a new concept
("eyes" and "water", which can be depicted, will allow
creating a graphic sign of the concept of "crying"), and the
study of the Chinese "philosophy of numbers" built on
spatial images and graphic images, rather than on abstract
thinking, found that the composition of oriental painting is
all saturated with the opposition "even-odd" [16, р. 234–278].
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This study of S. Eisenstein formed the basis of his famous
theory of mounting and laid the foundation for the theory
of cinema. At the same time, it became one of the first
attempts to apply the structural analysis of art, which
makes it possible to refer S. Eisenstein to the pioneers
of modern semantics, the main problem of which is to
study how the general human stock of concepts and
images is expressed by installing them in each specific
language or sign the system.
Conclusion. The original creativity made significant
complexes of universal principles of the logic of building
representations and images and on the basis of them a
certain structure of language, with which further activity and
opinion reached generalization and abstraction on an even
higher level. The early, initial multi-stage human creativity
completed the formation of dominant images, saw all the
conditions of human existence, provided the products of
the consciousness of completion, and became one of the
most effective means of understanding the world. Thus, a
certain structure of images was created and the structure
of the language was developed on this basis.
The world of culture, like the world of nature, is
structurally organized. But this structural organization is not
and cannot be a simple reflection of the structure of nature.
And just as without studying the structural organization of
nature it is impossible to master it, to use and cohabit with
it, so man cannot master his life without mastering cultural
structures. Structuralism helps to live more consciously and
"morally" in the world of culture.
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МЕТАФОРА І МІФ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ
Стаття присвячена дослідженню зв'язку міфу і метафори як формотворчих елементів художньої мови. Художня культура
виробила свої основні структурні елементи, які забезпечують певну логіку художнього мислення і художньої творчості і які закладені
в основу будь-якого твору мистецтва. Ці структурні елементи ‒ ритм, інтонація, метафора, міф (як спосіб організації дії, як прообраз
композиції), архетипи й архетипічні символи ‒ є основними художніми засобами, які "працюють" у всіх видах мистецтва, одночасно
визначаючи специфіку (за рахунок домінування) кожного з них.
Ключові слова: міф, метафора, художня культура, структурні елементи, семіотика, художнє мислення.
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МЕТАФОРА И МИФ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена исследованию связи мифа и метафоры как формообразующих элементов художественного языка.
Художественная культура выработала свои основные структурные элементы, которые обеспечивают определенную логику
художественного мышления и художественного творчества и которые заложены в основу любого произведения искусства. Эти
структурные элементы ‒ ритм, интонация, метафора, миф (как способ организации действия, как прообраз композиции), архетипы и
архетипические символы ‒ являются основными художественными средствами, которые "работают" во всех видах искусства,
одновременно определяя специфику (за счет своего доминирования) каждого из них.
Ключевые слова: миф, метафора, художественная культура, структурные элементы, семиотика, художественное мышление.
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ФЕНОМЕН МІСТА: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ
У статті здійснюється теоретичний та практичний аналіз сучасних підходів до вивчення міста та міської культури. Місто в дослідженні розуміється як особливий феномен, що онтологічно зумовлює форму і зміст культур в різноманітних проявах соціокультурної практики. Наводяться основні фактори, що впливають на розвиток міста та міської культури, а саме: глобалізаційні процеси,
споживчий характер, гастрономічні символи та особливе значення механізмів культурної спадщини та навколишнього середовища.
Стверджується, що формування міської ідентичності може відбуватися за кількома основними напрямками, які не збігаються з напрямком консолідації спільнот, в контексті зростання поляризації та розриву комунікації між життєвим світом різних категорій міських жителів. Акцентується увага на невідворотних процесах у розвитку сучасних мегаполісів в цілому – спотворенні, відчуженні, техніцизмі та наслідках природоруйнівної сили. Продемонстровано досвід гармонійного конструювання міського середовища, практики
його створення та вплив на міжлюдську взаємодію, що потребує соціокультурних перетворень.
Ключові слова: місто, міська культура, міський простір, урбанізм, екомісто, візуальна екологія.

Постановка проблеми. Останні десятиліття характеризуються міждисциплінарністю в різновекторних і
досить неочікуваних зрізах, тому "міські дослідження",
або "урбаністика", як цілісні феномени та інші важливі

їхні елементи у сьогоденні є предметом дослідження
істориків, соціологів, мистецтвознавців, культурологів,
архітекторів, дизайнерів, фольклористів, антропологів,
що виступає незаперечним підтвердженням актуально© Рихліцька О. Д., 2019
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сті даних досліджень. Культурологія ж, розглядаючи
певні проблеми міської культури та роль міста в становленні і гармонійному розвитку соціуму, є необхідним та
закономірним фактом, оскільки спосіб життя в місті визначається характером людської діяльності в певних
природних та історичних умовах. Сьогодні ми опинилися перед складними викликами цивілізації, що не лише
нівелюють межі між культурами, країнами, а й певним
чином "вихолощують" саму людину, змінюючи структуру та роль самого міста в соціокультурних вимірах. Цей
процес характеризується неконтрольованим зростанням міст, перенасиченням, насильством; споживацьким
характером та формалізованим відношенням до іншого; одноманітністю міського простору – певною візуальною "засміченістю", зубожінням ландшафту, втратою
взаємозв'язку з навколишнім середовищем, в якому
здійснюються повсякденні практики.
Аналіз досліджень і публікацій. Піонерами у вивченні даної проблематики є такі видатні соціологи, як
М. Вебер, Г. Зіммель та представники чиказької школи
соціології, зокрема Л. Вірт та Р. Парк. Питання міського
планування та міського простору відображені в роботах
відомих дослідників-урбаністів Дж. Джекобс і Л. Мамфорда. Особливу роль надають проблематиці феномена міста відомі західні дослідники З. Бауман, Е. Сойя,
Р. Флорида. На вітчизняному просторі в тому або іншому аспекті проблеми міста розглядали Г. Артюх,
Л. Малес, Г. Фесенко та ін. Досить активно місто та міський простір досліджується в межах суміжних дисциплін: культурології, антропології, географії, а проблеми
розвитку сучасних мегаміст проявилися в новітніх напрямках: яскравим прикладом є гуманітарна географія
(Д. Замятин), візуальна екологія, соціологія архітектури
(М. Вільковський), брендинг міст (Д. Візгалов) і б. і.
Мета – проаналізувати основні аспекти розвитку міста та трансформації сучасного міста в контексті різноманітних підходів, що дозволить поглибити вивчення
механізмів гармонійного функціонування соціокультурних середовищ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Культура міста є досить складним феноменом, що відображає його духовне, соціальне і практичне життя. Саме ж
місто уособлює раціонально організовану територію,
джерело виробничого, політичного та соціокультурного
потенціалу та являє собою процес творення "іншої природи". Тобто це фізичний, символічний та ментальний
вимір, які формуються в результаті ціннісної та нормативної діяльності людини. Міська культура являє собою
специфічний просторовий світ: світ вулиць, площ та
провулків, світ об'єктів архітектури, скульптури, особливий світ садово-паркового мистецтва тощо. Адже еволюція міста – це не лише структурні зміни, зовнішній
вигляд і економічні характеристики, це зміна самої людини, способу її життя та духовного світу.
Простір міста має декілька вимірів, що відображається у природному ландшафті міста, та являє собою
фізичний вимір, що, трансформуючись в антропогенний, формує благодатні умови для життєдіяльності людини. Символічний вимір постає як досвід між поколіннями і сучасниками та механізми трансляції (соціалізація, інкультурація, традиція, акультурація і ін.), що, кодуючись, перетворюються в комунікативні системи. Ментальний вимір – це уявлення городян про місце проживання та вплив медіа, культурних практик. Тобто це особливий простір втілення смислових та символічних потреб та інтересів, що формуються в результаті культуротворчої діяльності людини та знаходять своє відображення в формах: історико-культурного діалогу, соціального та художньо-символічного діалогу, якому властиве
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маркування місця у свідомості людини певним "культурним кодом", закодованим в артефактах [15, с. 32].
У контексті соціального діалогу міський простір та
його "середовище" знаходить свій вияв у різноманітті
повсякденної комунікації, соціалізації, інкультурації та
пошуці своєрідного контакту зі споживачем у плануванні архітектурного міського простору, а також наданні
нових рівнів демократичності, відкритості, комунікативності. Художньо-символічний діалог знаходить своє
відображення в моделі архітектурного простору міста,
який втілює в собі риси різних ідентичностей, комплексів ідеалів та цінностей, соціально-політичних орієнтирів суспільства. Так, акцентуючи увагу на дуалістичності архітектурного простору міста, Ю. Лотман зазначає,
що "з однієї сторони, він моделює універсум: структура
побудованого й обжитого світу переноситься на весь
світ в цілому. З іншого, він моделюється універсумом:
світ, який створює людина, відображає її уявлення про
глобальну структуру світу" [10, с. 680]. Одночасно потрібно зазначити на особливій ролі фактору часу, що
формує естетичні властивості, відображаючи зв'язок
різних історико-культурних процесів, що відповідають
вимогам нової епохи, надаючи різноманітні моделі просторової структури [7, с. 227].
Прагнучи зрозуміти глибини міської культури та міста, сучасні дослідження не завжди використовують
традиційні аспекти – містобудування, економіку, різні
стратегії міського планування, а ведуть пошук у більш
реальному контексті: в речах, вчинках, практиках. Адже
саме місто виступає ареною для відтворення сучасних
повсякденних практик, що і формують буття сучасної
людини міста в конфігураціях життєвих світів (праці та
насолоди). Цікавість до багатоаспектного аналізу міста,
його простору, культури, способу життя, впливів на взаємовідносини у суспільстві пов'язана в першу чергу з
розвитком культурологічних досліджень, хоча вперше
проблема була заявлена ще в 1938 році в праці "Урбанізм як спосіб життя" Л. Віртом [5]. Він наголошує, що
безособові контакти міського життя звільняють від важелів управління та надають свободу, що повертається
втратою колективної безпеки. Внаслідок цього урбанізм
став виявом "безликості", певної "вихолощеності" людини міста, що стало поштовхом до формування окремих організаційних одиниць на зразок селищ (прикладом яких є етнічні субкультури, що проживають окремими кварталами і в сучасному світі).
Безумовно, зі зростанням міст в мегаполіси змінюється структура та роль міста в соціокультурному вимірі. Так, досліджуючи міста в контексті креативної економіки та привабливості для життя звичайної людини,
Р. Флорида зазначає, що обмеження лише загальноприйнятними економічними силами призведе до міста,
що може розлетітися на куски [16].
Особливу увагу сучасності в контексті розгляду міської культури приділяє професор Шарон Зукін [17].
У своїй праці "Культура міст" вона підкреслює споживчий характер та зміну смислових домінант та функцій
міст. Неабияке місце в даному аспекті займає гастрономічна культура. Дослідження гастрономічних символів міст як елементів міської ідентичності та їхнього
впливу на інфраструктуру міст, міський ритм життя,
створення архітектурних споруд міститься у сучасній
роботі Керол Стіл "Голодне місто. Як їжа визначає
наше життя" [14].
Сучасна урбаністика досліджує місто та його простір
в єдності з культурними традиціями, творчими суб'єктами культури, інноваційними практиками та культурною політикою. Адже кожне місто активно займається
пошуком свого "обличчя", своєрідної ідентичності, які
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виступають метою і засобом боротьби між конкурентами, що кардинально змінює відношення до міського
простору з об'єктного на суб'єктний. Прикладом особливого, нового "обличчя" виступає міський простір з
креативними об'єктами та практиками: це арт-об'єкти
та стихійний дизайн дворів (предмети меблів, іграшки,
музичні інструменти в паркових бібліотеках), творчість
хенд-мейд і ін., що змінює смисли міського життя та
культури в цілому.
Місто, являючи собою олюднення природного середовища і культурну спадщину, за Л. Мамфордом, надає
культурну форму першому і матеріалізує в постійних
колективних формах друге. В розумінні дослідника місто – це особливі взаємини людини, простору та навколишнього середовища, головною функцією яких виступає механізм передачі культурної спадщини як символ
колективних прагнень і одностайності, що формуються
в самому місті та є найбільшим витвором людини [11].
Адже місто та його простір притягує, надихає, сприяє
діалогу, виступає доповненням життєвого досвіду, поєднуючи різні культури та традиції, представників різноманітних професій, матеріалізує та одухотворює
(англ. etherealization), за Л. Мамфордом. Тому основною проблемою сучасних міст, на думку дослідника,
виступає втрата одухотворення (прикладом є сучасні
міста-переростки, які характеризуються неконтрольованим зростанням, перенасиченням, сценами масового
насильства та насолоди (масові конкурси, виставки та
ЗМІ)). Саме тому сучасні міста характеризуються споживацькою культурою та зростанням виробничих відносин, ігноруванням ціннісних аспектів соціальної взаємодії між людьми, внаслідок чого зникає моральна близькість, і хоча не виникає агресія на рівні відношення до
індивіда як до "чужого", але сприйняття іншого робиться суто формалізованим. Як доречно зазначає В. Ільїн
в праці "Культура споживання", вже давно минули часи,
коли людей захищала моральна близькість, а настала
епоха архітектурного захисту від моральної віддаленості, яка самим своїм існуванням немов виступає профілактикою появи моральної близькості. Що, в цілому, є
свідченням погіршення соціальної комунікації та провокує зміни не лише у культурно-символічній системі міст,
а й у ціннісних орієнтирах мешканців. Зокрема,
Ж. Бодріяр у праці "Місто і ненависть" критикує глобалізаційні процеси в сучасних містах, які, на його думку,
полягають у концентрації населення, масованій урбанізації, спробах здійснення "ідеального програмування та
штучного моделювання світу", спеціалізації і централізації функцій. Для дослідника у традиційному мегаполісі
представлені всі елементи соціальності, що являють
собою ідеальний комплекс: просторова близькість, легкість взаємодії і взаємообміну, доступність інформації.
Натомість сучасна метрополія провокує невідворотні
процеси перетворення міського простору та міст у пустелі. "Коли будують зразкові міста-привиди, створюють
зразкові функції, зразкові штучні ансамблі, все інше
перетворюється на залишковий продукт, відходи, непотрібну спадщину минулого, а звичний, традиційний простір взаємного спілкування перетворюється на пустелю" [2]. Характеризуючи сучасні мегаполіси, дослідник
називає їх абсцесами на живому організмі, що
"…запускають амбіційні щупальця, витворюють одних
лише монстрів, не тільки з естетичної точки зору, але
особливо в тому сенсі, що ці монстри свідчать про
втрату містом цілісності і органічності, про його дезінтеграцію і дезорганізацію. Вони уже не підпадають під
ритм міста, його взаємозв'язків, а накладають на нього
щось чужорідне. Місто уподібнюється Музею Ідеальної
Деконструкції" [2]. Певним чином розвиваючи тезу

Г. Зіммеля про вплив мегаполісів на формування відчуженості та створення нової ролі – іншого, дослідник
акцентує увагу на атмосфері всезагальної байдужості
великих міст, зацикленості кожного мешканця на собі,
відмові від соціальних зв'язків, відчутті спустошення і
ненависті, що провокує насильницьку діяльність, яка не
піддається контролю.
Схожі думки стосовно сучасних мегаполісів вбачаємо і в працях З. Баумана [1]. Так, аналізуючи так звані
"храми споживання": аеропорти, автостради, готельні
номери та громадський транспорт і інші громадські місця (концертні та виставкові зали, туристичні курорти,
місця для занять спортом, торговельні пасажі, кав'ярні),
– дослідник наголошує на відсутності будь-якої громадської взаємодії. Що, на думку З. Баумана, виступає
руйнацією того особливого простору (публічного/громадського), що передбачає своєрідне зіткнення та
узгодження, обмін інакшістю.
Мегаполіси, в компактності їхньої забудови, комунікації, концентрованому виробництві, стали причиною погіршення та руйнування навколишнього середовища міст. Що знаходить свій вияв в деестетизації
міського ландшафту, його зубожінні, одноманітності,
втраті взаємозв'язку з природними якостями, погіршенні психологічного стану (сприйнятті міського простору як загрози здоров'ю і ін.).
Під впливом даних чинників виникають ідеї гармонійної взаємодії міста, міського простору та навколишнього середовища. Першим, хто теоретично обґрунтував ідею екологічно гармонійного міського простору для
життя людини, був англійський економіст Е. Говард.
У праці "Завтра" (1898 р.) дослідник пропонував уникати виникнення великих міст завдяки створенню автономних спільнот з обмеженою чисельністю населення. На
території цих спільнот мають бути гармонійно побудовані зони промислового розвитку, сільського господарства та відпочинку. Саме ці ідеї стали підґрунтям для
нового типу міста, яке сам Е. Говард визначив як "містосад". До речі, у статуті Британської асоціації міст-садів
та міського планування того часу визначалось, що місто-сад – це місто, призначене для здорового життя
працелюбних громадян, а його розміри повинні забезпечувати повноцінне соціальне життя, таке місто оточене природним ландшафтом та має "зелений центр",
що є основою міського публічного простору (комунікація та естетична насолода), а вся його земля знаходиться у власності громади або закріплена за її членами. Потрібно зазначити, що дані ідеї Говарда і до
сьогодні залишаються життєдайним джерелом для
концепцій екоміст, зоополів [12]. Доречно згадати
американського дослідника К. Лінча, який в своїй роботі "Образ міста" акцентує увагу на прямому "сприйнятті людиною свого оточення", візуально чіткого та
читабельного для людини: "місто має бути пластичним та перцепційним для звичок тисяч громадян, відкритим до зміни функції та значення, сприйнятливим
для формування нової образності. Воно має запрошувати своїх глядачів досліджувати світ" [9, с. 58].
Глобалізаційні процеси та розвиток технологій підвели людство до нового усвідомленого світу міста –
"техноприроди". Адже, досліджуючи сучасні міста, англійський соціолог Е. Свінгедув наголошує, що, поперше, міста являють собою єдність глобального та
локального обміну між соціумом та природним середовищем, а по-друге, споживчий характер візуалізованих
запахів, смаків, речей та тіл створив особливий соціоінвайроментальний механізм, що перетворює його в
щось різнорідне, конфліктне, руйнівне. У результаті
чого виникають міста-полісистеми з глибинно змішани-
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ми пластами локальних, національних і глобальних,
соціоекологічних та техноприродних особливостей. Місто перетворюється на машинний світ – світ-кіборг,
який є частково штучно-соціо-культурно-технічним, а
межі цих сфер неможливо чітко визначити [8].
Невипадковою в руслі досліджень сучасного міста є
поява образу "міста-машини" сучасних дослідників,
професорів університету Бристоля Е. Аміна та
Н. Тріфта, підґрунтям якого стала життєдіяльність агентів власності, які не є суб'єктами взаємодії. Взаємовідносини власників та уся система господарських процесів є інструментом, технологічним артефактом, який
поєднує соціальний простір з машинним, технічним,
виступаючи потужним засобом "інженерії" зіткнень, що
впливає на циркуляцію та мобільність потоків людей,
машин, речей. Прикладом "міста-машини", або "цифрового міста", називають іспанську Сарагосу, де всі інформаційні системи та сенсорні датчики вбудовані в будинки, вулиці, машини, офіси, медичні заклади та цілковито інтегровані між собою. Дані технології розчинені в
процесах надання послуг людині (враховуючи природні
звички), що працює, живе в сучасному місті [3]. Проте
дослідники наголошують, що у такому розірваному,
поліцентричному світі сучасного міста людина втрачає
раціональну цілісність та психологічну стійкість, потребуючи більш гармонійного техноприродного та окультуреного простору. Таким ідеальним простором має стати
новітній тип міста – зоополь, екомісто, що покликані
стати не лише гармонійною екологічною зоною, але й
новим соціокультурним та політичним публічним простором, де знаходить реалізацію громадянин.
В даному аспекті потрібно відмітити одну з основних
проблем сучасного міста, адже урбанізовані структури
поглинають озеленення міста, погіршуючи і до того не
дуже гарні екологічні характеристики. Мегаміські агломерації для навколишнього середовища виступають
інорідними техногенними утвореннями, і в цілому умови
життя у них є суперечливими до середовища існування
людини (здоров'я лише на 15‒20 % визначається генетичними факторами, а решта – якістю довколишнього
середовища). Тому екологічні проблеми природних
компонентів (повітря, води, ґрунту, флори і фауни); галузей та видів діяльності господарського комплексу;
міського населення в цілому вимагають особливої уваги. Ситуація виявляється парадоксальною, в силу того,
що сама людина створює урбаністичні системи задля
підвищення якості життя. Та, на жаль, збільшення територій міста та подальший його розвиток (переважно
ціною знищення землеробських угідь та лісів), зростання промислового та сільського господарства супроводжуються значним погіршення природного середовища,
що має наслідки не лише для здоров'я, а й в цілому для
природи в майбутньому. Слід наголосити, що природоруйнівна сила великих міст не еквівалентна кількості
населення в них, а набагато більша, тому техногенний
вплив міста не обмежується його територією, а виходить далеко за її межі. Прикладом є території, заповнені новими забудовами з тотальним знищенням зелених
насаджень, що в свою чергу призводить до ерозії ґрунтів, забруднення повітря, води, погіршення акустичного
режиму міста і б. і. Реальністю є багатоповерхові забудови, що призводять до змін кліматичних умов на локальному рівні в порівнянні з природною територією. (Наприклад, змінюється швидкість і напрям вітрів, підвищується на 2‒3 °С температура, знижується об'єм випаровувань з поверхні, різко зростає обсяг стоків і
т. ін.). Надмірність концентрації промисловості, транспорту, населення міста спричинює локальний дефіцит
кисню в атмосфері, слабку вентиляцію й утворення за-
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стійних зон (смогів), підвищення концентрації забруднювачів в атмосфері. Первинні екосистеми на міській
території майже повністю знищені (за винятком паркових зон), адже міські ґрунти на 80‒90 % території перетворюються на "мертві", оскільки вони перекриті
спорудами, дорогами, асфальтовим покриттям і втрачають свої біологічні функції.
Тому проблеми екології міст сьогодні хвилюють мільйони людей, увага населення до якості життя у сучасному місті постійно зростає. Настав час, коли, ведучи мову про довколишнє середовище, слід включати у
це поняття не лише природне, а й міське середовище
існування людини – житло, місце праці і відпочинку. До
речі, в контексті міжнародної програми ЮНЕСКО "Людина та біосфера" один із 14 проєктів "Екологічні аспекти міських систем" розкриває низку важливих тем: від
соціально-психологічних розробок до вивчення рівня
шуму і техногенних домішок у дощі і снігу; від загибелі
тварин на дорогах до алергії городян при контакті з пилком рослин, що квітнуть; від відтворення екологічних
заказників до зростання ролі природних елементів у
структурі сучасного міста.
Ще одним зрізом проблем міста та міського простору є візуальна екологія (предметом дослідження якої є
візуальні образи міського та медіа-простору, візуального досвіду та екологічного підходу до зорового сприйняття). Засобами символічного/сакрального архітектурні споруди транслюють та комунікують з навколишнім середовищем, впливаючи як на людей, так і на
середовище в цілому. Прикладом є інтернет-проєкт
"Place pulse", що пропонує користувачам оцінити фотокартки міст, зроблених за допомогою Google View, за
рівнем безпеки, краси, насиченості і ін. [13]. Новим є те,
що міський архітектурний простір трансформується в
інтерактивні поверхні, що змінюють свій лик та вступають у взаємодію з навколишнім середовищем (будинки,
скульптури перетворюють візуальне середовище міста
та пам'ятники в особливі місця – спрямовані на перетворення міської ідентичності, набуваючи властивостей
"місць пам'яті" [4, c. 206]). Тут доречно згадати концепт
"екології культури" Д. С. Ліхачова, що акцентує увагу на
впливах як культурного, так і природного середовища в
цілому на внутрішній світ людини, її відчуття, культурну
пам'ять та взаємовідносини. Що особливо є актуальним
у сьогоденні, коли спостерігається своєрідна "нечуттєвість" до інформаційних та чуттєвих образів, перенасичення бідністю типових будівель, промислових парканів, стерильних площ, превалюванням прямих ліній і
відсутністю складок, розривів, де б людина могла побути наодинці, в гармонії і тиші. Тобто місць, необхідних
для думок, наснаги, спілкування, любові, вторгнення
різноманітності у міський простір, місць свідомого включення кривих ліній в міське та природне середовище. На
жаль, вітчизняна практика у створенні гармонійного міського простору не може надати ґрунтовні напрацювання,
хоча останні роки ознаменовані популяризацією облаштування комфортного міського простору. Оточуючий нас
міський простір потребує кардинальних змін, які мають
відбуватися не лише ззовні, а й з середини – тими соціокультурними перетвореннями, що змінюють світосприйняття. Яскравим прикладом є масштабний фестиваль
урбаністики CANactions у Києві, що відбувається вісім
років поспіль; конкурс "Новий образ улюбленого міста"
(м. Одеса), мета якого полягала у застосуванні сучасної
форми мистецтва стріт-арту у художньому оформленні
об'єктів міського середовища; проєкт "Тепле місто"
(м. Івано-Франківськ), метою якого було створення власного візуального стилю міста і б. і.
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Висновок. Отже, феномен міста представляє певний дослідницький інтерес, оскільки є осередком не
лише культури, новітньої техніки, комфорту, індустрії
послуг, але й промислових забруднень, символом стресів, метушні, "асфальтових пустель", "безликості", однотипності та зубожіння і ін. Відіграючи значну роль у
формуванні міжлюдської взаємодії, міста являють собою сукупність соціокультурних вимірів, що формуються в результаті культуротворчої діяльності людини. Тому у сьогоденні вирішення даних проблем є визначальним у прийнятті свідомих та цілеспрямованих рішень та
зусиль відносно відтворення різноманітності культурного середовища проживання, створення єдиного природно-семіотичного середовища.
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ФЕНОМЕН ГОРОДА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В статье осуществляется теоретический и практический анализ современных подходов к изучению города и городской культуры. Город в исследовании понимается как особый феномен, онтологически предопределяющий форму и содержание культур в различных проявлениях социокультурной практики. Приводятся основные факторы, влияющие на развитие города и городской культуры, а
именно: глобализационные процессы, потребительский характер, гастрономические символы и особое значение механизмов культурного наследия и окружающей среды. Утверждается, что формирование городской идентичности может происходить по нескольким основным направлениям, которые не совпадают с направлением консолидации сообществ в контексте роста поляризации и
разрыва коммуникации между жизненным миром различных категорий горожан. Акцентируется внимание на необратимых процессах
в развитии современных мегаполисов в целом ‒ искажении, отчуждении, техницизме и последствиях природоразрушающей силы.
Продемонстрирован опыт гармоничного конструирования городской среды, практики ее создания и его влияние на человеческое взаимодействие, требующее социокультурных преобразований.
Ключевые слова: город, городская культура, городское пространство, урбанизм, экогород, визуальная экология.
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THE PHENOMENON OF THE CITY: SOCIO-CULTURAL DIMENSION
The article deals with theoretical and practical analysis of modern approaches to the study of the city and urban culture, which in the study is understood as a special phenomenon that ontologically determines the form and content of cultures in various manifestations of socio-cultural practice:
physical, symbolic, mental. That is, a special space of embodiment of the semantic and symbolic needs and interests of human cultural activity.
Modern processes of globalization and the rapid development of cities are definitely changing the role of the city, its space, affect cultural traditions, creative subjects of culture, innovative practices and cultural policy in general. The change in the semantic dominant and functions of the
city is reflected in the search for a special urban space and culture, which are certain symbols of urban identity and their influence in general on the
infrastructure of cities, urban rhythm of life, creation of architectural structures, etc.
Particular attention is paid to the factors that influence the development of the city and urban culture, it is the loss of special relationships between people, urban space and the environment, as well as the mechanisms of transfer of cultural heritage, as a symbol of collective aspirations,
values. It is argued that the uncontrolled growth, glut, growth of industrial relations, consumer character and the leveling of the value basis of hu-
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man interaction, the feeling of alienation, the growth of violent activity, as well as artificial modeling of urban space and destruction of the environment, are not only evidence of "absolute indifference" of the cities but also the devastating changes in the cultural and symbolic system of the city.
In such a torn apart, polycentric world of the modern city ("techno cities", "exemplary ghost cities" "cyborg-cities"), a person loses rational integrity and psychological stability, and needs more harmonious techno-natural and cultivated space. There has been demonstrated the experience of
harmonious construction of urban environment (E. Howard's "garden-city", "zoo policy") and various practices ("ecology of culture", "visual ecology", etc.) of creation, and its influence on interpersonal interaction that requires significant sociocultural transformations.
The progressive development of the city and urban culture is creating new conditions for socio-cultural development. Which in a certain way
requires dramatic changes in the creation of a harmonious urban space and the reproduction of the diversity of cultural habitat, the creation of the
unified natural-semiotic environment.
Keywords: city, urban culture, urban space, urbanism, eco-city, visual ecology.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЕТИЧНИХ ЗМІСТІВ У ЧАРІВНІЙ КАЗЦІ
У статті сучасна культура (зокрема в етичних вимірах) представлена в оптиці чарівної казки, що дало змогу висвітлити етичні
цінності, які сучасність черпає в архаїчних пластах культури й генерує, засновуючись на інваріантах минулого. Казка, з'явившись в
архаїці, спроможна відкривати в кожну культурно-історичну добу нові свої грані, смисли, невідомі у часи виникнення. Визначено, що від
свого виникнення до сьогодення чарівна казка виконує терапевтичну, орієнтуючу і виховну функції. У сучасній культурі казка втратила колорит архаїчного жаху й набула певного романтичного флеру і моралістичного забарвлення. Це знаходить відображення в образі
героя. Для сучасної культури саме дрімаючий герой є найбільш прийнятним типом героя. Він залишає враження, що на його місці може
опинитися кожен. Героїчне начало в ньому розкривається поступово. У ході оповідання виявляється, що він володіє певними чеснотами, втілює моральну цілісність. Ці якості дають йому змогу подолати перешкоди, пройти випробування. Етичний пафос чарівної
казки полягає у переможній боротьбі із злом, втіленні/відновленні справедливості.
Ключові слова: чарівна казка, герой чарівної казки, чеснота, моральна цілісність, дрімаючий герой, чарівні сили, справедливість, візуалізація
етичних змістів.

Постановка проблеми. У традиційній суперечці
етиків з естетиками якось була висловлена думка, що
естетика має справу з óбразами, а етика – із сенсами.
Тому етику складніше знайти свою аудиторію, адже
образ сприймається швидше, легше, візуалізуючи
змісти, які має донести. Але така позиція втрачає переконливість при зустрічі із синкретичними шарами культури, в яких цілісність сприйняття досягається візуалізацією етичних змістів. Одним із таких, безумовно, є
чарівна казка (далі – казка). Її сутнісною особливістю є
те, що, виникнувши в архаїчній культурі, в кожній
наступній культурно-історичній добі вона спроможна
творити змісти, принципово невідомі до цього. З'ясувати змісти, зокрема етичні, генеровані казкою в сучасній
культурі, і є метою даної статті.
Сам об'єкт дослідження – матеріал казки – потребує
додаткових роз'яснень щодо етичних розвідок в ньому,
але спершу необхідно пояснити звернення до методології візуальної культури, яка спрямована на усвідомлення змінюваності візуального образу у співвідношенні
із зовнішньою реальністю в різних історичних формах
культури [11, с. 3]. Тож варто розпочати з цього методологічного питання, далі визначити евристичний потенціал етичних досліджень на матеріалі казки й окреслити можливості візуалізації етичного змісту казки на
сучасному етапі культурно-історичного процесу.
Аналіз досліджень і публікацій. Класичні праці з
проблематики казки Є. М. Мелетинського, В. Я. Проппа,
Дж. Р. Р. Толкіна, М.-Л. фон Франц були залучені при
написанні даного дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
М. М. Бахтіна є ідея великого часу культури, в який
твір виходить, розбиваючи грані сучасних йому змістів, і
живе у віках. Як зазначав Бахтін, справді видатні твори
(а казка безумовно належить до таких) живуть у великому часі культури більш інтенсивним і повним життям,
ніж за своєї появи, вони "ніби переростають те, чим
були у час свого створення… Сам автор і його сучасники бачать, усвідомлюють і оцінюють перш за все те, що
є найближче до сьогодення. Автор – бранець своєї доби, своєї сучасності. Наступні покоління вивільняють
його з цього полону" [4, с. 330–331]. Йдеться про те, що

справжній художній твір розкривається в кожну добу
тими сенсами, тими змістами, які є актуальними для
людей конкретної епохи, коли ті знаходять у ньому
відповідь на свої запити. Позицію, в якій знаходиться
твір, Бахтін називав позазнаходжуваністю – часовою і
просторовою дистанційованістю. "В галузі культури
позазнаходжуваність – найпотужніший рушій розуміння. Чужа культура лише в очах іншої культури розкриває себе повніше і глибше… Один смисл розкриває
свої глибини, зустрівшись і стикнувшись з іншим, чужим смислом, між ними починається немов діалог,
який долає замкненість і односторонність цих смислів,
цих культур. Ми ставимо чужій культурі нові питання,
які вона сама собі не ставила, ми шукаємо в ній
відповіді на ці питання, і чужа культура відповідає нам,
відкриваючи перед нами нові свої сторони, нові смислові глибини" [4, с. 333–334]. Позазнаходжуваність є
свого роду призмою, крізь яку змісти казки по-новому
розкриваються в кожну культурно-історичну добу,
відбиваючи духовні пошуки її сучасників. Змісти, закладені в казку її творцями, входять у взаємодію із
змістами сучасності, породжуючи нові смислові глибини, невідомі казкарям і їхній аудиторії минулих віків.
Власне оптика казки, про яку йдеться у статті, – це
такий кут зору на сучасну культуру, в якому переломлюються/відбиваються акумульовані в казці ціннісні
інваріанти відповідно до запитів сьогодення.
Для визначення співвідношення ціннісних змістів
казки і культурно-історичних реалій варто звернутися
до концепції В. Я. Проппа. Він вказував на тісний
зв'язок казки із звичаєм і обрядом. Серед форм зв'язку
дослідник виокремлював найпростіший варіант – коли
казка прямо описує те, що було звичаєм чи обрядом у
час її виникнення. Більш складною формою є переосмислення обряду – "заміна казкою одного якогось
елемента (чи декількох елементів) обряду, що став у
силу історичних змін непотрібним чи незрозумілим, –
іншим, більш зрозумілим" [12, с. 11]. Переосмислення
пов'язане із зміною форм, мотивів, що зумовлено
трансформаціями суспільного життя. Як приклад переосмислення Пропп наводив обряд зашивання померлого у шкіру тварини для полегшення його потрапляння у
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царство мертвих, у той час як казка переосмислила цей
обряд – там він покликаний допомогти герою потрапити
у чарівну країну (тридесяте царство). Особливим
випадком переосмислення є обернення – "збереження
всіх форм обряду з наданням йому у казці протилежного смислу чи значення, зворотної трактовки" [12, с. 11].
Наприклад, існував звичай вбивати старих людей, а
казка не просто переосмислює його, а надає йому протилежної ціннісної ваги: "У казці оповідується, як має
бути вбитий старий, але він не вбивається. Той, хто
пощадив старого у казці – герой, що вчинив мудро" [12,
с. 11]. За Проппом, казковий сюжет в останньому
випадку виникав як негативне ставлення до звичаїв і
обрядів минулого, що на час появи казки були подолані, засуджені, і у казці показана дія, прямо протилежна обрядовій. Варто зауважити, що генетичний зв'язок
казки із звичаєм і обрядом вказує на її активне, перетворююче начало, адже і звичай, і обряд за природою
своєю були покликані впливати на довкілля і підкорювати його волі людини.
Дослідження Проппа сфокусовано на історичних коренях казки, умовах і обставинах її виникнення. Для концепції, структуралістської по суті, важливою була археологія казки – її структура, автентичний архаїчний сюжет
та його ідейне підґрунтя. За Проппом, казка виконувала
функцію підготовки до ініціації. В архаїчній культурі життя
людини було чітко поділено на часові проміжки, переходи між якими супроводжувалися відповідними ритуалами. Знання цих ритуалів і засвідчувало готовність людини перейти на якісно новий етап (народження, становлення підлітка як повноцінного члена роду, одруження,
старість). Але найперше ініціація пов'язана із смертю.
"Ми знаємо, що весь обряд ініціації відчувається як побувка у країні смерті, і, навпаки, померлий переживав
все те, що переживав посвячений" [12, с. 308]. В обряді
ініціації людина помирала у своїй старій подобі і народжувалася у новій. Таким чином, казка відбивала уявлення про смерть у добу свого створення і допомагала людині долати страх смерті, виконуючи, таким чином,
орієнтуючу і терапевтичну функції.
Але дослідження Проппа нічого не говорить про духовні (зокрема ціннісно-нормативні) чинники казки як
жанру, що робили її актуальною, затребуваною сучасниками в умовах, коли звичай і обряд (ініціації) були подолані казкою і переосмислені. Є. М. Мелетинський визначив це, вносячи соціально-історичні уточнення в умови
можливості появи казки: розпад родового ладу, занепад
мінорату, формування майорату і поява приватної власності зумовили появу соціальних колізій, які казкою поетизувалися, а їх вирішення визначало бажані цінніснонормативні пріоритети [10]. Йдеться про виховну
функцію казки. За Мелетинським, з усвідомленням
колізій життя спільноти у казці з'являється етичне начало
– вона відбиває соціально значимі проблеми у перипетіях, в які потрапляє герой. Долі скривджених, знедолених ставали смисловим центром казки, а щасливі
вирішення колізій моделювали ідеальну розстановку
сил. Казка привертала до себе увагу тому, що підняті
нею проблеми були добре знайомими людям тієї доби.
Терапевтична, орієнтуюча і виховна функції казки
діяли ще у ранньому Модерні, де "розказування казок
було свого роду духовною потребою" [14]. До
XVII‒XVIII ст. в Європі казки були формою зимового
дозвілля для дорослих. Із зникненням звичаю і ритуалу (ініціації) казка зберегла свої функції, що стали
традиційними.
У середині XX ст. ряд дослідників (серед них
М.-Л. фон Франц і Дж. Р. Р. Толкін) підкреслювали
функціональність казки в нових культурно-історичних

реаліях. Толкін аналізував терапевтичну функцію казки,
надаючи їй нове змістовне наповнення: відновлення
душевної рівноваги, втеча від дійсності і бажання отримати щасливе вирішення колізій (щасливий фінал).
Він стверджував, що в момент кульмінації казки і у
дорослих так само, як і у дітей, перехоплює подих,
сильніше б'ється серце, а на очі навертаються сльози
[13]. Катарсис включає потужну етичну складову, адже
вирішення колізій – це розв'язок етичних проблем,
піднятих у казці.
Щодо орієнтуючої і виховної функцій, М.-Л. фон
Франц переводила їхню дієвість із притаманного архаїці
і домодерному світові соціального рівня на індивідуальний. Вона наводила результати досліджень у галузі
дитячої психології, які свідчать, що за перші двадцять
років свого життя особа має сформувати сильний егокомплекс: "Найчастіше зустрічається спосіб побудови
ідеалу на основі зразкового героя… Подібні фігуримоделі є результатами проекції позасвідомого, і вони
або проявляють себе безпосередньо у сновидіннях,
або проеціюються на зовнішні об'єкти. Вони захоплюють уяву маленької людини і впливають на формування
її его" [14]. Формування особистості відбувається за
допомогою культурних патернів, моделей особистісної
самореалізації, що зафіксовані у казці.
У сучасній культурі спостерігається тенденція до
адаптації традиційних "страшних казок". Після літературної обробки казка втратила риси архаїчного жаху. Так,
для братів Грімм при записі казок було важливо дотримуватися аутентичного архаїчного сюжету, вони свідомо
нехтували благодушними варіантами його розвитку
задля подолання світського естетизму і поринання в архаїку [5, с. 6–7]. А вже казкарі Скандинавії кількома поколіннями поспіль, такі як Г. Х. Андерсен, С. Топеліус,
С. Лагерльоф, А. Ліндгрен, Т. Янссон, віддаючи шану
братам Грімм, вкривали старовинні жахи романтичним
флером, насичували їх гумором, а також моралізуванням. Причини такого пом'якшення можна, услід за
Н. Еліасом, убачати у зникненні насильства із повсякденності, у гуманності, що приходить у процесі цивілізації
[15]. Рівень жахів, актів насильства значно зменшився у
повсякденному житті людини на сучасному етапі культурно-історичного процесу, і насичення ними казки видається надмірним. Тому над пом'якшенням архаїчного
жаху протягом останніх двох століть активно працюють
відомі літератори і безіменні редактори видавництв.
Хоча М.-Л. фон Франц спиралася на дослідження
дитячої психології, вона вказувала на традиційну зверненість казки до дорослої аудиторії, а Дж. Р. Р. Толкін
активно відстоював рушійну роль казки у житті дорослої
людини. Можна простежити сутнісний зв'язок казки і
популярного сьогодні жанру фентезі. Це окрема потужна тема наукових пошуків, але навіть побіжний погляд
дає змогу побачити подібність їхніх художніх образів та
гомологічність функцій, серед яких терапевтична
посідає чільне місце. Зрештою, у межах цієї статті
приймемо за основу тезу про універсальність феномена казки, її затребуваність у житті людини від дитячих
років до дорослого віку.
У різні вікові періоди казка привертає увагу різними
своїми гранями і вимірами, активуючи різне співвідношення своїх традиційних функцій. У даному дослідженні завдання зумовлюють увагу до виховної
функції казки. Свого часу Т. Г. Аболіна зазначала, що
існує "органічна потреба моральної свідомості в образній структурі, яка є важливим моментом формування
моральної активності особистості" [1, с. 20], і пропонувала використовувати моральний потенціал художніх
образів при організації виховного процесу.
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Система художніх образів у казці багатомірна. Це і
сама чарівна країна (тридесяте царство), створена
фантазією казкаря і відтворена слухачем/читачем
індивідуально залежно від здатності уяви кожного; герой/герої, які мандрують цією країною, мають у ній пригоди, здійснюють подвиги; чарівні сили, що допомагають дієвцям. Розуміючи всю неосяжність такого різноманіття, для вирішення поставлених у статті завдань
варто зупинитися на постаті героя.
Серед героїв казки зустрічаються дурники, трикстери, невинні красені, чаклуни [14]. Слід зазначити, що
чаклун як головний герой є надзвичайно рідкісним
випадком, оскільки зазвичай казка як сáме чарівна казка оповідає про пригоди людини у чарівній країні. Тож
образ чаклуна наразі свідомо залишається поза увагою. Певним чином поза розглядом залишаються і образи невинних красеня і красуні, хоча вони й належать
до типу, який Є. М. Мелетинський називав етичним
героєм [10, с. 179–180]. Пояснення цьому буде дано
нижче. Як правило ж, у зачині казки герой постає пересічною людиною, а часто й нікчемним, дивакуватим,
що зазвичай підкреслюється й візуально – він брудний,
уражений паршами, вдягнений у лахміття чи звірячі
шкіри. Він або розчинений у повсякденності, такий як
усі, або викликає відразу своєю зовнішністю і дивакуватою поведінкою. Нічого не віщує, що з ним трапляться
дивовижні пригоди. Мелетинський називав такий тип
героя демократичним [10, с. 179–180]. Але видається,
що краще відображає суть такого героя у зачині формулювання Н. Тек, яке згадував З. Бауман, – дрімаючий
герой [3, с. 22]. Від початку він не відрізняється від
оточуючих, хіба що в ньому увиразнено приземленість,
рутинність. Заздалегідь неможливо передбачити,
розгледіти прикмети, знаки, що вказують на його готовність здійснити подвиг, відправитися за тридев'ять
земель, дати раду чарівним силам/предметам. Буденність, з якої постає герой, створює враження, що таким
самим може виявитися кожен, коли для нього складуться відповідним чином обставини, кожен може опинитися у чарівній країні і потрапити там у пригоди.
Поступово, у зав'язку, виявляється, що герой володіє певними якостями, чеснотами. Їхню появу
В. Я. Пропп пов'язував з ускладненням соціального
життя, виробленням певних норм правових та інших
відносин, які були уведені в культ [12, с. 60–61]. Історично найпершими чеснотами постали якості, необхідні
для підтримання культу предків, а також вміння добре
підбити перину, випрати білизну тощо.
Варто згадати Аристотелеве визначення чесноти.
Чеснота – це душевна якість людини, що не дана від
природи, а набувається у ході виховання (призвичаєння) і практикуючи яку людина удосконалюється [2,
с. 78]. А. А. Гусейнов, коментуючи Аристотеля, зазначає, що чеснота "в античності, у тому числі в часи Аристотеля, ще не мала специфічно морального змісту,
тобто ще не розумілася як творення добра іншій людині. Вона означала просто добротність, відповідність
певної речі, явища своєму призначенню" [7, с. 153].
Уявляється, що чесноти, на які вказував Пропп, саме такого роду – вони позначають якості, що потрібні
людині для життя відповідно до її призначення, визначають ставлення до довкілля. Можна зазначити, що ряд
Аристотелевих чеснот (таких як величавість, щедрість,
пишнота тощо) сьогодні так само малоактуальні, як і
вказані Проппом чесноти казки, хоча, за словами
Е. Макінтайра, Аристотель вважав, що він не створив
систему чеснот, а висловив розуміння якостей, наявне в
думках, мові і діях освіченого афінянина [9, с. 220–221].
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Чесноти героя казки інколи не просто далекі від
звичної нам системи етичних координат, а протилежні
якостям, які сучасна культура активує у системі виховання. На це вказує дослідниця А. Д. Гусарова: зазвичай герої казки здійснюють зовсім неетичні зі звичної
нам точки зору вчинки, як-от порушують заборони батьків, обманюють, крадуть, грабують, вбивають [6].
Гусарова пропонує дивитися на героя крізь призму
фабули казки, її фольклорно-міфологічну суть. Услід за
Проппом, який убачав у казці оповідь про ініціацію, Гусарова підкреслює, що герой тому й герой, що знає, як
слід вчиняти у кожній ситуації, як і що говорити, що шукати. Герой впевнено себе поводить, готовий до всього,
що на нього чекає. "У тому, що він бачить, не тільки
немає нічого неочікуваного, навпаки – все ніби давно
відомо герою і є те саме, на що він очікував. Він впевнений у собі в силу своєї магічної озброєності. Сама ж
ця озброєність дійсно нічим не мотивована. Герой все
це знає, тому що він герой. Геройство його і полягає в
його магічному знанні, в його силі" [12, с. 60]. Засновуючись на цій позиції, Гусарова зазначає, що знання
ритуально-магічної практики дає герою можливість чинити правильно (за встановленими у ритуалі правилами) [6], іншими словами – практикувати чесноти.
У логіці структуралізму вона дивиться на образ героя
так, як він актуалізувався у час виникнення казки. Герой
– переможець, той, хто знає правила і виконує їх, а
зовсім не той, хто вчиняє за власним вибором [6].
Однак така оптика не характерна для сучасної культури. Герой тому й цікавий, що він здійснює фантастичні пригоди у чарівній країні, він практикує чесноти, які
добре зрозумілі сучасній людині, – доблесть, мужність,
винахідливість, кмітливість. Він має цілісну натуру, яка
лише й дозволяє йому подолати всі перешкоди, виконати найскладніші завдання, пройти всі випробування.
Володіння чеснотами привертає до героя чарівні сили і
допомагає досягти поставленої мети. Натомість його
заздрісники/вороги намагаються наслідувати йому у
випробуваннях, але зазнають поразки, оскільки не мають відповідних якостей. Падчерка дбайливо поводиться з чарівними предметами, і вони допомагають їй, а
мачушина донька поводиться грубо і за це буває покарана. Старші брати копіюють дії молодшого, але їх
спіткає невдача тому, що молодший вчиняє щиросердно, а старші – із заздрості.
В. Я. Пропп вказував, що чарівні сили і предмети
допомагають тим, хто вміє з ними поводитися [12,
с. 138–170]. Натомість Є. М. Мелетинський наголошував: "Чарівні сили у казці допомагають герою не тому,
що він точно виконує магічні приписи, а із співчуття до
героя, в подяку за його доброту тощо" [10, с. 13]. Так
само важливість чеснот героя у спілкуванні з чарівними
силами підкреслювала і М.-Л. фон Франц: "Герой досягає своєї мети не лише за допомогою магії, але й завдяки своїй власній силі і сміливості" [14].
Тут доречно вказати на відмінність між етичним і
дрімаючим героями. Етичний герой діє, демонструючи
свої чесноти, що у зачині дані експліцитно і закріплені
візуально – красень/красуня є добрими, чемними, лагідними, сміливими, хоробрими, чуйними і т. п. Цей герой статичний, він діє, виходячи із даності своєї природи. А дрімаючий герой розкриває в собі героїчне начало
поступово, і казкар повідомляє про це своїй аудиторії у
ході оповідання.
У Новому Завіті є такі слова Христа: "Я не прийшов
кликати праведних, але грішників на покаяння"
(Мк 2:17). Один із варіантів тлумачення є такий: шлях
спасіння відкритий для грішників, які усвідомили свої
гріхи і знайшли в собі силу до покаяння. Зрештою спо-
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куси є випробуванням і через терпіння і покаяння врешті-решт приводять до досконалості, до добра (Як 1:2–
12). Доброчесність/досконалість, таким чином, формується у подоланні спокус і проходженні випробувань.
Етичні засади християнства є достатньо потужними
в європейському культурному регіоні, тому очевидно,
що герой казки, який в ході перипетій відкрив/розвинув
у собі чесноти, в сучасній культурі привертає більшу
увагу, ніж той, хто мав ці чесноти від початку. По суті,
тут йдеться про розвиток характеру героя казки, хоча
слід розуміти, що сьогодні це є спадком літературних
процесів Модерну, адже становлення, зростання характеру не притаманні архаїчній казці.
Отже, для сучасної культури образ дрімаючого героя привабливий тому, що в ньому акумульовані християнська настанова на розвиток і укріплення душевних
якостей на шляху спасіння й сформульована в літературі Модерну ідея розвитку характеру героя. У світлі
цього, наприклад, казка "Гуси-лебеді" сьогодні прочитується наступним чином: героїня спочатку відкидає
пропозиції чарівних сил, бо надто пихата і зневажлива.
Але, зазнавши справжнього лиха у пошуках брата, у
будиночку баби-яги дівчина із співчуття годує мишу, і та
допомагає їй. У героїні в цих обставинах з'являється
душевна чуйність. Далі вона підв'язує яблуню, розвантажує піч. І чарівні сили приходять їй на допомогу у
відповідь на її до них увагу і чуйність.
За Мелетинським, чарівні помічники і взагалі чарівні
сили – це духи-хранителі роду, вони захищають своїх
членів і уособлюють родову етику, комплекс цінніснонормативних настанов роду. Надалі ці сили узагальнюються – вони стають силами добра. При тому сили
добра як такі з'являються у казці достатньо рано, а демонічні супротивники героя (чудовиська, злі духи, людоїди) – значно пізніше, оскільки від початку зло у казці
– це соціальне зло і втілювалося воно конкретно, в образах злих братів, сестер, мачухи та інших персонажів,
які гнобили героя [10, с. 13].
Боротьба із злом задає етичний пафос казки. У такій
тональності у казці заявляється тема справедливості,
яка розуміється переважно як відплата по заслугах чи
як відновлення втраченої рівності. Така загальна
ціннісна налаштованість можлива тому, що казка як
феномен культури спроможна піднятися над одиничними проблемами героя на висоту соціально значимих
узагальнень. Найперше не побутові конфлікти, а суспільні зрушення давали привід шукати справедливості.
Ґрунтом для пошуку справедливості, за Є. М. Мелетинським, стали руйнація матріархату взагалі, і зокрема
парного шлюбу, за яким дружина, розійшовшись з чоловіком, чи після його смерті поверталася разом з дітьми у свій рід. З установленням патріархального порядку
вдова чи покинута дружина залишалася у роді чоловіка
без чоловічої підтримки. Ще один комплекс гострих
соціальних питань був пов'язаний із руйнацією мінорату, за яким молодший син, що традиційно доглядав
старих батьків і підтримував культ предків, наслідував
маєтність роду. Відокремлення старших братів, поява у
них особистого майна і подальша боротьба за батьківську спадщину робили молодшого знедоленим. Долі
скривдженого сина убогої вдовиці, бідного сирітки, молодшого сина/брата привертають увагу у казці несправедливістю, що описується у зачині. Перипетії героїв
очевидно пов'язані із пошуками справедливості,
відновленням порушеної рівності. А щасливий фінал
казки – це бажаний тріумф справедливості, перемога
добра над злом. Злодії покарані, добрі, нужденні або
несправедливо ображені (обділені) отримують все, що
їм належить, або часто – те, що чарівні сили відняли у

їхніх кривдників. У сучасній культурі, коли соціокультурні зрушення, що задали ціннісно-нормативні контури
казки в такому вигляді, відійшли в минуле, ніби зник
привід привертати казкою увагу до такого роду соціальних проблем. Але ці проблеми залишаються актуальними для аудиторії казки, як і налаштованість на боротьбу із злом, пошук справедливості і рівності. Цей
загальний етичний пафос казки став інваріантом культури, привертаючи увагу аудиторії казки до знедолених,
несправедливо скривджених, нужденних, беззахисних.
Як зазначалося вище, казка належить до таких синкретичних шарів культури, в яких цілісність сприйняття
досягається візуалізацією етичних змістів. У фіналі казки, так само як і в зачині, візуалізація набуває особливого значення. Перемога добра унаочнюється. У фіналі
казки описуються не просто перетворення Сирітки, Івана-Дурня, Попелюшки на красенів і красунь. У фіналі
очевидний контраст порівняно із зачином, де герої зазвичай зображуються погано вдягненими, брудними,
неохайними. Так само на контрасті зображуються і гнобителі/заздрісники героїв – на початку казки вони постають в яскравому вбранні, показується їхнє життя в
достатку, а у фіналі вони являються у всій своїй непринадній подобі. Тут добро і зло представлені у безпосередній даності потворності і краси, і логіка казки розставляє все по своїх місцях, зумовлюючи торжество
добра і подолання зла, та унаочнює це. Можна назвати
це базовим рівнем візуалізації етичних змістів казки.
До цього базового рівня варто віднести й прийом,
що часто вказує у казці на обманність потворної
зовнішності. Наприклад, герой вимушений ховати свою
справжню подобу і здійснювати подвиги, творити добрі
справи, прикрившись звірячою шкірою чи жебрацьким
лахміттям (як у казці "Король Дроздобород"). У такого
типу казках ніби унаочнюється прислів'я: "Зустрічають
по одежці, а проводжають по розуму", – але з уточненням, що не по розуму у звичному нам розумінні, а по
кмітливості, тобто по чесноті.
Другий рівень візуалізації етичних змістів у казці
можна визначити за розмислами Дж. Р. Р. Толкіна. Розуміючи казку як найдавніший і найкращий зразок
фольклору як виду мистецтва, він надавав великого
значення людській здатності до образного мислення
(уяві) та здатності досягати такого втілення мисленнєвого образу, яке б зумовлювало "внутрішню логічність реального", викликало "вторинну віру". Толкін
вважав ці людські здатності видом розумової діяльності, "формою мистецтва" і називав "фантазією".
"Я надаю йому (слову "фантазія" – М. Р.) сенс, в рамках
якого його старе, високе значення, синонімічне поняттю
"уяви", сполучається з додатковими, новими: "нереальність" (тобто несхожість на реальний світ), свобода від
влади реальних, тобто побачених (вивчених), фактів –
коротше кажучи, з поняттям "фантастичного". Таким
чином, я не лише усвідомлюю, але і з радістю приймаю
те, що між фантазією і фантастикою існує етимологічний і семантичний зв'язок, оскільки фантастика
має справу з образами того, чого "насправді немає",
але що взагалі не можна виявити в реальному світі, чи,
принаймні, вважається, що не можна" [13]. Йдеться про
те, що слухачі/читачі казки у своїй уяві створюють образи, у вільному польоті фантазії творять чарівну
країну, населяють її героями, які здійснюють пригоди.
За Толкіном, казка, як і взагалі література, дає можливість слухачеві/читачеві не слідувати за нав'язаними
ззовні візуальними образами персонажів і місць дії як
єдино можливими їх втіленнями, а самим створювати їх
у своїй уяві, надаючи їм конкретності й унікальності,
залежно від уяви і фантазії кожного слухача/ глядача.
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Третій рівень візуалізації задається самою природою
казки, що оперує архаїчними текстами мнемонічного
плану. Власне, про них Ю. М. Лотман писав як про згущення символів, які мають глибоку архаїчну природу і
сягають дописемної епохи, коли певні "знаки являли собою згорнуті мнемонічні програми текстів і сюжетів, що
зберігалися в усній пам'яті колективу" [8, с. 192]. Символ
є одиницею збереження культурної пам'яті, являючись у
сучасний світ з глибини віків. У ньому переплетено образ
і зміст/сенс. Лотман підкреслював, що змістовний потенціал символу завжди ширше за його конкретну репрезентацію. Смислові глибини символу припускають безкінечну кількість інтерпретацій, творячи нові змістовні
горизонти. Так, герої казки символізують певні явища/сили; суть цих сил певною мірою виражається в цих
героях, вони її уособлюють, але сама по собі залишається таємницею, не до кінця розкритою. Герої казки постають як символи-хранителі культурної пам'яті.
Висновок. У статті висвітлено етичні цінності, які
сучасність черпає в архаїчних пластах культури й генерує, засновуючись на інваріантах минулого. Казка,
з'явившись в архаїці, спроможна відкривати в кожну
культурно-історичну добу нові свої грані, смисли,
невідомі у часи виникнення. У сучасній культурі казка
втратила колорит архаїчного жаху й набула певного
романтичного флеру і моралістичного забарвлення. Це
знаходить відображення в образі героя. Для сьогодення
герой казки – це перш за все дрімаючий герой. Він залишає враження, що на його місці може опинитися кожен, складись обставини відповідним чином. У ньому
героїчне начало розкривається поступово. У ході
оповідання виявляється, що він володіє певними чеснотами, втілює моральну цілісність. Ці якості дають
йому змогу подолати перешкоди, пройти випробування.
Етичний пафос казки полягає у переможній боротьбі із
злом, втіленні/відновленні справедливості.
У казці етичні змісти візуалізуються. На базовому
рівні візуалізація добра і зла явлена у безпосередній
даності краси і потворності. Другий рівень візуалізації
етичних змістів задається уявою, що дає можливість
аудиторії створювати образи й унаочнювати сенси у
вільному польоті фантазії. Третій рівень зумовлений
самою природою казки, що оперує символами. На
цьому рівні герої казки постають як символи-хранителі
культурної пам'яті.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭТИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ В ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ
В статье современная культура (в частности в этических аспектах) представлена в оптике волшебной сказки, что дало возможность выяснить этические ценности, которые современность черпает в архаических пластах культуры и создает, основываясь
на инвариантах прошлого. Сказка, появившись в архаике, способна открывать в каждую культурно-историческую эпоху новые свои
грани, смыслы, неизвестные во времена ее возникновения. Определено, что с момента возникновения и до нынешнего времени волшебная сказка выполняет терапевтическую, ориентирующую и воспитательную функции. В современной культуре сказка утратила
колорит архаического ужаса и приобрела определенный романтический флер и моралистическую окраску. Это находит отображение
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в образе героя. Для современной культуры именно дремлющий герой является наиболее приемлемым типом героя. Он оставляет
впечатление, что на его месте может оказаться каждый. Героическое начало в нем раскрывается постепенно. В ходе повествования
оказывается, что он обладает определенными добродетелями, воплощает моральную целостность. Эти качества дают ему возможность преодолевать препятствия, проходить испытания. Этический пафос волшебной сказки состоит в победоносной борьбе
со злом, воплощении/восстановлении справедливости.
Ключевые слова: волшебная сказка, герой волшебной сказки, добродетель, моральная целостность, дремлющий герой, волшебные силы,
справедливость, визуализация этических смыслов.
M. M. Rohozha, Doctor of Philosophical Sciences, Professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
60, Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine

VISUALIZATION OF MORAL CONTENTS IN A FAIRY TALE
Contemporary culture is represented in the paper in the fairy tale optics in its ethical dimensions. Such prospects allow to ascertain ethical values
which contemporaneity draws in archaic stratum of culture and generates basing on invariants of past. Using M. M. Bakhtin's ideas of great time of
culture and outsideness, the author exposes a fairy tale as a phenomenon that once appeared in archaics but in every further cultural-historic period is
able to represent its new facets what are unknown to all previous epochs. A fairy tale acts in therapeutic, orienting and educational functions since the
time if its origins. Today a fairy tale has lost archaic horror tinge and obtained some romantic veil and moralistic color. These dimensions are reflected
in an image of a hero. The paper points out the distinction between ethical and democratic heroes (the idea of M. E. Meletinsky). It is mentioned that
content of an image of a democratic hero is better grasped by the N. Tec's concept a "dormant hero". It is a dormant hero whom contemporary culture
comprehends most of all types of a fairy tale heroes. He leaves an impression that everybody can find oneself at his place. His heroic powers are exposed gradually. During the storytelling, it is turned out that he possesses definite virtues, personifies moral integrity. It is mentioned in the paper that
today there are transformations in the comprehension what qualities are virtues. Qualities necessary for support of ancestors' cult as well as for keeping
house were considered as virtues in archaic culture whereas contemporaneity represents in current fairy tale adaptations qualities clear for people
today, such as valor, courage, resourcefulness, quick-wittedness. Virtues allow hero to negotiate obstacles, pass tests. Ethical pathos of a fairy tale is
accumulated in victorious struggle against evil, for realization of justice, resumption of the lost equity.
Ethical content of a fairy tale are visualized. At the basic level, visualization of good and evil is represented in immediate reality of beauty and
ugliness. The second level of ethical content visualization is specified by imagination which allows audience to create images and visualize meanings in free flight of fancy. The third level is determined by proper ability of a fairy tale to use symbols. At that level, heroes are represented as
symbols-keepers of cultural memory.
Key words: fairy tale, fairy tale hero, virtue, moral integrity, dormant hero, magic forces, justice, visualization of ethical content.
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ЕТИКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ XVIII СТ.
У статті розкривається зміст етики як частини філософського курсу в Києво-Могилянській академії, яка бере на себе зобов'язання, що сформувались ще в часи Античності ‒ привести людину до моральної досконалості і земного блага. Знання, міркування, інтелектуальний аналіз зводяться до вищого етичного принципу, який визначає призначення людини в її земному бутті. З гуманістичних
позицій вирішується головна проблема моральної філософії: небесне блаженство не повинно бути зумовлено відмовою від усього
земного. Незважаючи на те, що земний світ грішний, мінливий і нестійкий, його не можна уникати, його слід пізнати якомога повніше і
глибше (для цього людині дано розум), а зі злом потрібно боротися, керуючись виключно розсудливістю.
Ключові слова: етика, право, справедливість, християнство, свобода, воля, чесноти, розсудливість, Києво-Могилянська академія.

Постановка проблеми. У Західній Європі основні
принципи світогляду, що формувався на основі культури
бароко, розвивали видатні вчені Б. Спіноза, Б. Паскаль,
Б. Грасіян та інші. Їхні роботи є досить популярними серед дослідників філософії та культурології. В Україні подібними проблемами цікавились професори КиєвоМогилянської академії: Ф. Прокопович, Г. Кониський,
М. Козачинський, С. Кулябка, С. Калиновський та інші.
Історія Києво-Могилянської академії на сьогоднішній
день вже достатньо ґрунтовно відома, але дослідження
наукового доробку в етико-правовій площині тодішніх
професорів філософських курсів здебільшого залишаються в тіні. На сьогоднішній день, в умовах формування
нового політичного класу в Україні, етико-правова проблематика є досить актуальною й доречною.
Аналіз досліджень і публікацій. Звернення безпосередньо до робіт професорів Києво-Могилянської
академії Т. Прокоповича, С. Калиновського, С. Кулябки, М. Козачинського і Г. Кониського свідчить про
те, що у вітчизняній філософії намічається тенденція
подолання спрощеного погляду на етику як на суто
прикладну дисципліну, завдання якої зводилося б
тільки до коментування моральних настанов Біблії або
інших авторитетів християнства.
Мета статті полягає у висвітленні етико-правових
ідей у філософських курсах професорів Києво-Могилянської академії XVIII ст.

Виклад основного матеріалу дослідження. Історія Києво-Могилянської академії на сьогоднішній день
вже достатньо ґрунтовно відома, є також дослідження
наукового доробку тодішніх професорів філософських
курсів. Нагадаємо, що на території тоді православного
світу це був перший університет європейського зразка,
заснований в Києві митрополитом Петром Могилою в
1632 р. Академія утворена внаслідок об'єднання школи
Київського братства і школи при Києво-Печерській лаврі. Навчання в академії було відкритим для всіх станів
суспільства. Рік починався 1 вересня, але студентів
приймали також пізніше протягом року. Процес навчання в Київській академії тривав дванадцять років. Предмети поділялися на так звані ординарні та неординарні
класи. До ординарних належали: граматика, поетика,
риторика, філософія та богослов'я. В неординарних
класах викладались грецька, польська, німецька, французька, єврейська та російська мови, історія, географія,
математика (курси включали алгебру, геометрію, оптику, діоптрику, фізику, гідростатику, гідравліку, архітектуру, механіку, математичну хронологію), музика, нотний
спів, малювання, вище красномовство, медицина, сільська та домашня економіка. В 1751 р. в академії почали
викладати російську мову та поезію, в 1784 р. було заборонено читати лекції українською мовою.
У Києві в 1982 р. видано "Опис курсів філософії і риторики професорів Києво-Могилянської академії", де
© Семикрас В. В., 2019
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КРИЗА ВІЗУАЛЬНИХ ПРАКТИК МОДЕРНУ
Стаття присвячена аналізу розмивання базових настанов візуальних практик Модерну, зокрема режиму та способу сигніфікації.
Описується загальна динаміка історичних типів візуальних практик та місце режиму бачення Модерну в ній. Визначаються візуальні
параметри способів сигніфікації реалізму та модернізму, в логіці трансформації яких описується криза модерних візуальних практик.
Доводиться статус фотографії як базової візуальної практики способу сигніфікації модернізму.
Ключові слова: візуальна практика, Модерн, спосіб сигніфікації, реалізм, модернізм, фотографія.

Постановка проблеми. Візуальна культура як особливе поле дослідження формується завдяки складній
культурній трансформації, і її витоки ховаються в добі
Модерну. Це час, коли здійснюється обмеження тактильного та аудіального досвіду. Модерн є відправною
точкою в експансії візуальної рецепції світу, що корелює з розвитком науки і техніки. З появою книгодрукування змінюються акценти у чуттєвих орієнтаціях людини. Задля того щоб розуміти явища, які несуть за
собою очевидні наслідки, – треба розглянути трансформацію процесів встановлення візуальних параметрів, згідно з соціокультурними процесами та зламами
парадигмальних основ. Важливим у даному контексті
є розуміння теорії режимів і способів сигніфікації
С. Леша, оскільки їхня характеристика пов'язана зі
складовими візуальних практик, репрезентацією, динамікою відношень між сигніфікатом та сигніфікантом.
Візуальна культура в цьому контексті постає вже не
просто як об'єкт дослідження, але і як методологічна
настанова, оскільки вписується в соціокультурне дослідження як призма, крізь яку аналізуються проблема
тотожності, криза логоцентризму, перехід до іншого
способу сигніфікації та мінливість досвіду індивіда в
контексті епохи, в якій він перебуває.
Не знижується актуальність питання про своєрідність Постмодерну і його параметрів, але для того щоб
розуміти пост-, треба розуміти модерність, згідно з чим
розглядати перший з певного ракурсу відносно другого.
Адже відомою є позиція "модерн як незавершений проект", яка потребує розгляду.
Але оскільки в межах даного дослідження розглядаються візуальні практики, треба проаналізувати конкретне втілення їх параметрів і того, про що вони кажуть,
як вписуються у формування світоглядних орієнтирів та
які наслідки мають для становлення подальших соціокультурних сенсів. Задля цього в роботі варто розглянути фотографію як явище розрідженої форми візуальних практик високого Модерну.
Аналіз досліджень і публікацій. Теорія режимів
сигніфікації є авторською методологією С. Леша та детально розглянута ним в роботі "Соціологія постмодернізму", візуальна культура в контексті історичних режимів сприйняття розглядалася М. Маклюеном в його роботі "Галактика Ґутенберґа: Становлення людини друкованої книги". Для дослідження тематизації візуальної
культури Модерну важливими були такі джерела, як
П. Вірльйо "Машина зору", праця М. Мерло-Понті "Око і
дух", К. Дженкс "Візуальна культура". Також візуальні
практики як інтерес гуманітаристики були розглянуті
такими авторами, як Дж. Александер, Н. Мірзоєв та ін.
Проблематика фотографії в культурологічному дискурсі
була досліджена В. Беньяміном у праці "Твір мистецтва
у епоху технічного відтворення", "Коротка історія фотографії", особливу роль в цій тематиці зіграла праця
С. Сонтаг "Про фотографію".

Мета статті полягає у виявленні культурних підстав
трансформації базових засад візуальних практик Модерну у кореляції з динамікою режимів сигніфікації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Візуальна культура окреслюється як проблемне поле доби
постмодерної гуманітаристики [18, p. XVI]. Таке виокремлення та автономізація відбулися завдяки іконічному
повороту, поняття якого було введено Г. Бьомом, а
Дж. Александер надасть цій радикальній соціокультурній трансформації назву "іконічної влади" [14, с. 22].
Однак казати про те, що він відбувся у XX ст., буде абсолютно некоректним, заважаючи на те, що витоки і
вже наявні процеси візуалізації культури почалися в
Новий час, а постмодерні концепції лише фіксують
зрушення доби Модерну.
Модерн характеризується такими параметрами, як
чітка диференціація матеріальних і духовних практик,
вивільнення духовної культури з примату релігії, абсолютизація суб'єкт-об'єктної опозиції, протиставлення
раціонального та чуттєвого та домінування часу над
простором (З. Бауман, С. Леш) [16; 8]. Ці параметри
заклали основні риси культурних процесів в модерний
час, і вони виявилися значними для формування візуального поля, яке ми можемо розглянути як відображення базисних засад цього часу.
Перший параметр має свій чіткий прояв у мистецьких практиках, а саме в образотворчому мистецтві, коли
художник отримує власну суб'єктивність, на відміну від
середньовічного ремісника. Другий параметр дає зрозуміти те, як людина існує у світі, де вже не існує синкретичності, як в архаїчних структурах. Індивід розуміє
себе як суб'єкта, протиставляє себе світу, отримує автономію і перед-ставляє перед собою світ як об'єкт свого споглядання й осмислення. Третій параметр пов'язаний з другим, витікає з нього і призводить до споглядання як головного способу контактування з середовищем. У контексті цього параметру візуальне домінує
над іншими чуттєвими формами сприйняття і стає повзучою ланкою між ментальними структурами людини і
раціональною рефлексією.
Філософія І. Канта стає визначною у визначенні апріорного статусу часу і простору в людському досвіді.
Індивід Модерну починає лінійно і послідовно вимірювати свій досвід часом. Ці детермінанти модерної епохи
чітко показують себе і проявляються в мистецьких
практиках, здебільшого у живописі як рецепції світогляду Модерну. Саме в мистецтві відбувається секуляризація культури, воно стає самодостатньою формою
світосприйняття. Візуальні практики стають особливим
провідником до засад цієї епохи і одночасно ареною
для розвитку зорового способу орієнтації суб'єкта. Око
стає базовим інструментом такої ієрархії.
Особливою рисою у візуальних практиках Модерну є
простір між оком та об'єктом акту бачення в тому сенсі,
що "лінії від об'єкта проходять крізь двовимірний простір і з'єднуються всередині ока" [8, с. 6]. Це виражає
встановлення раціоналізму у візуальному полі Модер© Тапол А. І., 2019
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Виклад основного матеріалу дослідження. Ще
давньогрецький мислитель Платон, розглядаючи онтологію Ерота, у діалозі "Бенкет" говорить про те, що
ніжність є однією з його характеристик. Через вуста
Агафона ми чуємо таку сентенцію: "Отже, він (Ерот ‒
В. Т.) молодий і – на додачу до своєї молодості –
ніжний. Щоб зобразити ніжність бога, потрібен такий
поет, як Гомер. Стверджуючи, наприклад, що Ата богиня, і до того ж ніжна, – принаймні, стопи у неї ніжні, Гомер висловлюється наступним чином:
Всіх засліпляє, легкі в неї ноги, і навіть не ходить
Ними вона по землі, по головах людських прямує
[Див.: Il XIX 92-93].
Так ось, як на мене, він прекрасно довів її ніжність,
сказавши, що ступає вона не по твердому, а по м'якому. Тим самим доказом скористаємося і ми, стверджуючи, що Ерот ніжний. Адже ходить він не по землі і
навіть не по головах, які не такі вже й м'які, ні, він ходить і мешкає в найм'якшій частині світу, оселяючись
у звичаях і душах богів і людей, причому не у всіх душах поспіль, а тільки в м'яких, бо, зустрівши суворий
характер, йде геть, коли ж зустріне м'який – залишається. А якщо завжди він ступає ногами, і всім тільки нам'якішим у найм'якішому, він не може не бути
надзвичайно ніжним" [Symp.195d-e].
Любов не приходить до тих, хто черствий, меркантильний, жорстокий. Вона, маючи в собі такий фундаментальний атрибут, як ніжність, близька до тих, хто
добрий, милосердний, людинолюбний. Любов "не входить в будинок" до суворих людей не через небажання,
а тому, що найчастіше люди, які мають такий характер,
відносяться до любові скептично або цинічно. Висновок
напрошується такий: хто ніжний, уважний, турботливий
– той приречений любити і бути коханим.
Платон, розмірковуючи про зв'язок любові і ніжності,
підкреслює – саме той факт, що Ерот ніжний і може
непомітно для всіх з'являтися у людському житті, показує, що любов дійсно "не від світу цього". І не дивно, що
унікальність природи Ерота (у давньогрецькій традиції)
полягала в його всевладді, під владою даного бога були всі – і боги Олімпу, і смертні люди. Любов – є щось
заздалегідь задане нам. Ми не можемо полюбити з
власної волі. У цьому контексті досить мудрим є вислів
М. Бубера "Любов не належить ні мені, ні тобі, вона між
нами, між Я і Ти" [4, с. 33]. Онтологічно любов має
ніжність, а відтак завжди "трапляється" в нашому житті,
коли ми не чекаємо її, проте наші серце і душа готові
сприйняти її і нести відповідальність і дбати про це як
про найбільший дар в житті.
Розуміння ніжності як атрибута любові говорить про
те, що остання за своєю природою є випадковою.
Ніжність тут означає випадковість, невблаганність її
виникнення (її дискурсу, риторики). Вона приходить
легко, спокійно, без натиску; людина усвідомлює, що
вона любить, вже тоді, коли вона повністю у владі любові. Відносно цього дуже точний образ застосував
Р. Барт у "Фрагментах мови закоханого": "Любов
настільки несподівано виникає, вривається в наше повсякденне існування, як і несподівана розмова про бенкет в будинку Агафона, яку затіває Аполлодор з другом
по дорозі в Афіни" [1, с. 357].
Дійсно, любов – завжди випадковість, однак предмет любові – ні. Ми не знаємо місця і часу нашої першої
зустрічі з любов'ю, з тією особистістю, в яку будемо
закохані, але улюблена особистість – не випадкова,
вона обрана нами серед сотні тисяч людей. Вона –
найщасливіша невипадковість, яка тільки може трапитися в нашому житті. Зрештою можна сказати, що любов це невипадкова випадковість, випадковість, на яку
ми згодні, яку ми всі чекаємо. Така особливого роду
"випадковість", заради якої ми готові пожертвувати всім

– власним щастям, добробутом, успіхами, здоров'ям,
тільки б бути з тією, яку ми любимо, хто наповнює наше
життя сенсом і дає крила, тобто натхнення.
Випадковість любові відбувається і від того, що, на
думку Платона, Ерот відрізняється гнучкістю форм.
Якщо б він не був гнучкий, він не міг би скрізь прокрадатися і спершу непомітно входити в душу, а потім
виходити з неї. Переконливим доказом пропорційності
і гнучкості форм Ерота служить той ні з чим не
порівнянний благородний вигляд, яким він, як всі
визнають, володіє. Адже "між любов'ю і потворним
вічна боротьба" [Symp.196a-b]. Під гнучкістю форм тут
можна розуміти його багатогранність. Завдяки тому,
що у любові ніжність є атрибутом, перша є "гнучкою"
онтологічно, а значить, присутня нескінченна багатогранність історій кохання в світі.
Отже, любов не може бути без ніжності, і навпаки.
Якщо ніжність проявляється без любові – значить, це
брехня, обман, нещирість і лестощі по відношенню до
тієї чи іншої людини. Ніжність – це не просто і не тільки
ласкаві слова, ласкаві дотики один одного, це, в першу
чергу, онтологічна потреба кожного з нас у теплоті,
увазі, турботі з нашого боку і з боку Іншого.
Ніжність проявляється в любові, оскільки як любов,
так і її фундаментальний атрибут імпліцитно пов'язаний
з дитинством: "Ерот неодмінно юний тільки в міфах,
романах, переказах, створених у відповідь на євгенічні
потреби виду ("у них було багато дітей, тому що вони
полюбили одне одного молодими"). Але любовна пристрасть не визнає віку (як не визнає статі або об'єкта);
вона не тільки звалюється на вас незалежно від нього,
але ще і здійснює чарівну дію, звільнення від будь-якого
вікового почуття: закоханий суб'єкт буквально не має
ніякого віку (він більше не знає, що це таке – вік) – або
наділений відразу усіма; він подорожує в часі, без попередження перемежовуючи дитячу ніжність втомою" [2].
Даний феномен в любовному дискурсі є і проявом
розуміння Іншого. Необхідно підкреслити – ніжність не
завжди проявляється спонтанно; люблячі відчувають,
"пізнають" предмет любові і, відчуваючи, що Іншому
потрібно, здійснюють її прояв до тих пір, поки кохана
особистість буде в стані спокою і затишку. Ніжністю
пізнається улюблена особистість у тому сенсі, що ми
знаємо, коли і в яких ситуаціях вона більш уразлива, і в
цей момент необхідно проявити ніжність по відношенню
до предмета нашої любові. Ніжністю пізнається і світ,
оточуючі нас люди – жорстокість, злість, несправедливість не мають в собі гносеологічного потенціалу, бо
несуть руйнівне, деструктивне начало. Ніжність як один
з фундаментальних проявів любові, оскільки має в собі
виключно конструктивне і позитивне начало, маючи в
собі пізнавальну здатність, допомагає людині значно
краще і глибинніше пізнавати світ, близьких і саму себе.
Вербальні і невербальні ніжності
в любовному дискурсі
Ніжність, і це, зокрема, особливо видно з діалогів
"Ромео і Джульєтти", ‒ один з найголовніших атрибутів
дискурсу романтичної любові. Варто зауважити, що
ніжність має ряд аспектів, а саме вербальний і невербальний. Сама історія кохання між Ромео і Джульєттою
починається безпосередньо з вербального аспекту.
Досить згадати слова Ромео, адресовані Джульєтті:
"Джульєтто, ти як день! Стань біля вікна, убий місяць
сусідством... Моя душа, моя радість".
Згідно з філософським дискурсом, всі ці ніжні слова
на адресу коханої ‒ не просто слова, епітети або метафори, але проявляються вони імпліцитно як елементи
влади. "Ніжність, ‒ на думку С. Соловйової, ‒ є одним з
проявів любові як феномена влади, але, підкреслює
дослідниця, любов панує зовсім по-іншому, ніж на пер-
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потребу "бачити, щоб діяти", яка не тільки не загубилась у тривалій людській історії, а, навпаки, загострилась, перетворившись на базовий орієнтир у навколишньому світі, провідний спосіб бути дотичною до нього.
Важливою її складовою виступає так зване внутрішнє
бачення, що є результатом сублімації у духовний розвиток тієї напруги, яка з необхідністю виникає між зовнішнім візуальним і "внутрішньою" людиною. Таким чином, ми маємо справу із процесом, що є константним
для саморозвитку людини. Відбувається він, звісно, не
лише в урбаністичному просторі, однак специфіка міста
сприяє кристалізації візуального тиску, який далекий від
моделі органічного бачення.
Незбігання цих двох різних потужних видів впливу
потребує свого розгляду, який, на нашу думку, сутнісно
пов'язаний з предметом аналізу. Багатовікове існування
міст, здавалося б, вже мало зняти існуючу різницю, закріпивши урбаністичну візуальну матерію у царині зорової органіки. Однак органічним для візуального
сприйняття людини залишається лише світ природи
(навіть у випадку незнаного раніше й не освоєного нею
природного ареалу). Місто ж має свою окрему візуальну
історію: штучно створена, вона є зумисною на відміну
від природи, материнського лона людства, яке, забезпечивши фізіологічні можливості сприйняття, увійшло у
свідомість усуспільненої істоти відчуттям невичерпності
наданих людині резервів і їх зв'язку з об'єктивною доцільністю. У цьому сенсі природа назавжди залишається
началом, що акумулює вітальну енергію як енергію самоздійснення, забезпечуючи формування, відтворення
та збереження духовного геному людства. Таким чином, в усіх випадках – чи цілеспрямовано споглядаючи
об'єкти природного середовища, чи побіжно сприймаючи природне тло, людина не потерпає від агресивного
тиску. Навіть тоді, коли незнайомий природний простір
видається загрозливим, це лише активізує її сутнісні
сили, відповідно мотивуючи та інтенсифікуючи процес її
саморозвитку. Варто зазначити, що зустріч із природою
викликає в нормі духовні імпульси, з іншого ж боку,
природа є неперевершеною як ніша духовного відновлення, чого не скажеш про урбаністичне середовище
людського побутування.
Зрозуміло, що у цих двох вимірах своєї дійсності
людина отримує принципово різні візуальні сигнали:
одні мають підстави для цілковитої довіри, інші є нав'язаними, адже переслідують свої конкретні цілі, оперуючи засобами для їх реалізації. Перші явлені такими,
якими вони є, і не викликають відчуття насилля, сприяючи, таким чином, гармонізації стосунків із собою. Другі,
створені свідомо й, підкреслимо, проективно, несуть у
собі виклик, народжений вже самим фактом авторства
(байдуже, індивідуального чи колективного), адже задум та його реалізація може в інших викликати не
тільки схвалення, але й спротив. Власне, й місто як
своєрідний сукупний простір стає примусовою територією буття для тих, хто зв'язав з ним власну долю. Для
них неможлива позиція "ззовні" – місто втягує їх у
свою систему: суєтну й комфортну, прагматичну і творчу, ворожу й цілковито байдужу.
У міському коловороті візуальне виступає найефективнішим способом конденсації, опосередкування й передачі смислів. Своєрідним чином це фіксує сталий вираз "обличчя міста", що показує його зовнішню відкритість до суспільної комунікації. Місто вступає в неї як
"складний світ рукотворної природи, що має свої особливі закономірності розвитку, світ по-своєму природний,
подібно до "першої" природи, і разом з тим штучний,
який підкорюється творчій волі людей" [2, с. 297]. Цей
складний і динамічний організм змушений постійно знаходитись у стані перманентної самоідентифікації, що є
нічим іншим, як набуттям власних смислів. Ці смисли
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давно вийшли за межі порівняння міста з селом, формуючись у своїй основі всередині гомогенного урбаністичного простору. Слід погодитися з тим, що "розуміння міського простору як динамічної конфігурації якихось міських контекстів та повсякденних практик (людей і різних
спільнот), пов'язаних з конкретним середовищем, обумовлює перехід від спроб визначення, що є "місто взагалі",
до роботи з різними режимами бачення" [5, с. 26].
Споживання візуального образу міста й візуальних
образів його окремих феноменів відбувається за різними сценаріями, які, на думку вчених, декодуються у
межах кількох теоретичних парадигм. Аналізуючи "методологічну оптику бачення міста", виділяє натуралістичну, структуралістську, конструктивістську та феноменологічну російський дослідник С. В. Пирогов [4,
с. 59], обравши операціональною основою феномен
візуального образу як "когнітивну конструкцію, що відображує різноманітні типи досвіду" [4, с. 59]. По відношенню до них візуальне виступає як "відображення
об'єктивної соціальної реальності", як "система зон
життєдіяльності, а також текст", як "виділення окремих
фрагментів реальності (об'єктів)… і створення з них
певної "картинки"… на основі завжди існуючих схем
сприйняття: архетипів, габітуса, ідеології чи навіть простих стереотипів", врешті, як те, що не тільки відображає, але й виробляє реальність [4, с. 60].
У контексті нашого аналітичного інтересу найбільш
продуктивним виступає бачення міста як тексту, що варіюється залежно від його суб'єктивно-особистісного
сприйняття, адже візія міського простору переживається
кожним як факт власного життя. Формуючись діяльними
силами людини як частина її світу, цей багатошаровий
текст, опосередкований численними елементами неорганіки, виявляється не пенатами, а в певному сенсі територією незвіданого, яка напружує, мобілізуючи адаптивні
механізми, внутрішні захисні ресурси. Це надає надзвичайної цінності міським локаціям, чиє візуальне пред'явлення співпадає з органічними орієнтирами людського
сприйняття. Cаме такими є паркові зони.
Усвідомлення значення парків у семіосфері міста, а
таким чином, й міста – у семіосфері парків потребує їх
перехресного аналізу як явищ взаємозалежних, а отже,
й взаємовизначальних. У цьому дискурсі вжите вище
поняття органічного бачення є операціональним, потребуючи, на наш погляд, подальшого – концептуального – розвитку. Візуальність за умови її сприйняття лише
як видимого не є корелятом такого бачення, адже воно
являє собою забезпечене зором світовідчування. Тому
цілком зрозумілими є стагнація сучасних досліджень
візуальності і водночас прагнення подолати її шляхом
повороту до суб'єкта візуального сприйняття і сутнісних
засад даного процесу, обумовлених природою людини,
творчо-перетворювальною мотивацією її запитів до
світу. Саме з таких позицій сформульована і розглядається поставлена нами проблема. Це означає передусім, що процес смислотворення та побудованої на
ньому соціокультурної комунікації здійснюється істотою універсальною, недоконаною у цій своїй потенційній здатності через несприятливі реалії, однак спрямованою (усвідомлено чи інтуїтивно) на подолання
розриву між надихаючим сутнісним ресурсом і тривіальністю наявного буття.
У цьому сенсі рядові посадки дерев, бульвари,
сквери, звичні для ока городянина, є не тільки частиною
екологічної програми, а й важливими візуальними меседжами. Агенти природи, вони гасять агресивність
урбаністичного середовища, мобілізуючи духовну
остійність людини. Прагнення до гармонізації стосунків
із природним оточенням, фундаменталізуючи людське
світовідношення, кардинально вплинуло на людське
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сякденний дискурс. Так, замість слів "добре", "згода" ми
все частіше використовуємо "Ок". Для більшості країн
серед найбільш впізнаваних "світових" знаків постають
"McDonald's", "Coca-Cola", що свідчить про розповсюдження споживацької, утилітарної, масової культури.
Разом з тим позитивним аспектом глобалізації є те,
що вона створює зручні умови для розповсюдження
культури, товарів, інформації, знань. Вони стають доступнішими для представників різних країн. У такий
спосіб сучасне суспільство розвивається, набуваючи
різних смислів і характеристик.
Окреслені концепції стверджують, що одним із основних факторів, який уможливлює суспільний розвиток, є культура. Саме оволодіння відповідним рівнем
культури, що характерна саме для цього суспільства,
уможливлює успішну діяльність як окремо взятої людини, так і суспільства в цілому. Інтенсивне впровадження
інформаційно-комунікативних технологій в усі сфери
життєдіяльності суспільств на сьогодні набуло світових
масштабів. Поступово стираються кордони національного, що викликає нові загрози, з одного боку, а з іншого, створює нові умови конкурентоспроможності як
країн у міжнародних та міжнаціональних відносинах у
громадських, економічних, політичних, безпекових сферах, так і людей у міжособистісних відносинах, що вимагають від кожної особистості відповідного рівня
мобільності й обізнаності в користуванні новітніми засобами зв'язку і взаємодії. Нині, на початку ХХІ ст.,
людство переживає новий етап у розвитку процесів
інформатизації. Сучасні комп'ютерні, телевізійні, радіота телефонні мережі, прискорене розповсюдження
взаємозв'язку локального і глобального створює принципово нову трансмережеву сферу, що стає потужним
інструментом впливу на масову свідомість, а також посилює соціально-психологічний та культурно-інформаційний аспект глобалізації.
Цілком логічно виникає питання: в якому напрямку
розвивається сучасна культура, в що вона перетворюється? Можемо констатувати те, що культура знаходиться в перехідному періоді, що, на нашу думку,
обов'язково потребує креативних рішень для подальшого розвитку, хоча є інші точки зору, зокрема
В. Кутирьова, який стверджує, що культура перетворюється на технос. Але разом з тим автор пропонує
шлях "консервативного повороту". Основною вимогою
для його реалізації є обов'язкове виявлення в сьогоденні тих чинників, які будуть прогресивно впливати на
життя людини і суспільства. Так, сучасний етап розвитку культури є інформаційно залежним. Він обумовлений
мультимедійним середовищем, а саме телевізійним
контентом, Інтернетом, мобільним зв'язком, соціальними мережами, флешмобами тощо. "Принципи інтернеткомунікації, такі як швидкість і глобальність охоплення
аудиторії, віртуальність та анонімність, інтерактивність,
гіпертекстуальність, семантична множинність, а також
симулятивність, у повній мірі виявилися обумовленими
та "вписаними" в контекст постмодерної парадигми
сенсовизначень та сприйняття світу і реальності як
єдиного тексту, з можливістю гри сенсами, цінностями і
значеннями як культури, так і в цілому людського буття"
[10, c. 3]. З іншої сторони, прийняття нових умов розвитку суспільств в цілому, і кожного індивіда зокрема,
потребує нових методів адаптації і набуття індивідом
комп'ютерної грамотності та культури. Тому й виникло
нове поняття наприкінці ХХ століття, а саме "інформаційна культура", і на той час його значення зводилось до комп'ютерної грамотності. Зокрема, на думку
Ю. Шрейдера, інформаційна грамотність зводилась до
навичок елементарного поводження з персональною
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ЕОМ, а саме з ЕОМ, що застосовується для масового
користувача, який не володіє навичками програмування
[20, c. 124]. Враховуючи вищесказане, варто зробити
декілька узагальнень. По-перше, інформаційну культуру не можна зводити лише до отримання навичок користування комп'ютерною технікою; по-друге, не всі користувачі здатні писати програми та алгоритми; і, потретє, на сьогодні людина не мислить себе поза Інтернетом, соціальними мережами, телефонним зв'язком
тощо. У цьому контексті цілком слушною є точка зору
Л. Скворцова, який зазначає, що "…досвід показує, що
оволодіння знаннями та навичками це лише один аспект інформаційної культури. Поняття інформаційної
культури припускає вияв її об'єктивності як реальності,
в якій живуть і діють індивіди, незалежно від того,
наскільки досконало вони володіють комп'ютерною технікою і прийомами складання програм" [17, c. 15]. Отже,
можна сказати, що інформаційна культура є складовою
культури, де, з необхідністю, саме вона вказує рівень
розвитку інформаційної взаємодії індивідів в суспільстві. Іншими словами, інформаційна культура – це
рівень досконалості як окремо взятого індивіда, так і
суспільства в цілому. Виходячи з такого трактування
інформаційної культури, можна сказати, що вона, поперше, є цілісною соціальною системою, яка на
сьогодні є одним із найважливіших чинників розвитку
загальної культури людства; по-друге, є своєрідним
показником рівня задоволення потреб людей (політичних, економічних, духовних тощо); по-третє, постає новою сферою соціалізації індивіда, що включає інформаційну освіту, виховання, професійну підготовку тощо.
Отже, інформаційна культура являє собою комплексну характеристику особистісних, професійних якостей, що відповідають сучасним вимогам професійної
діяльності, визначальним чинником якої виступає
всебічна інформація та знання, що, в свою чергу, формують відповідну систему мислення та світорозуміння.
На думку В. Мілітарьова та І. Яглома, освоєння інформаційної культури є необхідною умовою розвитку кожної мислячої людини, а в епоху глобального
розповсюдження комп'ютерних технологій її значення
значно зростає. "Сукупність знань про основні методи
подання знань разом з умінням застосовувати їх на
практиці для розв'язання і постановки змістовних задач
цілком правомірно назвати – інформаційною культурою. Культурою поводження зі знаннями, даними та
інформацією" [11, c. 103]. Отже, інформаційна культура
– це рівень розвитку інформаційних зв'язків в суспільстві; характеристика інформаційної області діяльності людей. "Культура інформаційного суспільства –
це культура, побудована на технократичній вірі в прогрес людства, завдяки інформаційним технологіям, яка
визначається вільною та відкритою технологічною
творчістю, втілена у віртуальних мережах, націлених на
створення нового мультикультурного суспільства, яке
матеріалізоване у функціонуванні нової інформаційної
економіки та нової глобальної культури" [2, c. 199]. Отже, в даному контексті цілком правомірно було підкреслено Ж. Бодріяром, що культура перестала бути
"прив'язаною" до конкретного місця і разом з тим у
відповідному місці вона перестала бути цілісною. Культура інформаційного суспільства фрагментувалась,
тобто розпалася на культури окремих спільнот, які
відрізняються між собою смаками, віруваннями, в яких
поширюється споживання, гра, іронія тощо.
Інформаційна культура є необхідною складовою розвитку інформаційного суспільства, визначальною
особливістю якого є збільшення інформаційної діяль-
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провіщував цінності закону, порядку, перемоги, сили,
миру як ідеалів імперії [13, с. 60‒64].
Кардинальна зміна ролі площі в європейських містах відбулася за часів Відродження, коли почали з'являтися нові суспільні простори, створені із міркувань
естетизму та престижу. Як зазначає французький дослідник культури Відродження Жан Делюмо, "до поняття
commoditas [користь, зручність (лат.)] Ренесанс додає
своє розуміння volupras [задоволення, радість, пристрасть (лат.)]. Місто не повинне бути лише практичним.
Воно має бути ще красивим" [2, с. 304]. Тогочасні автори трактатів про архітектуру, як-от Альберті, Франческо
ді Джорджо, Філарете, обґрунтовували різні принципи
облаштування суспільного простору. Низка архітекторів
відстоювала принцип "шахівниці", план якої був успадкований від Гіпподама Мілетського та римських військових таборів, краса якої полягала у синтезі ясності,
чіткості ліній та симетрії. Головні теоретики Ренесансу
(Анонім Детайор, Доні, Кампанелла) наполягали на необхідності втілення радіально-концентричної схеми,
відданість якій пояснювалася прагматичними військовоінженерними причинами (легкість обстрілу ворогів із
центру, яким була головна площа) та світоглядними
уподобаннями. План міста, в основу якого покладене
коло або багатокутник, пов'язувався із платонівським
образом космосу, втіленням на землі і в камінні сферичної досконалості Всесвіту [2, с. 305‒307].
Така радіально-концентрична схема побудови міста
надає центральну значущість площі. На відміну від спонтанно побудованої середньовічної площі, ренесансну
площу ретельно планують, розраховують її масштаби
(Палладіо) і пропорції (Альберті), вибудовують як палацовий простір з єдиним ансамблевим декором. Зразковим втіленням суспільного простору "ідеальних міст"
постали пьяцци дель Кампо в Сієні, делла Синьйорія у
Флоренції, Сан-Марко у Венеції, які демонструють
зв'язок релігійної та світської архітектури. Пьяцца дель
Кампо була побудована у вигляді напівкруглої чаші на
нерівній площині, із арочними вікнами на верхніх поверхах будівель, які повторювали аркади фасаду палаццо
Публіко та фасаду і купола кафедрального собору.
Флорентійці використовували подібне оздоблення, яке
повторювало рух аркад на кафедральному соборі та
лоджіях [9, с. 118‒119]. Основою архітектурного стилю
Сан-Марко були візантійські традиції, вплив яких прослідковується в релігійних та світських будівлях. Палац
дожів, розташований на головній площі Венеції, постав
символом республіканської незалежності та слугував
зразком для світської архітектури. Схожий арочний
мотив оздоблює іншу суспільну будівлю Сан-Марко –
Бібліотеку, покликану бути палацом гуманістичної науки й мистецтв та пам'яткою міської аристократії. "Повітряна" архітектура Старих Прокурацій, яка за допомогою аркад прикриває ізольованість дев'яти палаців,
утворюючи ілюзію їхньої цілісності та повної подібності Палацу дожів, задає не лише монотонність суспільному простору, але й слугує символом рівноправ'я, однодумності, солідарності [4, с. 157‒158].
Отже, ренесансні площі обрамляли міські палаци,
башти, будинки гільдій та суспільні будівлі, міські монументи та скульптури, які являли собою архітектурну
єдність, свідчили про висоту естетичних смаків замовників будівництва, були символом суспільного порядку,
республіканських цінностей, проголошених гуманістами
[10, с. 31‒35]. Важливим є й те, що прагнення до ідеальної архітектури супроводжувалося прийняттям спеціальних законів, які регламентували забудову суспільного простору та обмеження його використання. Як наслідок, пьяцца делла Синьйорія втратила торговельну
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функцію, пізніше центральні площі в інших містах поступово перестають використовуватися для торгівлі [9,
с. 119]. Такі площі італійських "ідеальних міст" згодом
постали взірцями для наслідування в містобудівництві
інших європейських міст.
Подальший розвиток містобудування свідчить, що
міста з прямокутним чи радіально-концентричним плануванням із обов'язковими площами набули розповсюдження у всіх країнах Європи, а згодом й в Новому Світі. Епоха Просвітництва змістила акценти в універсальній моделі італійського Ренесансу. Якщо ренесансний
суспільний простір в центрі міста, обрамлений собором,
адміністративними та публічними будівлями, був оздоблений історичними та державними символами, то
французька площа, яку почали активно відтворювати в
інших містах, вибудовувалася навколо статуї правителя. Французький історик культури Просвітництва П'єр
Шоню зазначає, що починаючи від 1614 року, коли була
побудована площа Дофіна із статуєю Генріха IV, по
містах Європи покотилася хвиля облаштування "програмних" площ, що слугують обрамленням статуї короля – від Парижа через всю Францію до Копенгагена та
Лісабона [11, с. 503‒505]. Тим самим площа як суспільний простір починає відображати соціальні порядки,
традиції, цінності та відносини влади.
Отже, з часів Античності і до сьогодні центральні
площі міст як публічний простір відтворюють естетику
міста та постають символом духовної та політичної
влади, оскільки на цьому просторі часто концентруються храми, муніципалітети, фінансові та комерційні установи, театри, ресторани. І як зазначає Сета Лоу, площа
– це не лише фізичний, соціальний та символічний простір для суспільних дебатів про управління, культурну
ідентичність та громадянськість, це "ідеальний архітектурний вираз соціальної та моральної свободи" [6,
с. 54]. У цьому публічному просторі реалізуються різноманітні практики – здійснюється творча та комерційна
активність, відбувається комунікація. Площа в сучасному мегаполісі – це суспільний простір для зустрічей,
торгівлі, передачі інформації, за визначенням провідної
американської дослідниці міст Шерон Зукін, це "безкінечна галерея можливостей, яка відображає та відточує творчі здатності міських жителів" [3, с. 187].
Цікавим прикладом функціонування сучасного суспільного простору є одна з головних площ Нью-Йорка –
Юніон-сквер (Union Square), яка відображає особливості національної ідентичності, культури громадянськості,
політичного та фінансового контролю. Сама назва цієї
площі пов'язана із профспілками та організованими
формами солідарності. Частину цієї площі займає парк,
який був побудований на кшталт приватних лондонських скверів та відкрився для широкої публіки в 30-х рр.
ХІХ ст. У 1850-х рр. площа використовувалася для проведення масових мітингів, політичних демонстрацій.
Попри те, що в таких акціях брали участь представники
міського пролетаріату, велику частку якого складали
емігранти, будинки навколо Юніон-сквер мали високу
вартість та утворювали місця елітного шопінгу. Проте
з початку ХХ ст. цей елітний район поступово втрачав
свою інвестиційну привабливість та до 70-х рр. ХХ ст.
демонстрував соціальний занепад на тлі зростання
криміналу та наркоторгівлі. Окрім того, муніципалітет
скоротив видатки на утримання цього спільного простору, а територіально-адміністративне розташування
парку та площі, які знаходилися у юрисдикції 3-х територіальних громад та поліцейських відділів, призвело
до розмивання соціальної відповідальності за суспільний простір [3, с. 192‒201].
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Істотні зміни відбулися у 80-х роках, коли було закладено засади соціального партнерства між державою та
бізнесом, які ґрунтувалися на традиціях місцевих купецьких асоціацій, що вели свій родовід з ХІХ ст. Як наслідок,
з того часу і до сьогодні управління суспільним простором в Нью-Йорку здійснюється низкою спеціальних організацій – територіальними асоціаціями бізнесу (ТАБ),
місцевими корпораціями розвитку (МКР), організаціями
охорони парків, міським управлінням парків тощо. ТАБ та
МКР є приватними організаціями власників комерційної
нерухомості, що знаходиться в районах, у межах яких
існує суспільний простір. Ці організації сплачують додаткові податки на нерухомість, які потім повертаються до
них та доповнюються державними коштами із міського
бюджету для управління парками та площами – на прибирання, охорону, висадку квітів та газонів, проведення
безплатних дегустацій блюд, що готують в місцевих ресторанах, проведення культурних івентів та встановлення
художніх інсталяцій. Як преференції зазначені асоціації
отримують можливості заробляти гроші на суспільному
просторі площ – надаючи в оренду території площ та
скверів для рекламодавців, проведення фотосесій та
різноманітних фестивалів. Городяни отримують безпечний та чистий суспільний простір.
Відродженню Юніон-сквер сприяв розвиток інфраструктури освіти, зокрема Нової школи та НьюЙоркського університету. Будівництво гуртожитків для
студентів та нового житла дозволило не лише залучити істотні інвестиції в розвиток району, але й привело
до його "студентифікації" – зростання студентства та
їхньої готовності витрачати кошти на розваги та одяг
[3, с. 203‒204].
Отже, Юніон-сквер як суспільний простір на межі ХХ
та ХХІ ст. постав втіленням ідеалу устрою міського життя, який вибудувався на основі 3-х принципів – загальнодоступність, державна власність, приватний менеджмент [3, с. 189], а також завдяки відкритості. Відкритість дозволяє реалізовувати дві важливі цілі. Поперше, суспільний простір надає можливості для соціалізації громадян через спостереження зразків належної
поведінки, а також розвитку громадянських чеснот –
участі в різноманітних громадянських акціях. По-друге,
завдяки упорядкованості цього простору мінімізуються
можливості його руйнації на противагу локаціям із "розбитими вікнами", які провокують до актів вандалізму
[15, с. 103], утворюються неформальні механізми безпосереднього взаємного спостереження відвідувачами
парку та площі, тим самим досягається порядок та безпека. У такий спосіб візуальна відкритість та привабливість суспільного простору здатна впливати на моральнісний стан громадян, об'єднувати їх для спільних
справ (культурні проекти, демонстрації солідарності,
координація зусиль для надання допомоги).
Проте, як зазначають Н. Сміт та С. Лоу, в останні
десятиліття в США спостерігаються небезпечні процеси
наступу на суспільний простір, викликані комерціалізацією, боротьбою із тероризмом та забезпеченням порядку [14, с. 10]. Низка людей "вилучається" із такого
суспільного простору – безхатченки [14, с. 11], нонконформісти, асоціальні елементи. Як наслідок, такий
суспільний простір втрачає риси суспільного блага –
неконкурентність у долученні до нього та відкритість
для всіх. На практиці це означає втрату демократичності та підсилення соціальної нерівності. Окрім того, реальні загрози тероризму призводять до того, що суспільний простір постає предметом пильної уваги правоохоронних органів, які можуть не лише закривати частину простору для відвідувачів, обмежуючи тим самим
їхнє право на його використання, але й застосовувати

надмірну кількість технічних засобів стеження (камери
відеоспостереження), підриваючи право громадян на
приватність їхнього життя.
Іншим прикладом функціонування суспільного простору є пласи (площі) Латинської Америки. Як зазначає
американська антропологиня Сета Лоу, первісне призначення головних площ в Центральній та Південній
Америці було пов'язане із здійсненням релігійних процесій, демонстрацією мистецтва вершників, торгівлею,
поповненням запасів води та пранням. Згодом пласи
трансформувалися в церемоніальні центри, в яких відбувалися релігійні, урядові та військові заходи, а також
вирішувалися господарські справи – здійснювалася
торгівля та найом робочої сили. Але водночас пласа
завжди виконувала функцію комунікації, зокрема й транспортної, та місця суспільної взаємодії. В останню третину ХХ ст. пласи почали втрачати свою церемоніальну
значущість та стали перетворюватися на рекреаційні
зони із парками та алеями [6, с. 77‒78].
Окрему історію становлення та особливе архітектурне оформлення (відсутність аркад та піднесених над
проїзною частиною тротуарів) мають костариканські
пласи, які починаються з відкритих ігрових майданчиків,
часто футбольних полів, які трансформувалися в церемоніальний простір, а згодом в культурний центр. Але у
будь-якому разі в критичні моменти життя суспільства
пласи були тим простором, який "слугує засобом виразу суспільної самосвідомості" [6, с. 80], де розгорталася
боротьба за незалежність та свободу.
Важливим є й те, що така боротьба відбувається у
формі протесту, який може здійснюватися у різний спосіб. С. Лоу зазначає, що, по-перше, протест може бути
явним, коли постає простором страйків, демонстрацій
та інших форм активності для виразу незгоди із чинною
політикою. По-друге, протест може бути прихованим,
коли люди не приймають символіку малих архітектурних форм, облаштування суспільного простору та навколишніх будівель. Такий протест перетворює суспільний простір на територію конфлікту, в якому постає
питання планування, використання та контролю за цим
простором. І по-третє, ритуальний протест як проведення свят, парадів та карнавалів, що дозволяють тимчасово змінити звичну соціальну структуру, символічно
змінити значущість цього простору [6, с. 240‒242]. Хоча
американська дослідниця наводить численні приклади
такої боротьби за суспільний простір, що відбувається в
Латинській Америці, схожі факти можна знайти в історії
суспільних просторів Києва.
Відомий історик міської культури Анатолій Макаров
в описі благоустрою старого Києва наводить деталі
"війни дерев", що відбулася в нашій столиці під час заснування Старокиївської алеї, відомої сьогодні як бульвар Шевченка. Бульвар був заснований у першій половині ХІХ ст., в 1842 р. відбулася його реконструкція, під
час якої він був засаджений каштанами. Однак цар Микола І, який в той час відвідував Київ, імперативно виразив свої міркування щодо необхідності використовувати в озелененні "ідеологічно знакові" пірамідальні
тополі, в яких він вбачав православну візантійську символіку. Отже, генерал-губернатор Бібіков був вимушений замінити каштани на тополі, які постали символом
процвітання міста на засадах триєдності символів
влади – самодержавства, православ'я та народності.
Викорчувані солдатами каштани швидко були пересаджені міщанами у свої садиби та стали символом помірної опозиції самодержавству з боку киян, символом
незалежності та спротиву деспотизму. Як наслідок, в
тих районах, де переважали адміністративні будівлі,
домінували тополі як символи імперської влади, в при-
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манний. Виникненню рухомої архітектури передувала
кінетична скульптура, яка змінила уявлення про
стабільність та незмінність цього виду мистецтва. Проявами даної тенденції в архітектурі стали спроби "оживити" будівлі, надаючи їм рухомість завдяки конструкціям, які візуально передають ідею плинності
(асиметричні конструкції, часто позбавлені прямих
кутів, з превалюванням округлих частин). У даному
випадку можна згадати такі архітектурні споруди, як
хмарочос Мері-Екс у Лондоні Нормана Фостера, що
нагадує ракету чи кулю. Динаміка підкреслюється хвилястими звивистими лініями, які виділяються не лише
фактурою, а й кольором, формою. Так само наче на
секунду застиглими у просторі здаються споруди
Сантьяго Калатрави, чиї архітектурні форми нагадують
тваринний та рослинний світ, де немає точних повторень і переважають округлі та рухомі частини. Такими є
його "Міста науки і техніки" у Валенсії, Оперний театр
Тенеріфе ім. Адана Мартіна (Санта-Крус-де-Тенеріфе),
залізнична станція Ліон-Сент-Екзюпері (Сатолас),
станція метро, збудована на місці башт-близнюків у НьюЙорку. Досить часто силуети його будівель подібні до
птахів, якихось давніх ящерів, які знаходяться в стані
руху, вражаючи білим та іншими світлими кольорами.
Архітектор Даніель Лібескінд у своїх роботах намагається поєднувати різні матеріали. Його споруди, зокрема така, як Vanke Pavilion у Мілані (Італія), безумовно відповідають прагненню передати рух. Верхня металева частина покриття власне втілює ідею мінливості,
адже забарвлення металу змінюється в залежності від
точки зору та освітлення. Спектр кольорів включає перехід від малинового до срібного. Плитки встановлюються таким чином, що надають еластичності формі.
Сама будівля пов'язана з різними компонентами китайської культури: ши-тан, традиційною китайською
їдальнею; ландшафтом; драконом. Зовсім інші ідеї
втілено в конструкції Royal Ontario Museum (Торонто,
Канада). Він розташований на одному з найвизначніших
перехресть у центрі Торонто, є найбільшим музеєм
Канади. Фасад будівлі нагадує величезні кристали, які
перетворюють весь музейний комплекс у світловий маяк. Обладнання цегляного фасаду таким кристалічним
входом не лише вражає ефектом порушення рівноваги,
а й вторгненням природного начала (кристала) у більш
звичну та статичну людську будівлю.
Ефект мінливості архітектури виникає не лише за
рахунок новаторських конструкцій, а також завдяки
обладнанню будівель медіа-фасадами, які виконують
як суто естетичну, так і рекламну функцію, надаючи
можливість представляти будівлі в принципово різних
візуальних образах. Медіа-фасад може використовуватись не лише задля акцентуації на естетичному компоненті чи здійснення прямої реклами, а й нівелювання
певних недоліків будівлі. Досить часто навіть за відсутності медіа-фасадів звичні та стандартні будівлі починають облаштовуватись яскравим інтерактивним
освітленням. Всі ці чинники впливають на формування
принципово нового підходу до взаємодії будівель і споруд з навколишнім середовищем. Принцип уваги до
візуального начала починає проявлятися в місті і у наповненні його простору іншими видами мистецтва, причому наявне опанування незвичних для цього місцин.
Прикладом можуть слугувати балетні вистави, які впроваджуються на вулицях найбільших міст світу. Розголосу набувають такі форми, як пряма трансляція подій на
моніторах, розташованих на будівлі оперного театру у
Відні. Демонстрація балетних вистав, які проходять у
середині, отримала назву "Балет на траві", ознаменувавши нові віяння в мистецькій практиці.
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Мистецтво, в тому числі і медіа-мистецтво, поступово стає невід'ємною частиною архітектурного будівництва та містобудування. Наявним є врахування суто
естетичних компонентів, тобто тих, де акцентується не
функціональне начало, а мистецьке. "Форми проблематизації міських просторів можуть бути найрізноманітнішими: але в них завжди мистецтво, громадянська активність і архітектурне (конструкторське) рішення з'єднуються в одній площині. Наприклад, способом
такої взаємодії можуть бути "інтервенції", описані в
книзі Джейн Ренделл «Art & Architecture: a Place
Between»" [4, c. 314]. Подібні тенденції потребують
ґрунтовного наукового дослідження, а саме – взаємодія
мистецтва, практик та міського простору. Намагаючись
дослідити, які саме унікальні будівлі найкраще виконують свою функцію, пов'язану з приверненням уваги широкого загалу, можна звернутись до методології культурної аналітики – нового підходу, запропонованого
Львом Мановичем, який очолює лабораторію Software
Studies Initiative (США). Він пропонує застосовувати
інструмент Big Data для вивчення артефактів культури,
в тому числі й у сфері Urban Studies. Наприклад, у
проєкті Inequaligram ставилось питання про ту інформацію, яку ми отримуємо про місто з візуальних зображень, що присутні у соціальних медіа. "Проєкт 2016
року Inequaligram (від англ. inequity – несправедливість)
ставить наступні питання: що нам можуть розповісти
зображення соціальних медіа про міста та міські райони, в яких вони зроблені? Які міста отримують більше
уваги і тим самим стають більш видимими?" [3, с. 24].
На противагу тенденції, яка пов'язана з візуальною
яскравістю, барвистістю, рухом та світлом, що характерна для центральних частин міста з публічними
унікальними будівлями, для околиць міста, де розташовані житлові будинки, стає притаманною принципово
інша, яка скоріше підпадає під визначення "органічна
архітектура". Цей напрямок сформувався на рубежі XIX
і XX ст., він мав досить тривалу передісторію. Його
ознакою є прагнення протистояти знеособленню архітектури та деперсоніфікації людини. Найбільший
вплив на даний напрямок мала модерністська архітектура, яка, маючи масовий характер, створювала типові
будівлі, стаючи ознакою урбаністичного суспільства.
Органічна архітектура спочатку сприймалась як така,
що наслідує природним формам. У ній враховувався
цілий комплекс таких аспектів, як структурний, естетичний та соціальний, причому важливими були й зовнішні
зв'язки проєктування. Це проявилось у прагненні до
створення цілісних систем, а не поодиноких будівель:
"триває тяжіння архітекторів до створення комплексів, а
не поодиноких споруд, що включають в себе елементи
ландшафту, води, зелені і т. п. і дозволяють створити
своєрідний архітектурний мікрокосмос, влаштований за
законами природи" [1, с. 47]. У даному напрямку відбувається трактування архітектурної форми як співприродної по відношенню до людини, а значить,
цілісної, динамічної, що не розбивається на замінні частини, індивідуалізованої, включеної в більше природно-просторове ціле. У рамках даного напрямку приділяється увага можливості досягнення економічного
ефекту за рахунок використання нових технологій, причому враховуються показники енергоефективності, ресурсозбереження, безпеки, які безпосередньо впливають на архітектурні форми.
Отже, наразі наявні нові художні образи, присутні в
архітектурних роботах, які супроводжуються змінами на
рівні форми. Поява нових жанрів, синтетичних мистецьких утворень почала ставати ознакою часу. Окрім цього,
наявний процес виходу мистецтва за межі звичних місць

