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SOCIAL AND POLITICAL HISTORY 
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Dmytro Kondratiuk 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5380-393X 
Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine 

THE SELF-GOVERNANCE OF CITIES AND ZEMSTVOS 
OF SKOROPADSKYI’S HETMANATE ON THE RIGHT 
BANK OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS 
OF REACTIONAL TRANSFORMATIONS: 
RESTORATION AGAINST MODERNIZATION 

Дмитро Кондратюк 
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна 

МІСЬКЕ І ЗЕМСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ГЕТЬМАНАТУ 
П. СКОРОПАДСЬКОГО НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

В УМОВАХ РЕАКЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ:  
РЕСТАВРАЦІЯ СУПРОТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

April 1918 marked the beginning of a new phase of the revolutionary process in Ukraine. It was 
caused by a successful coup that led to the formation of a new political entity – the Ukrainian 
state. In charge of this new entity was Hetman Pavlo Skoropadskyi. The defining feature of this 
political system was its conservative and openly reactionary rhetoric, which can be clearly seen in 
the features of the transformations initiated by the hetman in the system of local self-governance 
in particular. Given the need to stabilize the domestic political situation Pavlo Skoropadskyi 
resorted to the restoration of the pre-revolutionary model of administrative division and the 
organization of the structure of local authorities. Seeking to strengthen the mechanism of his 
power over the regions, the hetman resorted to the subordination of local governance authorities 
to the executive branch. The logic of such decision made by Pavlo Skoropadskyi was caused by the 
realities of the current military and political situation. However, instead of improving the 
governance of the province, these measures led to completely opposite results in the form of 
obstruction of the directives of the Hetman's government on the ground. This was due to the 
disapproval of the personal stuff of zemstvos, city councils, and administrations of the 
authoritarian nature of the hetman's power. With the purpose to overcome such dissatisfaction, 
the government of Pavlo Skoropadskyi planned new elections for the local authorities, which did 
not take place due to the overthrow of the political system of the Ukrainian state. The conservative 
basis of the hetman's government contradicted the liberal-democratic context of the Ukrainian 
revolution, which ultimately led Pavlo Skoropadskyi to the loss of his power. 
Keywords: administrations, city council, conservatism, local governance authorities, Right-Bank 
Ukraine, the Hetman’s power, zemstvo. 

Постановка проблеми. Новий етап національно-визвольної боротьби в Україні розпочався 
з приходом до влади П. Скоропадського в квітні 1918 р. Проголошення Гетьманом усієї України 
представника старовинного старшинського роду фактично ознаменувало собою державний 
переворот, внаслідок якого до практичного державного будівництва долучилися заможні верстви 
населення, які прагнули розбудови держави на засадах, відмінних від популярних у той час 
соціалістичних та ліберально-демократичних ідей. 

Із самого початку своєї каденції П. Скоропадський ініціював комплекс реформ, покликаних 

упорядкувати функціонування владного механізму в умовах революційної нестабільності. Однак, 
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започатковані гетьманським урядом політичні та соціально-економічні перетворення, за своєю суттю 

були антисоціалістичними та антидемократичними, оскільки здійснювалися у відповідності 

до інтересів матеріально забезпечених груп населення. Зрозуміло, що такий соціально-політичний 

консерватизм ішов врозріз із програмними положеннями соціалістичних партій, які фактично 

виступили рушійною силою Української революції та продовжували зберігати свій вплив 

на свідомість більшої частини політично активного населення Української держави. 

Найяскравіше антагонізм між гетьманським консерватизмом і ліберально-демократичними 

силами знайшов свій вияв під час здійснюваної П. Скоропадським реформи місцевого 

самоврядування, яка, власне, не досягла бажаного урядом ефекту саме через спротив земських лідерів 

антидемократичним ініціативам гетьмана. 

Отримавши у своє розпорядження від УНР малоефективну та розбалансовану систему 

місцевого самоврядування, гетьманський уряд розуміючи її важливість у структурі державного 

управління, вдався до перегляду ключових принципів формування та організації функціонування 

цього інституту. За короткий час урядом П. Скоропадського було затверджено низку нормативно-

правових актів, що регламентували основні засади діяльності земств, міських дум та управ. 

Подібні заходи з боку уряду П. Скоропадського були цілком виправдані і своєчасні, оскільки 

станом на 1918 р. місцеве самоврядування уже не було спроможним вирішити соціально-економічні 

та політичні проблеми певного населеного пункту. Більш того, існувала нагальна потреба 

в стабілізації суспільно-політичної обстановки в провінції з огляду на зростання воєнної загрози 

з боку більшовицької Росії. 

Представлений ретроспективний аналіз реформаторської діяльності уряду П. Скоропадського 

не є суто теоретичним дослідженням, а з огляду на реалії сьогодення набуває прикладного змісту. 

Започаткована у 2014 р. реформа місцевого самоврядування є складним і багатогранним процесом, який 

з-поміж усього потребує також гуманітарного забезпечення, пов’язаного з аналізом державотворчого 

досвіду урядовців попередніх поколінь, зокрема і в сфері місцевого самоврядування. 

Стан дослідження. Проблема формування та діяльності органів місцевого самоврядування 

у період Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) є вузькоспеціальною складовою вивчення Української 

революції 1917‒1921 рр. 

Сучасні дослідження з означеного питання представлені роботами В. Галатира. Зокрема, у його 

досліджені «Підготовка до виборів в органи місцевого самоврядування на Правобережжі в добу 

гетьманату П. Скоропадського»1 аналізується зміст законодавчої бази, розробленої гетьманським 

урядом для проведення виборів у структури місцевого самоуправління. Окремі праці автора присвячені 

аналізу економічної та культурно-освітньої діяльності земств на Правобережній Україні. 

Питання, пов’язані зі специфікою проходження державної служби, особливості механізму 

взаємовідносин між центральними та місцевими органами влади є предметом дослідницької уваги 

таких вчених, як О. Потапов2, Р. Пиріг3, С. Калитко4 та О. Мельник5. Регіональна специфіка 

проблематики означеного питання знайшла своє відображення у працях О. Дем’янюка6,  

О. Кравчука7, А. Седляра8. 

 
1 Галатир, В. (2013). Підготовка до виборів в органи місцевого самоврядування у добу Гетьманату 

П. Скоропадського. Вісник Камʼянець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, 6, 290-295. 
2 Потапов, О. (2006). Матеріально-фінансова основа діяльності міських дум у період Української Держави 

П. Скоропадського. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету, 20, 143-148. 
3 Пиріг, Р. (2011). Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси. Київ: Інститут історії 

України, 336. 
4 Калитко, С. (2011). Правовий статус губернських і повітових старост української держави 

П. Скоропадського, 1918 р. Соціальна історія: науковий збірник Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка, 7, 48-57. 
5 Мельник, О. (2013). Реформування органів місцевого самоврядування за доби Гетьманату (1918). 

Національна та історична пам’ять, 7, 124-130. 
6 Дем’янюк, О. (2019). Волинська губернія в Українській революції: доба Гетьманату (Українська Держава). 

Педагогічний пошук, 1, 18-23. 
7 Калитко, С., Кравчук, О. (2008). Поділля у період гетьманату 1918 р.: консервативна модель внутрішньо 

політичної стабілізації. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету  

імені Михайла Коцюбинського, 13, 244-251. 
8 Седляр, А. (2006). Діяльність органів міського самоврядування в період правління гетьмана П. Скоропадського 

(на матеріалах Волинської губернії). Збірник наукових статей: Часопис української історії, 5, 94-99. 
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Мета дослідження полягає в характеристиці та оцінці основних заходів, спрямованих 

гетьманським урядом на реформування структур місцевого самоврядування в умовах переходу 

від демократичної (Центральна Рада) до авторитарної (Гетьманат) форм правління. 

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. 29 квітня 1918 р. внаслідок 

державного перевороту Центральну Раду було усунено від влади, а їй на заміну прийшла Українська 

Держава у формі Гетьманату – елітариського політичного ладу, орієнтованого на інтереси, перш 

за все, української аристократії та заможних верств у цілому. Впродовж дев’яти місяців на території 

України була запроваджена авторитарна модель державного управління на чолі з гетьманом 

П. Скоропадським. 

Нова влада 29 квітня 1918 р. у «Грамоті до всього українського Народу» окреслила своє бачення 

основних напрямків розгортання державного будівництва1. Свої перетворення у сфері державного 

управління П. Скоропадський розпочав із реставрації дореволюційного адміністративно-

територіального поділу. На території Правобережної України, підвладній гетьманському уряду, станом 

на 1918 р. відновлювалися три губернії ‒ Київська, Волинська та Подільська. Місто Київ постановою 

уряду від 1 серпня 1918 р. набувало особливого адміністративно-територіального статусу2. 

Здобута у спадок від попередників система місцевого самоуправління знаходилася у стані 

системної кризи, для подолання якої було утворено Департамент місцевого самоврядування, що діяв 

при Міністерстві внутрішніх справ. Очільником Департаменту було призначено Л. Гладиревського3. 

Як і у випадку із органами виконавчої влади, система місцевого самоуправління радикально 

не змінилася з дореволюційних часів. 

Губернські, повітові, волосні земські збори, міські думи та їх управи становили основу 

місцевого самоврядування Української держави, а їх склад залишався незмінним із моменту виборів 

1917 р., тобто більшість місць у структурах місцевого самоврядування належала представникам 

соціалістичних партій. Порівняно із періодом Центральної Ради при гетьманському уряді дещо 

розширилося коло повноважень земств, міських дум і управ, до компетенції яких почало належати 

не лише комунальне господарство, будівництво, податки, освіта та продовольче забезпечення, а й 

додалася функція підтримки громадського порядку та фактичне утримання правоохоронних органів 

(Державної варти)4. 

Утім запроваджена гетьманом система самоврядування виявилася неефективною, оскільки 

критичне число посадових осіб не були прибічниками консервативної за своєю суттю гетьманської 

внутрішньополітичної програми. Гласні, будучи прихильниками соціалістичних ідей, стали 

в жорстку опозицію до уряду П. Скоропадського і відповідно саботували його розпорядження. Так, 

наприклад у Житомирській міській думі Соціалістичний блок есерів та Об’єднаної єврейської 

соціалістичної робітничої партії були представлені найбільшою кількістю гласних ‒ 20 чоловік5. Крім 

того, на Правобережжі більшість гласних в органах самоврядування становили представники 

національних меншин6. 

За таких обставин П. Скоропадський дійшов рішення подолати кризову ситуацію шляхом 

зміни персонального складу земств, міських дум і управ задля усунення від влади представників 

соціалістичних партій. Для реалізації задуманого гетьман ініціював вироблення нового виборчого 

законодавства, що дало б змогу очистити органи самоврядування від нелояльних уряду елементів. 

Навесні 1918 р. Рада Міністрів ухвалила низку законопроектів, які стосувалися виборчої системи  – 

21 вересня 1918 р. було прийнято Закон «Про проведення виборів губернських і повітових 

гласних», а 5 жовтня затверджено «Тимчасовий статут Міських Дум та проведення виборів гласних 

цих дум»7. 

 
1 Державний вісник (1918). 16 травня. 
2 Грибенко, О. (2013). Структура місцевих органів влади за добу Української держави (квітень-грудень 1918 р.). 

Сіверщина в історії України, 6, 437. 
3 Леміжанська, О. (2011). Діяльність Департаменту місцевого самоврядування МВС Української Держави 

(травень-грудень 1918 р.). Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років, 6, 221-222. 
4 Седляр, А. (2006). Діяльність органів міського самоврядування в період правління гетьмана П. Скоропадського 

(на матеріалах Волинської губернії). Збірник наукових статей: Часопис української історії, 5, 94. 
5 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1115, оп. 1, арк. 181. 
6 Білобровець, О. (2015). Участь польського населення Волинської губернії у формуванні органів влади у 1917 р. 

Збірник наукових праць. Житомир: Полісся, 186. 
7 Державний вісник (1918). 21 вересня. 
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Новоприйняті законодавчі акти були вкрай антидемократичними за своїм змістом, оскільки 

передбачали значні обмеження: майнові (майно, яким володіла особа повинно обкладатися майновим 

збором); осілості (1 рік); вікові (не менше 25 років); статеві (допускалися лише жінки, які володіли 

майном); соціально-професійні (студенти, військові, ченці позбавлялися права участі у виборах). 

Також запроваджувалася куріальна система виборів в залежності від сплати податків особою1. 

Кількість гласних губерніальних та повітових земських зібрань Правобережної України 

встановлювалась відповідно до нового розпису. Київська губернія: Київський повіт (повітове земське 

зібрання – 66); Бердичівський (48); Васильківський (63); Звенигородський (66); Канівський (63); 

Липовецький (57); Радомисльський (60); Сквирський (60); Таращанський (57); Уманський (57); 

Черкаський (66); Чигиринський (60). Загальна кількість гласних до губерніального земського 

зібрання ‒ 97. Волинська губернія: Житомирський повіт (повітове земське зібрання ‒ 75); Володимир-

Волинський (66); Дубенський (57); Заславський (57); Ковельський (57); Кременецький (60); Луцький 

(66); Новоград-Волинський (72); Овруцький (60); Острожський (48); Ровенський (66); 

Старокостянтинівський (51). Гласні Волинського губерніального земського зібрання ‒ 88. Для 

Подільської губернії встановлювалася наступна кількість гласних: Кам’янець-Подільський повіт 

(повітове земське зібрання ‒ 60); Балтський (90); Брацлавський (60); Вінницький (66); Гайсинський 

(60); Летичівський (48); Літинський (60); Могилівський (60); Ольгопільський (66); Проскурівський 

(60); Ушицький (60); Хотянський (69); Ямпільський (63). До губернського земського зібрання мало 

обиратися 100 чоловік2. 

Крім того, відповідно до «Тимчасового статуту міських дум та проведення виборів гласний цих 

дум», який був опублікований у «Державному віснику» від 16 жовтня 1918 р., змінювалась кількість 

гласних до міських дум Правобережжя. Загалом, до міських дум Київської губернії підлягали 

обранню – 552 гласних, Волинської ‒ 438, Подільської ‒ 6693. 

Заплановані вибори, які по суті мали докорінно змінити склад, структуру та характер діяльності 

земських зборів та міських дум не відбулися через складну військово-політичну обстановку. Реалії 

воєнного часу вимагали від П. Скоропадського посилення централізації та розширення об’єму 

повноважень губернських старост. Не менш важливою була потреба у нейтралізації нелояльного 

самоврядування. З метою набуття формальних підстав для реалізації задуманого, гетьманським 

урядом було утворено Державні ревізійні комісії. 

Законодавчо їх робота закріплювалась «Статутом про тимчасові ревізійні комісії», 

затвердженим Радою Міністрів від 8 червня 1918 р4. Штат комісії нараховував 5 осіб: губернський чи 

повітовий староста (голова), представник від судового відомства, інспектор податкової служби, 

2 представники від самоврядування (земського та міського). 

Для прикладу, склад Волинської губернської ревізійної комісії був наступний: Д. Андро 

(губернський староста), І. Зеленецький (працівник Житомирського окружного суду), О. Беляєв 

(гласний губернського земства), А. Півоцький (міський голова Житомира) та І. Новицький 

(податковий інспектор)5. На витрати, пов’язані з ревізією, на кожну губернію видавалося близько 

10 тисяч карбованців6. 

Результати перевірок показали, що більшість органів самоврядування Правобережної України 

знаходяться у кризовому стані. Виявлені інспекцією такі типові недоліки, як відсутність 

впорядкованого діловодства документації, перевищення службових повноважень, нецільове 

використання бюджетних коштів, занепад господарства зазначалися в актах перевірки як основні. 

Беззаперечно, що в основу перевірок був покладений політичний підтекст. Першочергово значна 

увага приділялася компетентності гласних, їхньому досвіду на означених посадах, наявності вищої 

освіти та ін. 

Робота ревізійних комісій на Правобережній України тривала протягом серпня-жовтня 1918 р. 

Як кінцевий результат, більше половини самоврядувань Київської, Подільської та Волинської 

 
1 Пиріг, Р. (2011). Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси. Київ: Інститут історії 

України, 88. 
2 Державний вісник (1918). 21 вересня. 
3 Державний вісник (1918). 16 жовтня. 
4 Держававний вісник (1918). 19 вересня. 
5 Державний архів Житомирської області, ф. 1644, оп. 1, спр. 12, арк. 1. 
6 Леміжанська, О. (2011). Діяльність ревізійних комісій по перевірці органів місцевого самоврядування 

Української Держави. Український історичний збірник, 14, 67. 
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губерній було розпущено, членів відповідних управ звільняли, а їхні обов’язки передавалися 

тимчасово призначеним комісіями особам1. Результати інспекційної перевірки комісій були 

використані П. Скоропадським для наділення губернських старост правом тимчасово припиняти 

повноваження органів міського та земського самоврядувань у випадках видимої агітації проти 

існуючого державного ладу чи революційної діяльності2 . 

Висновки. Аналізуючи державотворчий доробок періоду Гетьманату, можна дійти розуміння, 

що саме антидемократична й антисоціалістична спрямованість внутрішньополітичної доктрини 

Української держави, власне і обумовила ті складнощі із якими зіштовхнувся гетьман у справі 

реформування органів місцевого самоврядування. 

З моменту початку Української революції у 1917 р. більшість місць у земствах, міських думах і 

управах належало представникам соціалістичних та ліберально-демократичних сил, які з огляду 

на свої ідейні уподобання вкрай вороже поставилися до гетьманських державотворчих ініціатив, 

сприймаючи їх як контрреформи та прояви реакції. 

Нелояльність місцевого самоврядування набувала загрозливого характеру, враховуючи 

нестабільність і мінливість воєнно-революційної обстановки. Тому з точки зору потреб воєнного часу 

цілком виправданими можна вважати заходи гетьманського уряду, спрямовані на переобрання 

персонального складу органів самоврядування. Однак, подібні заходи замість покращення 

керованості провінцією призводили до діаметрально протилежних наслідків у вигляді саботажу 

розпоряджень центрального уряду. 

Власне, спроба розбудови політичного організму на консервативних засадах і була головною 

помилкою гетьмана, оскільки домінування в ідейно-політичному просторі Української революції 

демократичних та соціалістичних настроїв призводило до відторгнення будь-яких реакційних і 

авторитарно забарвлених політичних доктрин та практик. За тогочасних реалій успіх політичного 

ладу Гетьманату був можливим лише за умови адаптації гетьманським урядом своїх 

державотворчих програм відповідно до домінуючих ліберально-демократичних тенденцій 

революційно активних кіл. 
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Постановка проблеми. М. П. Драгоманов системно розгортає процес секуляризації 

західноєвропейських країн, де, акцентуючи на різних варіантах державно-церковних відносин, 

показується той рівень спільності спрямованості соціуму, що допомагає виокремити основні умови 
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змін в суспільстві. Свобода совісті постає визначальним пунктом для уникнення обмеження 

індивідуальних свобод. Вимога дотримання терпимості відносно різних світоглядних позицій 

допомагає уникнути соціальних протиріч при зміні сфер впливу влади. М. П. Драгоманов показує 

особливості взаємодії спроб визначення сфер впливу в суспільстві, які не просто відображають 

процес секуляризації, а демонструють потребу втілення права свободи совісті на основі визначених 

умов, незалежних від будь-яких обмежень. Систематизація поглядів вітчизняного автора допоможе 

розширити розуміння втілення свободи совісті на теренах України. 

Метою статті є дослідження процесу секуляризації влади, як визначальної умови для втілення 

свободи совісті, де погляди М. П. Драгоманова демонструють особливості різних прикладів 

значущості даного права. 

Виклад основного матеріалу. Основу для розкриття ролі процесу секуляризації 

для формування повноцінного втілення свободи совісті складає творча спадщина М. П. Драгоманова, 

що завдяки методу системного аналізу, дозволяє розглядати сфери державно-церковних відносин та 

показує специфіку її функціонування відносно можливості втілення світоглядних свобод. Дана 

проблематика розглядається в працях: «Борьба за духовную вдасть и свободу совести в XVI-

XVII столетии», «Євангельська віра в старій Англії», «Попівство й народний прогрес в Австрійській 

Русі», «Про волю віри». 

М. П. Драгоманов показує специфіку процесу взаємодії владних формувань у праці: «Боротьба 

за духовну владу та свободу совісті в XVI – XVII ст.». Процес секуляризації виводить на перше місце 

важливість визначення відносин між державою та церквою. Це визначення проходить через спробу 

державою перейняти ту частину влади, яку зосередила під своїм підпорядкуванням релігійно 

спрямована церковно-суспільна думка. Головним чинником суспільних трансформацій є Реформація, 

що проявила вектор зміни відносин держави та церкви, який був сформований середньовіччям. 

Правління церкви у світській частині суспільства постійно підкреслювало момент ідейної 

спрямованості релігійності, що відносно загальнолюдського рівня є безпосередньо пов’язаним 

із спробою визначення вектору спрямованості соціуму, де будь-який акцент на визначальній ролі 

релігії потребує підкріплення значимістю для загально світського рівня. М. П. Драгоманов показує 

приклади соціальних протиріч: «Представители народа германского жаловались, что духовные 

владеют двумя третями, а в некоторых местах – тремя четвертями земли, а между тем не хотят ничем 

пособлять светскому обществу для удовлетворения публичных потребностей…Сейм жалуется, что 

богатсва духовные продолжают расти посредством обманов, шарлатанства…»1. Актуалізація 

в суспільстві ідей соціальної несправедливості, що підтверджується прикладами наочно, налаштовує 

суспільство на пошук варіантів вирішення проблеми яка сприяє нерівності. 

Реформація розглядається М. П. Драгомановим, як спроба корегування клерикалізму  

в сторону зменшення обмежень суспільства, але навіть найменша зміна в усталених нормах 

призводить до збільшення претензій до влади. Зрозуміло, що реформатори спочатку не мали 

на увазі зміну форми влади, все незадоволення було направлене на соціальну несправедливість, але 

соціальний фактор підкріплений загальною нерівністю веде до збільшення протистояння діючій 

системі: «…реформационные учения, особенно в устах Лютера и Кальвина, заключали в себе 

начала клерикализма, которые, будучи проведены логично, могли бы создать новую форму 

духовного господства ничуть не лучше римского. Опасность восстановления этого господства 

прошла только тогда, когда средневековые идеи были подорваны в корне, чего не имели в ввиду ни 

Лютер, ни Кальвин»2. Дійсно, якщо розглядати початковий етап спроб показати поле змін, то 

реформатори відкрили суспільству шлях до розширення поля дій, оскільки невдоволення включало 

в себе масу аспектів, де наголошення на недосконалості певної складової веде до значних змін 

у всій системі влади. 

Розділення світського і духовного є складним процесом, що потребував визначення 

спрямованості претензій до минулої системи і чітке визначення кола змін. У зв’язку з цим, 

М. П. Драгоманов згадує «Аугсбурзьке віросповідання», яке сформувало проєкт, що сприяє 

секуляризації через виключення власності духовенства і переведення його в систему забезпечення 

державою. Таким чином формується система, яка виключає протистояння на підґрунті претензії 

стосовно належності до світської чи духовної частини: «Если логически провести принципы, 

 
1 Драгоманов, М. П. (1991). Борьба за духовную власть и свободу совести в XVI-XVII столетии. Вибране. 

Київ: Ізборнік, 380. 
2 Там само, 384. 
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высказанные в приведенных выше словах аугзбурского исповедания о разделении области церкви и 

государства, то получается система полной свободы совести, полного отсутствия всякого не только 

духовного господаства, но даже и покровительства государства над церковью»1. Зосередження 

духовенства на релігійній проблематиці, а світська сфера, в свою чергу, залишається 

в підпорядкуванні держави, що сприяє остаточному втіленню секуляризації та становленню свободи 

совісті, через відсутність різких соціальних протистоянь. 

Свобода вибору поглядів при будь-якій примусовості влади не може сформуватися виходячи 

із потреб суспільства, тому що втрачається перспектива корегування відповідно до суспільних 

потреб. Суспільні потреби включають в себе право вибору власних світоглядних позицій, а влада 

не може їх відтворити без прийняття основних принципів свободи. Те чого прагнули Лютер, Кальвін 

та Меланхтон, формуючи своє бачення негативних аспектів попередніх обмежень, не могла 

гарантувати зміна влади, яка орієнтувалась на свої цілі, що вели в іншу крайність: «Колебания 

в религиозной политике, гонения и войны, которые наполнили вторую половину XVI века, показали 

мыслящим людям среди протестантов всю опасность смешения областей веры и государства и 

побудили их провести логичнее те начала свободы личной и разделения области духовной и светской, 

которые были высказаны первыми реформаторами в дару борьбы против католицизма и которые 

были заслонены в первое время реформации при помощи некоторых из представителей светской 

власти»2. Відповідно, етап проходження деформацій владної системи визначив основний напрям 

основи суспільства, де свобода направляється до індивіда, який визначає власні світоглядні позиції та 

керуючись своїми переконаннями, сам може реформувати суспільство. 

М. П. Драгоманов показує, як в католицьких країнах з XVI по XVIII ст. відбувається процес 

осмислення зв’язку духовної влади та світських справ, де середньовічне розширення впливу духовенста 

зустріло противника у вигляді місцевої влади, яка поступово створювала розуміння організації 

суспільства посередництвом своєї участі. Така спрямованість поступової зміни уявлення про систему 

підпорядкування влади, де місце духовного впливу поступово розглядається у зв’язку з виключно 

релігійністю, веде до якісної зміни влаштування суспільства. Створення визначеної системи 

підпорядкування, де не існуватиме розділення суспільства на залежності від рішень різних інтересів, 

відносно релігійних чи світських посягань, відбуватиметься концентрація на внутрішньо суспільний 

перетвореннях. Це призведе до того, що навіть і в державах, де зберігатиметься авторитет церкви, 

можливість світської влади визначення контролю над суспільством, приведе до збалансування рівня 

свободи, який через потребу в самоорганізації, створить умови для свободи особистості. 

Думка про те, що одна релігія сприяє цілісності держави, залишалась актуальною протягом 

значного періоду, незважаючи на всі зміни в системі відносин між державою та церквою. Формування 

умов для існування різних релігій в суспільстві потребувало реалізації повноцінного процесу 

секуляризації. З цього приводу М. П. Драгоманов зазначає: «…именно политика терпимости и 

разделения церкви от государства имеет свойство смягчать религиозные разделения и устанавливает 

мало-помалу связь между членами одного государства, хотя бы разных религий, которая может 

парализовать тяготение людей одной религии, но разных государств».3 Існування в суспільстві 

представників декількох релігій потребує врахування всієї важливості створення рівних умов для них. 

Зручна позиція для держави, коли вона визнає одну релігію, і, цим самим, спрощує умови політики 

стосовно релігії. Проте побічним моментом є утворення нетерпимого ставлення до інших релігійних 

традицій, оскільки, не існує належної рівності. 

В державах, де католицька церква займала визначальне місце в релігійній сфері і претендувала 

на окрему привілейованість свого становища, існувала система залежності від релігійних впливів, що 

могла змінити тільки міцна місцева влада, яка відстоювала своє положення безпосередньо 

в протистоянні з папством. Для прикладу М. П. Драгоманов розглядає Іспанію XVI століття, де 

ультиматуми влади, дозволяли їй самостійно призначати осіб на духовні посади. З цієї сторони можна 

визначити, що у в католицьких державах існувала перевага світськості, але існування імунітетів і 

майна обмежувало становлення свободи совісті на загальному рівні. Момент існування сфер у їх 

роздільності і автономності, не дозволяє утворити таку спільність, що вестиме до цілісності 

і взаємодії в суспільстві. Суперництво світської і релігійної сфери, які претендують на визначальне 

 
1 Драгоманов, М. П. (1991). Борьба за духовную власть и свободу совести в XVI-XVII столетии. Вибране. 

Київ: Ізборнік, 475. 
2 Там само. 
3 Там само, 445. 
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місце в суспільстві, призводить тільки до збільшення негараздів, де протистояння лише збільшує 

обмеження свободи в соціумі. Духовна сфера намагається встановити рівень своєї автономності 

і забезпечити збереження свого становища, щоб підтримувати існуючий вплив на суспільство. 

Ще одним яскравим прикладом державно-релігійних перетворень, на думку М. П. Драгоманова, 

є Франція XVI століття. Особливість французької духовної системи характеризувалась теоретичним 

підґрунтям, що здатне виконувати роль основи для всієї держави. Розглядаються духовно-світські 

перетворення у вигляді галіканства, яке вирізнялось своєю спрямованістю на формування окремої 

системи та нагадує протестантські відносини держави та церкви. М. П. Драгоманов зазначає: «Имея 

частное название, галликанство не есть однако теория, ограничивающаяся только Францией; она есть 

теория церковного устройства и отношения церкви к государству, которая собою всю жизнь церкви 

и которой, без сомнения, с падением светской власти пап, суждено играть на время первенствующую 

роль в католической церкви»1.З цієї сторони, галіканство було особливою альтернативою для 

становлення державно-церковної системи відносин, що могло мати окремий варіант розвитку. 

Незважаючи на тісний зв'язок влади і духовенства Франції вона визначалась незалежністю своєї 

влади, де будь-які посягання можуть призвести до різкої протидії. Становлення таких відносин 

потребувало відповідної реакції на будь-які спроби втручання католицького духовенства ззовні, що 

керуючись своїми інтересами формувало власну сферу впливу. Французька спрямованість на власні 

державницькі інтереси і правила, залишала за собою право керуватися власними законами, які 

надавали право відміняти проголошення папських булл та бреве. Аргументувалося це важливістю 

співставлення з діючою державною владою, яка потребувала визнання королів і парламентів. 

Становлення такої системи контролю релігійних впливів, дозволяло французькій світській владі 

визначати суспільство, як цілісну систему, де духовність знаходиться не окремо від суспільства, а 

в тісному зв’язку із рішеннями світської влади. Така різка спрямованість на державницьку політику 

створює умови формування цілісної соціальної сфери. Існування переваги державної влади над 

духовною, яке здійснили французькі мислителі, виокремило французьку визначеність стосовно 

питання розділення світської і духовної сфери. Формування уявлень людей у відповідності до своїх 

власних можливостей виводить їх на рівень усвідомлення своїх перспектив стосовно власної волі. 

Це тільки сприяло відокремленню та формуванню моменту можливої свободи дій людини, які все ж 

мали обмеження через можливі наслідки. Саморефлексії відносно меж власної свободи, дають 

можливість розглянути один із прикладів розмірковування про свободу французьким філософом 

Шарлем Монтеск’є, який зазначав: "немає слова, яке б мало стільки різноманітних значень і справило 

такі різні враження на розум, як слово «свобода» в усіх іпостасях свого вияву"2. Існування традиції 

чітких пріоритетів дозволяло відокремлено позиціонувати власні інтереси, що поступово встановлює 

визначену модель для становлення індивідуальної свободи. 

Проблема для досягнення свободи совісті, на думку М. П. Драгоманова, заключається в тому, 

що модель відносин між державою та церквою, яку сформувало галіканство, не могла визначатися 

повним розділенням. З однієї сторони, католицька традиція визначає прийняття будь-яких рішень 

папства, з іншої, акцент на важливості рішень місцевої влади ставить протиріччя відносно остаточно 

позиціонування розділення впливу. Орієнтованість на ситуацію в суспільстві несе масу позитивних 

аспектів, але не створює остаточної можливості втілення свободи. Визнання переваги світської влади, 

теж неможливе через належність до католицької традиції, яка виключає можливість відмови від 

авторитету папства. Виникає ситуація невизначеності, де рішення вибору втілення остаточної 

свободи совісті ускладнюється умовами належності до релігії, яка не дозволяє прирівнювати себе 

до інших. Це призводить до остаточного ускладнення соціального стану: «Хорошо говорить в теории, 

что области церкви и государства вполне разделены, не трудно их и разделить, но только ставши 

не на точку зрения католических духовных. Духовенство католическое не может, оставаясь вполне 

католическим, признавать свободу и равноправность вероисповеданий, свободу мнений, а между тем 

признания это для государства в XVI в., стало существенно необходимым, ибо только при этом 

условии и возможно стало водворение мира в государствах Западной Европы»3. З цього боку, 

у Франції існували чітко визначені релігійні напрями які не признавали остаточної свободи совісті: 

 
1 Драгоманов, М. П. (1991). Борьба за духовную власть и свободу совести в XVI-XVII столетии. Вибране. 

Київ: Ізборнік, 463. 
2 Драгоманов, М. П. (1918). Про волю віри. Нью-Йорк. 
3 Драгоманов, М. П. (1991). Борьба за духовную власть и свободу совести в XVI-XVII столетии. Вибране. 

Київ: Ізборнік, 413. 
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ні єпископанці, ні ультрамонтани, ні галіканці, не признавали рівність віросповідання, оскільки, 

це могло призвести до втрати державної релігії, Привілейованість положення і залежність від умов 

свого стану привело французьке суспільство до межі, де потреба признання свободи мала невирішену 

проблему, яка поступово проявлялася у своїй важливості. 

М. П. Драгоманов відзначає приклад Венеції XVI століття, яка будучи католицькою державою, 

завжди зосереджувалась на своїх внутрішніх суспільних особливостях, де державно-церковні 

відносини залишались важливішими, навіть за авторитет папства. Венеція відзначалась політичною 

спрямованістю на підтримку авторитету держави, що орієнтуючись на власні потреби, виходить 

із світських пріоритетів впливу. Особливо показовою є суперечка з Павлом V, яка стала показовою 

у зв’язку із протистоянням державних і релігійних спроб впливу. 

Венеціанська республіка виходила із інтересів орієнтованих на їх місце перебування, де вплив 

католицької влади знаходиться на рівні залежності від місцевих рішень. Розвивалась і свобода думки, 

що проявлялось у виході літератури, яка не відповідала переконанням католицької традиції. Доповіді 

папству відзначали світську перевагу, яка проявлялась у перевазі над духовним впливом. Суперечка 

Павла V і монаха Паоло Сарпі, що представляв Венеціанську республіку, стосовно імунітету 

духовних представників, викликала протиріччя, яке показало особливості уявлень взаємодії держави 

та церкви. Католицька влада визначала те, що навіть вбивство не може бути причиною засудження 

світською владою духовних представників. Позиція венеціанського уявлення аргументувала 

державну перевагу в даних питаннях, що призвело до відлучення папством республіки, де остання, 

ставлячи інтереси спільноти в своїй юрисдикції, протиставлялась уявленням католицької влади 

стосовно межі впливу. 

Полеміка стосовно впливу папства на світську владу поставила важливе питання, яке 

показувало рівень можливої залежності суспільства від рішень спрямованих на його зміну. 

Визначення Павлом V заборони законів, які закріплювали світську владу основним індикатором 

можливих змін в суспільстві, тільки посилило позиції розділення держави та церкви. Булла про 

відлучення не була оголошена, а позиція стосовно своїх уявлень про межі духовного значення 

залишились сталими. 

Актуалізація питання співвідношення можливих впливів пануючої католицької традиції та 

державних спроб організовувати власну суспільну систему показала реальну ситуацію, що 

відзначалась претензіями на визначальну роль у прийнятті рішень. Спроба повного обмеження 

Венеції в релігійній діяльності не зустріла підтримку інших держав, яка б дозволила встановити 

послідовну систему контролю над державною владою в країнах. Це стало прецедентом для 

визначення державами власної позиції владних інтересів і зв’язку  із посяганнями на владу 

папством. Незважаючи на те, що ситуація вирішилась обмеженням релігійної сфери Венеції через 

покарання її духовних представників, дане протистоянням є показовим для розкриття меж 

взаємозв’язків держави та церкви. 

Протягом XVI – XVIII століть відбувається процес, який в переважній більшості призводив 

до протистоянь і релігійних переслідувань. Рівень релігійних протиріч проявлявся навіть всередині 

протестантизму, де навіть між лютеранами і кальвіністами виникало протиставлення. Така 

роздробленість реформаційного процесу, тільки сприяла ускладненню процесу визнання державою 

релігійних напрямків. Зв’язок із політичною ситуацією, через існування суспільної актуальності 

релігійних думок, розкривав всю значимість релігійних протистоянь. Вони доходили до масштабів 

громадянсько-релігійних війн. М. П. Драгоманов визначає ситуації спрямовані на зміні, він зазначає: 

«Этот знаменитый коллоквиум в Пуасси (1561 г.) и речь, которую держал на нем канцлер Лепиталь от 

имени правительства представляют весьма прогрессивную для своего времени попытку. «Оставим, – 

говорил канцлер, – оскорбительные клички, которые мы даем друг другу, и будем христианами и 

французами»; слова эти показывают, насколько ушло уже общество от средневековых понятий, но все-

таки оно даже в лице таких людей, как Лепиталь, не дошло де терпимости. Вместо того, чтобы признать 

за каждым свободу религиозных мнений и выделить церковные дела из политики, люди вроде Лепиталя 

хотели восстановления единства религиозного только посредством кротких мер и переговоров между 

католиками и протестантами, с тем чтобы обе стороны сделали взаимные уступки»1. Радикальні зміни 

потребували умови відсторонення релігійної проблематики від важливих соціальних питань. 

 
1 Драгоманов, М. П. (1991). Борьба за духовную власть и свободу совести в XVI-XVII столетии. Вибране. 

Київ: Ізборнік, 431. 
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При ситуації протиставлення в сфері, яка охоплює і світську і духовну складову, виникає 

загальносоціальний рівень боротьби, що максимально загострює суперечку. 

Однією з показових форм влаштування системи державно-релігійних відносин 

М. П. Драгоманов розглядає Англію. Для дослідження зв’язку держави та свободи совісті, що 

розглядав М. П. Драгоманов, потрібно проаналізувати декілька важливих аспектів пов’язаних з цією 

проблематикою. Праця «Евангельська віра в старій Англії» є прикладом зображення низки 

особливостей державно-релігійних відносин, де розкриття особливостей релігійної історії показує 

формування свободи. М. П. Драгоманов розкриває через спроби взаємодії світської і релігійної сфери, 

де держава зі своїм підкоренням пануючої римо-католицької церкви показує шляхи співвіднесення 

один до одного. Вирішення проблеми підпорядкування певній релігії показано на прикладі Вікліфа 

та його спроб прирівняти релігійні привілеї на той рівень, який відповідає загальносуспільним 

порядкам: «Вікліф розпускав нові книжки, в котрих зачіпав, окрім справи маєтків і податків духовних, 

ще одну тоді дуже пекучу справу, про право свіцького суду над духовними особами»1. Саме таке 

співвіднесення покликане розкрити той рівень свободи, що з часом може піднести на індивідуальну 

спрямованість для досягнення свободи совісті, де підсумовуватимуться спроби суспільства 

нормалізувати відносини. 

Варіант протестантського відношення з державою, незважаючи на зміну орієнтирів відносно 

позиціонування свого вчення, теж залишається пов’язаним із переслідуваннями. В чому ж тоді 

відмінність католицького і протестантського варіанту? М. П. Драгоманов зазначає: «Только когда 

протестантское вероисповедание сильно раздробилось и в протестантских государствах власть 

политическая решительно освободилась от духовного влияния, протестантские общества определили 

католические религиозной терпимостью»[1, с. 80]. Закріпленість католицької традиції у владних 

структурах уповільнює процес відокремлення від владного впливу, де умова терпимості визначає 

обмеження впливу на інші релігійні напрямки. Процес переходу протестантизмом до відстороненого 

від влади відношення не міг зразу виключити католицьку зосередженість на відстоюванні власного 

місця. Звідси зміна претензій міжрелігійного протистояння проходила в залежності від відносин 

в конкретній ситуації. М. П. Драгоманов зазначає: «Раздробив церковный авторитет, подорвав 

традиционные учения, реформация дала толчок разноверию, которое развилось до столь сильных 

размеров, что победить его не могла ни церковь, ни государство. Государству оставалось или 

преследовать разноверие, или признать его, т. е. признать свободу совести, а следовательно 

разделение области веры и государства»2. Свобода совісті є важливою умовою створення 

різноманітності суспільства, де релігія представляється різноманітністю уявлень, яка дозволяє 

розширити межі варіативності уявлень. Паралельно розвивається наукова традиція, що враховує ті 

переваги, які надала Реформація для особистості. Саме умова створення епохою Відродження 

альтернативи осмислення суспільних ситуацій, дозволяє поставити світські претензії нарівні 

із релігійним впливом. Претензія на максимальну свободу дій виокремлює сферу змін людського 

життя, де властиві людині уявлення визначають основу волі. Визначення сфери свободи совісті 

завдяки відтворенню М. П. Драгомановим різних варіантів осмислення свободи в її можливій 

варіативності актуалізується сучасним філософским розумінням – "свободи взагалі, свободи без 

власного імені"3. Існування духовного розділення не могло позбавитися від протистояння 

за визначальне місце в суспільстві. Потреба встановлення рівня контролю, для уникнення можливих 

наслідків, постає важливим аспектом відокремлення боротьби у безпечну для суспільства сферу. При 

будь-яких спробах визначити позицію релігійного напрямку, без врахування його основних 

характеристик, неможливо встановити ситуацію паритетності. Основна умова встановлення взаємодії 

з релігійними напрямками, є визнання свободи совісті. Лише при визнанні здатності функціонування 

в суспільстві декількох релігій виникає відділення можливої релігійної різноманітності, що поступово 

сприятиме стабілізації процесу формування цілісності соціуму на засадах толеранстності відносно 

духовних позицій. 

Висновки. Секуляризація влади в західноєвропейських країнах призвела до значних змін 

у суспільстві, де роль свободи створює умови відсутності протиріч, що дозволяє досягти визначеності 

 
1 Драгоманов, М. П. (1893). Євангельська віра в старій Англії. Женева: Українська друкарня, 5. 
2 Драгоманов, М. П. (1991). Борьба за духовную власть и свободу совести в XVI-XVII столетии. Вибране. 

Київ: Ізборнік, 443. 
3 Драгоманов, М. П. (1908). Попівство й народний прогрес в Австрійській Русі (З листа до галицького народовця. 

Листи до Івана Франка і інших). Львів, 53. 
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в регулюванні цілісною системою суспільства. Ця система вже не має окремої частини, де 

не виділялось чернецтво і церковна влада, яка окремо посідала місце в соціумі. Встановлення 

однорідності суспільства в переважній рівності, визначаючи можливий вплив на весь соціум, формує 

уявлення спільності. Відповідно, утворилася небезпека гегемонії світської влади і утворення 

цілковитого підпорядкування релігії під державницькі рішення. Але основа волі і свободи совісті, 

що була закладена реформаторами на індивідуальний рівень, дозволила утриматися від крайнощів 

її обмеження. 

Поступове розкриття важливості визнання релігійної багатоманітності суспільства, на думку 

М. П. Драгоманова, створює умови того, що світська влада визнала можливість свободи совісті 

на поліконфесійному рівні. Така можливість виникає в ситуації утворення достатнього рівня 

суспільних трансформацій, що дозволяє дотримуватися умов прийняття змін в соціумі. Роль влади 

полягає в максимальному сприянні реалізації свободи совісті, що створює достатні умови для 

реалізації суспільної багатоманітності. 
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КВІНТЕСЕНЦІЯ ЮНҐІВСЬКОГО АРХЕТИПУ 

ЯК ВРОДЖЕНОЇ ПСИХІЧНОЇ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 

The article is devoted to the conceptual analysis of the Jungian archetype, as the innate psychic 
structure of personality in the historical-philosophical context. Firstly, it was established a difference 
between instincts, as physiological manifestations of the libido (vital psychic energy), which can be 
embodied in symbolic images and fantasies and archetypes – psychic substrates, that are produced 
by the collective unconsciousness. Secondly, it is noted, that archetypes, as archaic prototypes can 
restore in human memory the sacred connection between past events and the present moment. 
Thirdly, it is shown, that the determining function of the archetype, as a «universal matrix», is the 
accumulation and translation (representation) of the collective experience of mankind. Fourthly, it 
is substantiated, that archetypes are genetically inherited psychic structures that influence human 
behavior and thinking. Fifthly, it is pointed out that archetypes are energetically powerful structure-
forming elements of the collective unconsciousness, which can generate impulses capable to modify 
a person’s consciousness intentions. Sixthly, it is elucidated, that archetypes manifest in human 
consciousness in the form of a variety of psychic phenomena and emotional reactions, that can 
awaken intuition, which can warn a human even about mortal danger. Seventhly, it is specified, that 
the final stage in the process of individuation (development of the Self) is the integration of two 
opposing instances of the psyche of the personal unconsciousness and the collective 
unconsciousness, which takes place in the «territory of consciousness». Eighthly, it is emphasized, 
that the key mission of the hero is to pass the stage of initiation, which returns him to the archaic 
origins of being and is for him the pledge to the spiritual renewal and development of personality. 
Ninthly, it is revealed, that hero must make the right choice and step out of his own «comfort zone» 
into a new reality, which contributes to his self-improvement. 
Keywords: personality, archetype, transformation, collective unconsciousness, individuation, 
alchemy, Self, libido. 

«Код непередбачуваності, як символ поведінки людини». 
© О. Г. Асмолов (1949 р.н.) 

 

«Тому я знову повертаюся до самого себе і знаходжу там якесь глибоке лоно, глибше самого 
пекла, бо й з останнього біда виганяє мене: не уникнути мені себе самого! Тут я хочу осісти, і тут 

я хочу залишитися». 
© Йоан Екґарт фон Гохгайм (майстер Екґарт)(бл.1260 – бл.1328 pp.) 

 

«Все вже досягло зрілості, і найбільше – особистість». 
© Бальтасар Ґрасіан-і-Моралес (1601–1658 рр.) 

 

Вcтуп. Архетипи є вродженими психічними утвореннями, енерго- інформаційними згустками, 
що містяться в колективному безсвідомому. Архетипи є універсальними прообразами, які 
приховують таємницю людського буття, що сягає корінням в надра родової пам’яті. Також відомо, 
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що архетип, як амбівалентна структура, може, як позитивно так і негативно впливати на емоційний 
стан і поведінку людини. Опріч того, архетипи повертають людину до витоків її минулого і у такий 
спосіб допомагають їй якнайшвидше завершити процес індивідуації (досягнути цілісності). 

Метою дослідження є розкриття квінтесенції юнґівського архетипу, як вродженої психічної 

структури особистості в історико-філософському контексті. 

Виклад основного матеріалу. Термін «лібідо» був запозичений австрійським психоаналітиком 

Зиґмундом Фройдом (1856-1939 pp.) у німецького лікаря-психіатра, сексолога, що досліджував 

феномен гомосексуальності Альберта Молля, який є автором роботи «Дослідження сексуального 

лібідо» (нім. «Das Studium der sexuellen Libido» –1898) та австро-угорського лікаря-невролога Моріца 

Бенедикта (прим. див. роботу «Електротерапія» (нім. «Elektrotherapie» –1868). Інтерес до досліджень 

лібідо, як психічної енергії проявляли німецький лікар доби Просвітництва Франц Антон Месмер, a 

також такі філософи, як Анрі Бергсон, Фрідріх Ніцше, Артур Шопенгауер та ін.. 

Для Зиґмунда Фройда лібідо, як інстинкт життя, є енергетичним компонентом безсвідомого, що 

керує процесом сублімації. Його учень швейцарський психоаналітик Карл Ґустав Юнґ (1875-1961 рр.) 

на відміну від свого наставника запевняє, що лібідо є творчою енергією, яка знаходить вихід 

у зануренні в духовні практики, релігію або проявляє себе в примітивних та невтамованих прагненнях 

до (а) знань (лат. libido sciendi); (б) чуттєвої насолоди (англ. concupiscence) (лат. libido sentiendi) і (в) 

влади (панування) (лат. libido dominandi). Серед богословів та мислителів, які використовували дані 

поняття у своїх працях можна виділити Святого апостола та євангеліста Іоанна Богослова, 

середньовічного філософа, християнського теолога, єпископа Гіппонського Августина Блаженного та 

голландського католицького богослова і єпископа Корнелія Янсенія (Янсена). Вони так само, як і 

апостол Павло засуджували згубні пристрасті, що підштовхують людину до вчинення дій, які можуть 

негативно позначитися на її подальшому житті. 

Досліджуючи погляди на лібідо корифеїв психоаналізу Зиґмунда Фройда і Карла Юнґа, 

американський юнґівський психоаналітик Сьюзен Роуленд підсумовує, що «лібідо для Фройда – це 

психічна сексуальна енергія. Юнґ, як правило, звільняє це слово від занадто свідомого визначення; 

його лібідо просто позначає психічну енергію у всіх її мінливих властивостях. Звичайно, психічна 

енергія може проявлятися як сексуальність в певний момент життя людини. Однак для Юнґа, лібідо 

не може бути обмежене простим «знаком» сексуального походження Самості («я»), оскільки наші 

витоки лежать глибоко в нумінозному сновидчому світі буття» (прим. напівжирний шрифт і курсив 

автора – Сьюзен Роуленд) (прим.: переклад тут і далі по тексту мій – М.М)1. 

Варто висвітлити той факт, що інстинкти так само, як і архетипи є джерелами енергії, що 

керують протіканням психічних процесів. Важливо також сказати про те, що еволюція, яка 

відбувається на енергетичному рівні, нагадує електрохімічний процес (перетворення хімічної енергії 

в електричну), що відповідає принципу дії гальванічного елемента. З точки зору хімії тa фізики 

основою цього процесу є окисно-відновна реакція, яка виникає між різнойменними зарядами – 

цинковим електродом з негативним зарядом(анодом) і мідним електродом з позитивним 

зарядом(катодом)(див. схему гальванічного елемента англійського хіміка і фізика Джона Фредеріка 

Даніелля і німецько-російського фізика Бориса Cеменовича Якобі). 

Водночас Карл Юнґ у своїй роботі «Психологічні типи» (1921 р.) апелює до думки 

середньовічного німецького теолога, філософа і містика Йоана Екґарта фон Гохгайма (майстра 

Екґарта) (бл.1260-бл.1328 pp.), який робить акцент на тому, що «лібідо витягує себе із зовнішнього 

об’єкта і занурюється в безсвідоме, тоді «душа народжується в Богові». Але (як Екґарт вірно 

зауважує) такий стан не є щасливим, тому що справа йде про акт, негативний по відношенню 

до денного життя, а саме про сходження до потаємного божества (лат. deus absconditus), що володіє 

властивостями, вельми відмінними від властивостей Бога, сяючого при світлі дня»2. Карл Ґустав Юнґ 

наділяє лібідо божественним статусом. Дослідник має усталений погляд на лібідо, як безсмертну та 

персоніфіковану субстанцію, що асоціюється з архетипічними образами (Великої Матері; Героя / 

Воїна; Демона та ін.). 

Зі свого боку, англійський юнґівський аналітик Ентоні Стівенс, спираючись  на ідейний 

фундамент, закладений Карлом Юнґом, вказує на те, що «архетипи, будучи «активними живими 

схильностями» або «живими організмами, які наділені породжуючою силою», володіють здатністю 

 
1 Rowland, S. (2019). C. G. Jung in the Humanities: Taking the Soul’s Path. London and New York: Routledge. 

Taylor & Francis Group Ltd, 11. 
2 Юнг, К. Г. (2019). Психологические типы. Mосква: Академический проект, 266. 
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запускати, контролювати та опосередковувати загальні поведінкові особливості і типові вираження 

нашого виду, навіть хоча ми, здебільшого, їх не усвідомлюємо. Як основа всіх звичайних феноменів 

життя, архетипи перевершують культуру, расу і час. Тому, на думку Юнґа (на відміну від 

платонівської), ментальні події, які ми переживаємо, визначаються  не тільки нашою особистою 

історією, але і колективною історією виду в цілому (біологічно закодованою в колективному 

безсвідомому), що простягається до споконвічних туманів еволюційного часу».1 Власне цим 

поняттям позначаються будь-які явища і прояви поведінки, що мають природнє походження і 

успадковані від наших предків – тварин (прим. відсилка до теорії еволюції Чарльза Роберта 

Дарвіна). До того ж відомо, що aрхетипи колективного безсвідомого мають спіритуалістично-

віталістичний характер. 

Найближча соратниця і учениця Карла Ґустава Юнґа німецько-швейцарський психоаналітик 

Марія-Луїза фон Франц (1915-1998 рр.) пише про те, що «архетипи зливаються один з одним, а не є 

окремими частинками, якими раніше представляли електрони. Вони, насправді, скоріше являють 

собою «хмару електронів», говорячи мовою фізиків. Вони як розмита хмара, що по краям 

переходить в паралельні явища»2. Поза тим, архетипи виступають головними «координаторами» 

мислення, які здатні керувати емоціями особистості та на інтуїтивному рівні можуть сигналізувати 

через будь-які ситуації про приховану небезпеку, що може нести загрозу людському життю. Втім, 

aнглійська дослідниця, член міжнародної юнґівської аналітичної асоціації Енн Кейсмент свідчить 

про те, що «...концепція колективного безсвідомого – це не спекулятивнe або філософськe, 

а емпіричнe питання – архетипи існують апріорі як біологічні норми психічної діяльності» 

(прим. курсив автора – Енн Кейсмент)3. 

З точки зору Карла Юнґа, архетип (з грец. αρχέτυπο – прообраз, ідея) – це вроджена 

детермінанта, первісна інформаційно-енергетична структура, змістовно пуста абстрактна форма, яка 

продукується областю колективного безсвідомого. Крім того, aрхетип – це персоніфікований образ, 

який є cимволом цілісності свідомої та безсвідомої інстанції психіки. Архетипи на емоційному рівні 

проявляються, як потужний «вибух» уяви, фантазії (нім. Еinbildungskraft). Вчений наділяє поняття 

архетипу цілою низкою різноманітних смислових конотацій і додає, що «архетип – означає типос 

(печать – imprint – відбиток), певне утворення архаїчного характеру, що включає так само як 

за формою, так і за змістом міфологічні мотиви» (прим. курсив автора – Карла Ґустава Юнґа)4. 

Доречно відзначити, що поняття «архетип» було запроваджено у науковий вжиток 

піфагорійцями, a до запозичення цього терміну у своїх працях вдавалися стоїки, давньогрецький 

філософ Платон, філософ-неоплатонік Плотін, представники схоластики, апологетики та патристики 

(Тома Аквінський, Іоанн Скот Еріуґена, Іреней Ліонський, Аврелій Августин та ін.). До цієї когорти 

також можна віднести імена таких мислителів – Філона Александрійського, який є представником 

елліністичного юдаїзму та римського філософа періоду пізньої античності Марка Туллія Цицерона і 

ін.. Саме поняття «архетип» ще в XIX-му столітті було вписане в теологічний (релігійний) контекст і 

асоціювалося з Богом, як Світочем і Творцем світу. Даний термін Карл Юнґ запозичив у Святого 

Августина, єпископа Гіппонського та визначив його, як колективний зразок або патерн. Зокрема 

християнський богослов Аврелій Августин надавав Граду Божому символічного значення і писав про 

те, що «…тінь цього граду і пророчий образ його, який слугує скоріше для позначення, чим для 

дійсного уявлення його на землі…»5. 

У спеціалізованому філософському словнику під редакцією доктора філософських наук 

Олександра Петровича Алексєєва подано таку дефініцію: «архетип – прообраз, первинна форма, 

зразок. B психоаналітичній теорії Карла Юнґа архетипи – це основні елементи колективного 

безсвідомого, певні апріорні форми міфологічної фантазії…На думку Карла Юнґа, шар безсвідомого, 

що містить архетипи, або матриця – це приховане сховище вражень найвіддаленіших, доісторичних 

часів, коли людина була ще невіддільною від природи. Матриця є колективним безсвідомим, в якому 

 
1 Стивенс, Э. (2019). Возвращение к архетипу: обновлённая естественная история Самости. Москва: Клуб 

Касталия, 60. 
2 Франц, М.-Л. фон (2013). Психэ и материя. Москва: Клуб Касталия, 13. 
3 Casement, A. (2021). Jung: An Introduction. Bicester: Phoenix Publishing House, 41. 
4 Юнг, К. Г. (2020). Аналитическая психология: теория и практика. Тавистокские лекции. Москва: Институт 

общегуманитарных исследований, 72. 
5 Блаженный, А. (1998). О Граде Божьем. Книги XIV-XXII. Собрание творений в четырёх томах.  

Санкт-Петербург: Алетейя; Киев: УЦИММ-Пресс, 4, 52. 
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людина не існує, як окремий індивід і повністю зливається з усім людством і природою»1. Насамперед 

у даному контексті варто зазначити, що особистість відчуває себе більш впевненою в соціальному 

середовищі за умови, якщо виявляє свою спорідненість з іншими людьми на рівні цінностей та 

інтересів, що об’єднують їх в єдину людську спільноту, «плем’я». 

Резюмуючи все вищесказане, можна констатувати, що архетипи, як універсальні структури 

колективного безсвідомого можуть комбінуватися хаотичним чином і тим самим формувати 

індивідуальну душу і фізичне тіло людини. Наріжним каменем даного дослідження є думка про те, 

що архетипи об’єднують весь потенціал людської раси, загальні характеристики, які притаманні 

людському виду (лат. Homo sapiens). Тут йдеться про те, що людські тіла є схожими між собою, але 

існують і певні відмінності (наприклад: колір очей або відбитки пальців і т. д.), які є показниками 

унікальності кожної людини. 

Переважна більшість міркувань Карла Ґустава Юнґа, зводилася до розуміння того, що 

«…людині спочатку необхідно повернутися до фундаментальних фактів власного буття, незалежно 

від будь-якого авторитету і традиції, і дозволити собі усвідомити свою відмінність від інших»2. 

Важливо в даному випадку звернути увагу на те, що процес індивідуації складається з таких етапів: 

(1) Розкриття Персони (прим. курсив в даному абзаці мій – М.M.). Особистість не сприймає її, як 

невід’ємну частину свого образу «Я», а лише, як інструмент, який виконує функції психологічного 

захисту, «маски», якa приховує вміст безсвідомого. Карл Ґустав Юнґ вивів цікаву закономірність, що 

«якщо процес становлення свідомості йде природним шляхом, а не конвульсивно, то все життя 

протікає відповідно до основного патерну колективного безсвідомого…»3. (2) Зустріч і боротьба 

з Тінню. Тут мова йде про те, що людина усвідомлює реальну загрозу негативного прояву Тіні і всіма 

силами намагається йому протистояти. Головним лейтмотивом міркувань дослідника є визнання того, 

що «…якби у нас не було конфлікту, у нас не було енергії. Енергію можна знайти тільки там, де є 

протидія. Це абсолютно необхідне джерело будь-якої енергії. В природі немає енергії, якщо немає 

протистояння верху і низу, гарячого та холодного і т. д»4. Людині вдасться звільнитися з полону 

безсвідомого тільки тоді, коли вона усвідомить власну цінність, яка пов’язана з особистісним 

самоздійсненням. (3) Взаємодія з Анімою та Анімусом. Oсобистість розглядає дані архетипи, як 

автономні реальні образи, які у разі їх ігнорування можуть проявитися в негативному аспекті. 

(4) Формування Самості. Cамість (нім. Selbst) є архетипом цілісності особистості, тобто центром 

інтеграції свідомої та безсвідомої частини психіки, а Еґо є точкою їх перетину. 

Карл Ґустав Юнґ встановив, що поняття «індивідуація» і «індивідуалізм» є різними процесами 

та наполягав на їх розмежуванні. Мислитель показує різницю між «індивідуацією», яка є 

завершальною стадією органічного поєднання різнорідних полярних структур психіки (особистого 

безсвідомого та колективного безсвідомого), які є складовими частинами цілісної системи «Я» та 

«індивідуалізмом», сутність якого полягає у виділенні вигаданих, уявних особливостей особистості, 

що йдуть в розріз з колективними уявленнями і суспільними вимогами. Вчений розмірковує про те, 

що «під впливом наукових припущень не тільки психічне, але і вся індивідуальна людина і навіть 

індивідуальні події стають жертвами «зрівнялівки» і «стирання відмінностей», які спотворюють 

картину реальності, перетворюючи її в концептуальну середню величину»5. 

Доцільно наголосити на тому, що Карл Ґустав Юнґ надавав процесу індивідуації гностичного і 

навіть окультного (містичного) значення та порівнював його з алхімічним процесом[прим. 

перетворенням матеріалу неблагородного походження в «lapis philosophorum» – «еліксир життя» або 

золото]. Як стверджує американський юнґівський аналітик Стентон Марлан «…підхід до алхімії – як 

до психологічного і символічного мистецтва був для Юнґа великим проривом і ключем до розкриття 

 
1 Алексеев, А. П., Васильев, Г. Г., Воробей, Ю. Д. (2004). Краткий философский словарь. Mосква: ТК Велби; 

Проспект; РГ-Пресс, 22. 
2 Юнг, К. Г. (2021). Структура и динамика психического. Москва: Институт общегуманитарных 

исследований, 83. 
3 Jung, C. G. (2021). Psychology of Yoga and Meditation: Lectures Delivered at ETH Zurich. Philemon Foundation 

Series, Book 29. Princeton and Oхford: Princeton University Press, 6, 1938-1940. Lecture I, 7. 
4 Jung, C. G. (2019). Dream Symbols of the Individuation Process: Notes of C. G. Jung’s Seminars on Wolfgang 

Pauli’s Dreams. Lectures Delivered at ETH Zurich – Philemon Foundation Series, Book 17. Princeton and Oхford: 

Princeton University Press. Lecture I, 77. 
5 Юнг, К. Г. (2020). Нераскрытая самость. Настоящее и будущее. Москва: Институт общегуманитарных 

исследований, 13.  
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її таємниць. Дослідження та розвиток цього розуміння змусило Юнґа врешті-решт побачити в алхімії 

фундаментальні вихідні передумови і підтвердження своєї психології безсвідомого»1. 

Згідно з твердженням Марії-Луїзи фон Франц «індивідуація – це розвиток так званої зрілої 

особистості, «гармонійного психічного цілого, здатного до опору і багатого енергією», яка здатна 

обрати свій власний шлях і самовпевнено залишається вірною своєму внутрішньому закону»2. Процес 

індивідуації асоціюється з переходом від Psyche (грец.Ψυχή – душі – матеріальної субстанції – 

ірраціональності (емоцій, почуттів) – архетипу Великої Матері (Матері-Землі) – Східної традиції) => 

до Pneuma (грец. πνεῦμα – духу – Святого духу – дихання; в стоїцизмі – життєвої сили – «вогняного 

логосу» – раціоналізму (інтелекту) – архетипу Праотця – Західної традиції). 

На Заході образу Космічної людини відповідав Ісус Христос; на Сході – Крішна; в єврейській 

каббалі – Адам Кадмон (Праотець). Карл Юнґ писав, що згідно з юдейською традицією саме «в Адамі 

з самого початку містилося все людство, тобто душі всіх, кому судилося коли-небудь з’явитися 

на світ. Відповідно, душа Адама була «подібна ґніту лампи, що складався з незліченних ниток». 

В цьому символі чітко виражена ідея всеосяжної єдності людства і всіх його окремих частинок»3. 

Втіленням образу Антропоса, як божества є «Еон» (грец. Αἰών; Aion Βύθος – життєвий період; 

вічність; безсмертя, глибина) в римській міфології Етернітас; в єгипетській міфології: бог Осіріс-Гор; 

в германській міфології (міф «Про створення світу») – гігант Імір; в індійському епосі – Яма 

(Пуруша); в персидській міфології – Гайомарт; в китайській міфології Пань-гу та юдейський образ 

Боголюдини – першого Адама (Адама Кадмона) і його християнський прототип, який втілює другого 

Адама: Ісусa Христa (Яхве, Єґова). Мислитель стверджував, що «космічна людина є не тільки 

початком, але і кінцевою метою всього життя – всієї світобудови»4. Дослідник окреслив ключові 

характеристики Антропоса, як прообразу сутності божественної цілісності особистості: по-перше, 

антропос – це праотець, який консолідує все людство (виконує роль об’єднуючого загальнолюдського 

тотему). По-друге, антропос є символом Самості в снах і міфах. Антропос є уособленням 

конгруентної особистості, що досягла найвищого рівня розвитку самосвідомості. 

Значний внесок у дослідження архетипічних сценаріїв зробив американський дослідник 

міфології, етнограф і релігієзнавець Джозеф Джон Кемпбелл (1904-1987 рр.), який розробив 

концепцію подорожі героя (англ. The Hero’s Journey) або мономіфу. Вченому вдалося втілити свій 

задум завдяки орієнтирам, які були задані такими психологами, як Зиґмунд Фройд, Карл Ґустав Юнґ, 

Отто Ранк і антропологами-етнографами Джеймсом Джорджем Фрезером, Арнольдом Ван Геннепом, 

Францом Урі Боасом та Мірчею Еліаде і ін.. В основі кемпбеллівського мономіфу (прим. термін 

запозичений з роману ірландського письменника Джеймса Джойса (1882-1941 рр.) – «Поминки 

Фіннеґана» (1923-1939 рр.)) лежить архетипічний універсальний сюжет, що присвячений ініціації 

героя, який ризикнув прийняти виклик повсякденного світу і спуститися в царство Епіра [Аїда], яке 

асоціюється з колективним безсвідомим. Але при цьому залишається достеменно невідомим той факт 

чи було дане рішення щодо подорожі (зустрічі зі своїми внутрішніми демонами) власною ініціативою 

героя або приймалося під тиском зовнішніх обставин. Рефлексивно осмислюючи цей сценарій, 

дослідник дійшов до висновку, що герою задля того, щоб здійснити процес індивідуації потрібно 

пройти через трансформацію, яка спонукатиме його до кардинальних змін у житті. Подорож героя 

включає такі етапи: (1) виклик; (2) відмову від виходу за межі «зони комфорту»; (3) вихід за межі 

«зони комфорту»; (4) зустріч з наставником (духовним вчителем); (5) етап подолання численних 

випробувань; (6) духовний розвиток; (7) трансформацію; (8) етап повернення героя назад (додому), 

але вже в якості тріумфатора. Звідси випливає, що трансформація особистості на прикладі подорожі 

героя включає три стадії. 

Першою сходинкою на шляху до розвитку Самості є стадія сепарації (прим. курсив в даному 

абзаці мій – М.M.), що характеризується (а) ігноруванням виклику і поверненням героя додому, яке 

спровоковане страхом переломних моментів, що змусять його покинути «зону комфорту»; 

(б) втручанням надприродних сил – Божої Матері або духовного наставника Сенекса (мудрого 

старця); (в) подоланням бар’єру => (страху перед невідомістю); г) точкою неповернення[підготовчим 

етапом до процесу трансформації]. Другою умовою досягнення індивідуації (розвитку Самості) є 

 
1 Marlan, S. (2020). C. G. Jung and the Alchemical Imagination: Passages into the Mysteries of Psyche and Soul. 

London and New York: Routledge. Taylor & Francis Group Ltd, 9. 
2 Франц, М.-Л. фон (2017). Архетипическое измерение психики. Москва: Клуб Касталия, 139. 
3 Юнг, К. Г. (2020). Человек и его символы. Москва: Институт общегуманитарных исследований, 225. 
4 Там само, 226. 
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проходження стадії ініціації, яка спрямована на загартування духу героя, який повинен пройти серію 

небезпечних випробувань (наприклад: визволення лицарем прекрасної дами з полону і т. д.). Герой 

на кожному кроці зустрічає різних чудовиськ (у більшості випадків – це дракон), що чатують на нього 

і вступає з ними в бій та з дивовижною легкістю знешкоджує їх і у такий спосіб реалізує свою мету. 

Прикладом обряду військової ініціації є церемонія «посвяти в лицарі», яка є своєрідним ритуалом 

воскресіння, що представлена на картині англійського художника Едмунда Блера Лейтона (1852-1922 

pp.) – «Аколада» (франц. accolade – обійми), яку митець написав у 1901-му році. Але реалізація мети 

(звільнення принцеси з полону і відновлення Кільця Сили) в сновидіннях і міфах ще не означає 

завершення героїчного циклу випробувань. Кінцевою стадією процесу трансформації є тріумфальне 

повернення героя додому (до звичайного повсякденного життя). На цій стадії здійснюється реалізація 

отриманого досвіду, який пов’язаний з впровадженням та рівномірним розповсюдженням 

інноваційних здобутків на усіх рівнях суспільства. 

Джозеф Кемпбелл у своїй роботі «Герой із тисячею облич» (англ. «The Hero with a Thousand 

Faces» –1949) характеризує внутрішній стан героя (описує психічне становлення особистості) 

в період трансформації (духовної кризи). Дослідник говорить про те, що «хоча герой міфу ходить по 

твердій землі, його шлях завжди веде всередину – в глибини, де на нього очікує протистояння 

з темними силами і до нього повертаються сили давно втрачені, забуті, необхідні для перетворення 

світу. Але ось подвиг здійснений, всім нещастям покладено кінець, відбулася перемога над нещадним 

часом і підкорено простір; але ще свіжа пам’ять про пережитий жах, ще чутні пронизливі крики болю, 

і життя тепер наповнюється всеосяжною торжествуючою любов’ю і усвідомленням своєї власної 

незламної могутності»1. Очевидним є те, що концептуальним підґрунтям цього наративу є різка зміна 

початкової ситуації, яка запускає процес внутрішньої трансформації героя. Карл Юнґ свого часу 

маніфестував, що «справжнє зростання особистості передбачає усвідомлення розширення, що 

виникає з внутрішніх джерел»2. Звідси випливає те, що остаточне рішення (право вибору) завжди 

залишається за героєм: втекти додому і поступово деградувати або рухатися у напрямку духовного 

просвітлення і відшукати точку неповернення (нім. Punkt ohne Wiederkehr). Ба більше, Джозеф 

Кемпбелл підкреслює, що трансформація героя починається з «запрошення до подорожі»[вторгнення 

в його свідомість архетипів (образів, що з’являються у снах, сильних емоцій, дивних фізичних 

відчуттів і т. д.)], які можуть безпосередньо впливати на його поведінку. На думку науковця герой 

здатний прийняти доленосний виклик та накопичити енергію для досягнення самоздійснення тільки 

тоді, коли він наважиться вийти із своєї «зони комфорту». Адже лише після так званої перевірки 

на витривалість у нього з’явиться впевненість в собі і він зможе усвідомити важливість цього кроку 

та зробити правильний вибір. 

На переконання іспанського філософа-єзуїта, прозаїка Бальтасара Ґрасіана-і-Моралеса (1601–

1658 рр.) кожна «людина повинна досягти punto-зрілості, буквально «пункту, точки, вершини», 

інакше кажучи, якогось моменту щасливої самосвідомості...Людина повинна стати inapassionable-

безпристрасною, що перемогла свої пристрасті, які вона розуміє не як такі, що шкодять душі емоції і 

порожні захоплення, але як ниці думки і «вульгарні враження…»3. Тобто тут йдеться про те, що герой, 

перетнувши межу «земного світу» та розірвавши пуповину, що пов’язувала його з закостенілими 

стереотипами «повсякденного світу» (прим. автором даної концепції є австрійський філософ і 

соціолог Альфред Щюц), занурюється у безсвідоме, яке асоціюється з Аїдовим царством – 

потойбічним світом (царством мертвих). Там його зустрічають жахливі хтонічні чудовиська 

(фантастичні персонажі), які виступають протиборчою силою, що заважає йому рухатися 

до визначеної мети. 

Проаналізувавши юнґівську теорію архетипів, американський вчений-психіатр Ерік Гудвін 

загострив свою увагу на висловленій фундатором аналітичної психології думці про те, що «…кожна 

людина має сильну тенденцію створювати і / або вибірково зберігати певні безсвідомі символічні 

асоціації (наприклад, світло = істина / знання, поточна вода = очищення, змія = відродження, тощо)»4. 

Отже, Карл Ґустав Юнґ підводить нас до роздумів про те, що трансляція архетипів нашим 

безсвідомим (через сновидіння) здійснюється лише тоді, коли людина перебуває на роздоріжжі – 

 
1 Кемпбелл, Дж. (2019). Тысячеликий герой. Санкт-Петербург, 29-30. 
2 Юнг, К. Г. (2020). Архетипы и коллективное бессознательное. Москва: АСТ, 146. 
3 Грасиан-и-Моралес, Б. (2020). Карманный оракул и искусство благоразумия. Москва: РИПОЛ класик, 21-22. 
4 Goodwyn, E. D. (2020). Archetypes: The Contribution of Individual Psychology to Cross-cultural Symbolism. 

Journal of Jungian Scholarly Studies (JSSS), 15 (1), 8. DOI: https://doi.org/10.29173/jjs123s. 
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при прийнятті важливих рішень. Вчений вважає, що пошук виходу із цього лабіринту є 

на психологічному рівні необхідним етапом, який відкриє перед особистістю міріади можливостей, 

що допоможуть їй знайти своє справжнє покликання і відшукати сенс у житті. Тільки подолавши цей 

бар’єр, людина зможе обрати свою дорогу, яка приведе її до незалежності від існуючих 

в суспільстві стереотипів. 

Ще одним прихильником юнґіанства є німецький науковець Крістіан Рослер, який детально 

досліджував теорію сновидінь Карла Юнґа і у своїй статті відзначив те, що «…образи вказують 

на здатність «я» (еґо) впоратися з емоціями, імпульсами і комплексами (представленими 

в символічній формі уві сні), а також на силу еґо свідомості»1. 

Cеред персонажів голлівудського кінематографу, які втілили на екрані образ справжнього героя 

і рятівника людства можна виділити Томаса Андерсона (Нео), який став центральною фігурою 

американсько-австралійського науково-фантастичного фільму «Матриця» (1999-2021 рр.). Фільм був 

знятий американськими режисерами сестрами (в минулому – братами): Ланою (Лоуренсом) Вачовскі 

(1965 р. н.) і Ліллі (Ендрю Полом) Вачовскі (1967 p. н.). Водночас не менш популярним серед 

різношерстної публіки є герой-шпигун – Джеймс Бонд, якого популяризував у своїх романах, які 

видавалися у період з 1953 р. по 2011 р. англійський журналіст і письменник Ян Ланкастер Флемінг 

(1908-1964 рр.). На сьогоднішній день значна кількість видатних режисерів проявляють чималий 

інтерес до цієї гостросюжетної історії та продовжують екранізувати детективно-пригодницьку сагу 

про «Джеймса Бонда». Перший фільм про Джеймса Бонда зняли у США ще у далекому 1962-му році, 

а вже у 2021-му pоці на екрани вийшов двадцять п’ятий за рахунком фільм «Не час помирати». Крім 

того, до цієї героїчної плеяди слід додати доктора Генрі Волтона (капітана Генрі Дефанса) – 

персонажа американської пригодницької кіносаги – «Індіана Джонс» (1981–2021pp.), який був 

вигаданий американськими режисерами Стівеном Алланом Спілберґом (1946 p.н.) і Джорджем 

Волтоном Лукасом(молодшим) (1944 р. н.) та сценаристами Лоуренсом Кезданом (1949 р. н.) і 

Філіпом Кауфманом (1936 р. н.). І звісно ж до цього переліку потрібно включити героя 

американського фантастичного культового фільму «Зоряні Війни» (1974-2019 рр.) Люка Скайвокера, 

котрий теж так само, як і попередній герой став витвором фантазії американського режисера Джорджа 

Волтона Лукаса (молодшого). Зі свого боку, німецького соціолога, теоретика кіно, кінокритика 

Зігфріда Кракауера (1889-1966 рр.) зацікавила постать героя германського епосу Еккарта, який заявив 

про себе, як про сміливого та вірного своїм ідеалам витязя. Вчений пише, що «історія особистості 

подібна до монограми (прим. курсив автора – Зігфріда Кракауера), де ім’я згущується до контурів, 

вони-то в якості орнаменту і набувають значення»2. 

У рамках даного дослідження також хочеться зупинитися на характеристиці головних героїв 

науково-фантастичного фільму «Матриця» (1999-2021 рр.). В «Матриці» в алегоричній формі 

представлена історія трансформації героя, який наважився кинути виклик симуляційним технологіям 

і перебуваючи на межі ілюзорного / реального світів, разом з іншими просвітленими людьми, які 

прокинулися від оманливого сну, зміг успішно зламати код системи та перемогти в запеклій боротьбі 

зі штучним інтелектом(машинами), що існували за рахунок енергетичного ресурсу людини. 

Головний герой «Матриці» хакер Томас Андерсон (Нео – Обраний), якого зіграв канадський 

актор Кіану Рівз (1964 р. н.) є втіленням образу не тільки Ісуса Христа, а й прототипом апостола 

«Фоми невіруючого» (прим. див. Євангеліє від Іоанна Богослова). Одним із визначних подвигів Нео 

є порятунок командира корабля Морфеуса, якого йому вдалося врятувати за допомогою 

надздібностей і завдяки підтримці вірної подруги Трініті, яка є прототипом Марії Магдалини. Адже 

за задумом режисерів персонаж Трініті виконує завдання терориста Морфеуса, тому що вона так 

само, як і Нео промишляє хакерством. Bиконавицею ролі Трініті стала канадська актриса Керрі-Енн-

Мосс (1967 р. н.), а роль Морфеуса дісталася американському актору Лоренсу Джону Фішберну III 

(1961 р. н.). Ключовою метою творців цього фільму було їх бажання довести, що людина – це 

не рудимент живої природи, а розумна істота (лат. Homo sapiens), яка насамперед все піддає сумніву 

і вибудовує власну стратегію розвитку та відстоює нігілістичну позицію, що проявляється 

в усвідомленні ілюзорності світу і визначається, як стан пробудження в буддійській традиції 

 
1 Roesler, C. (2020). Jungian theory of dreaming and contemporary dream research – findings  

from the research project ‘Structural Dream Analysis’. Journal of Analytical Psychology, 65 (1), 46.  

DOI: https: //doi.org/10.1111/1468-5922.12566. 
2 Кракауэр, З. (2019). Орнамент массы. Веймарские эссе. Москва: ООО Ад Маргинем Пресс – Музей 

современного искусства «Гараж», 20. 
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(санскр. बोधि – бодхі). Слід зауважити, що людина, підвищуючи свій рівень самосвідомості здатна 

протистояти матриці (ілюзорності сприйняття світу) та пізнати об’єктивну реальність крізь призму 

суб’єктивного (індивідуального) досвіду. Як зазначає українська дослідниця Мельничук Майя 

Михайлівна «герой – персоніфікована сила свідомості, персона, яка бореться з несвідомою, як 

правило, недоступною розумінню, стороною особистості»1. 

Згідно з платонівським «міфом про печеру» матриця намагається перетворити людину на раба 

ілюзій і утримувати її в полоні оманливого «світу тіней», і у такий спосіб прагне повністю 

контролювати її життя [див. роботу голландського художника Корнеліса Гарлемського – 

«Платонівська алегорія печери» – 1604 р.]. Уособленням юнґівських архетипів Анімуса і Аніми є 

головні герої «Матриці» Томас Андерсон (Нео) і Трініті та Іззі Крео і Том Крео, які є головними 

дійовими особами філософського фільму-притчі «Фонтан» (2006 р.) американського режисера 

Даррена Аронофскі. Крім того, прототипами Анімуса та Аніми є головні персонажі толкінівського 

епосу Берен та Лутіен («Сильмариліон»), Арагорн і Арвен, Тінгол та Меліан, Туор і Ідріль, Еол та 

Аредель («Володар кілець») і герої валлійської легенди Кілух і Олвен. 

Висновок. В межах даного дослідження була представлена інтерпретація юнґівського архетипу, 

як вродженої психічної структури особистості в історико-філософському контексті. В процесі розгляду 

даної проблематики були отримані такі результати: по-перше, було визначено, що архетипи є 

вродженими психічними структурами, які можуть впливати на формування стійких поведінкових 

патернів, оскільки вони володіють потужним енергетичним потенціалом. По-друге, встановлено, що 

особистість зможе подолати свій страх і вийти за межі власної «зони комфорту» лише тоді, коли 

усвідомить необхідність розвитку Самості (досягне високого рівня розвитку самосвідомості). По-третє, 

підкреслено, що конгруентна особистість (інтегрована особистість) здатна самостійно створити 

середовище, яке сприятиме всебічному розвитку її здібностей та побудувати власну життєву стратегію, 

що базуватиметься на системі цінностей, яка буде підтримувати цілісність її «Я». 
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МОДЕРН, ПОСТМОДЕРН ТА ЗОВНІШНЯ  

КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА 

The article investigates the discourse of modernity and postmodernity, modernism and 
postmodernism in the context of historical changes, processes of globalization, and the 
development of foreign cultural policy. The issue of postmodernity is extremely complex and 
confusing both in the case of definitions and in its relation to modernity. Today such concepts as 
post-postmodernism, antimodernism, and metamodernism not only underline the overwhelming 
critique of postmodernity, but also the need to comprehend the current time. In the article, the 
author shows the genesis of the philosophical views on modernity as well as different approaches 
to postmodernity. The postmodern era was built during the period of restructuring of 
international politics, the crisis in all spheres of social and cultural life, as well as with the heavy 
burden of the horrors of World War II. The battle of ideologies and the Cold War intensified the 
technological development and restructuring of the world economy. Philosophically, criticism of 
the modern system of social relations and metanarratives of Modernism has become attractive to 
many academics. Globalization has changed the attitude to time and space, while in the 
international political field, new strong connections were created between states and the 
formation of international organizations. Deconstructivism and poststructuralism became the 
core of the postmodernist approach. The deconstruction of essentialist concepts, skepticism 
about previous paradigmatic attitudes, the destruction of the illusions of previous generations, 
and the rethinking of values became the basis of the Postmodern period. Globalization has 
reduced the influence of nation-states. Despite this, new mechanisms of influence are gradually 
being developed, which can be traced to the development of foreign cultural policy. Modern 
states today partly use corporate mechanisms. 
Keywords: modern, postmodernity, globalization, cultural policy, liquid modernity. 

Мета статті полягає в розкритті сутності понять Модерну і модернізму та Постмодерну і 

постмодернізму, з’ясування їх генетичного зв’язку та необхідності запровадження зовнішньої 

культурної політики. 

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Сьогодні постмодернізм вже не є 

чимось новим, ба більше, в сучасний період академічна література, філософські та культуроологічні 

видання пишуть про пост-постмодернізм, анти-постмодернізм, метамодернізм та інші концепти, які 

або протистоять ідеям постмодернізму або розвивають їх. Як зазначив у своїй популярній книжці 

“Соціологія Постмодернізму” (1990) соціолог та культуролог Скот Леш, “Ставши загальновідомим, 

постмодернізм перетворився на своєрідне кліше. Спеціальні випуски, присвячені постмодернізму, 

опублікували майже всі тематичні наукові журнали, які тією чи іншою мірою дотичні до проблем 

культури”1. За останні тридцять років для багатьох постмодернізм вже став кліше та звичною 

 
1 Леш, С. (2003). Соціологія Постмодернізму. Львів. Кальварія, 7. 
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частиною різноманітних наукових та культурних дискурсів. Все ж, його наслідки ми можемо 

спостерігати всюди: від архітектури та живопису до культури мемів та своєрідного іронічного 

відношення до життя. Широка критика постмодерністського підходу пов’язана як і з прив’язаністю 

до попередніх, більш стабільних парадигм, так і з його розмитістю, фрагментарністю, розгалуженістю 

та багато в чому не можливістю дати конкретні відповіді та пропозиції на виклики сьогодення. 

Однак, описуючи сучасну історію світу, сучасні суспільства, культурні або економічні 

зрушення дуже важко не звернутись до цього явища. В літературі можна знайти багато понять, а саме: 

Постмодерн, постмодернізм, постмодерність, постмодерний час, постмодерний стан, 

постмодерністський поворот та інші. Для багатьох постмодернізм вже став певного роду історичною 

помилкою, химерою або діагнозом. Більше того, всі ці поняття дуже часто використовують 

як синоніми або навпаки вони розчиняються у величезній кількості визначень та тлумачень. 

Саме через цю неясність літературознавець та суспільствознавець Пітер В. Зіма у своїй книзі 

“Modern/Postmodern. Society, Philosophy, Literature” звертається до слів теоретика літератури Браяна 

Макхейла, який говорить, що концепт “постмодерності” є конструкцією, а не об’єктом в традиційному 

сенсі. Лінда Гатчеон також звертається до книжки МакХейла “Postmodernist Fiction” в якій автор пише 

про те, що кожен критик конструює постмодернізм з власної точки зору та потреби, і кожна з них не є, 

ані правильною, ані помилковою. Постмодернізм як світоглядно-мистецька течія або інтелектуальний 

рух як мінімум починає розповсюджуватись з 50х-60х років минулого століття. Спочатку він 

маніфестує себе в архітектурі та поступово переходить на літературу, фотографію, кінематограф, 

музику та інші (насамперед, мистецькі) сфери1. Як зазначає Зіма, “Велика частина плутанини навколо 

використання терміну постмодернізм пов’язана з поєднанням культурного поняття постмодернізму 

(і його невід’ємного зв’язку з модернізмом) і постмодерну як позначення соціального та філософського 

періоду або «стану»”2. Отже, для початку потрібно вказати на те, що постмодернізм відноситься 

до Постмодерну або постмодерності так само як модернізм до Модерну. 

Розглядати Постмодерн та постмодернізм неможливо без розуміння Модерну та модернізму. 

Модерн, насамперед, це поняття, яким позначають період європейської історії, який розпочався 

в XVII століття та закінчився приблизно в другій половині ХХ-го століття. В даному випадку 

найчастіше використовують поняття ‘modern times’, ‘нова історія’, ‘Новий Час’. В культурологічних 

класифікаціях Модерн також може виступати не лише в хронологічному або історичному аспектах, а 

як парадигма, набір певних стандартів, регулятивів, еталонів, ідеалів, цінностей, які домінують 

в певному суспільстві. В парадигмальній класифікації Премодерн є найдовшим періодом 

(від зародження людського суспільства аж до XVII ст.), але це не означає, що в сучасному світі 

внутрішні механізми та установки Премодерну повністю зникли. Наприклад, для Стюарта Голла, 

одного з найбільших представників cultural studies, модерність не є окремою історичною епохою, а 

процесом з давніми та складними коренями3. Цей період історії передбачав “започаткування нового 

життя, нового відчуття часу, відчуття переваги, “сучасного” (тобто “модерного”) над “минулим” 

(“премодерном”) [...], це епоха довіри до самодостатності потуги Розуму, метафізики, 

прогресистського мислення”4. Основні цінності Модерну були сформулювані в період 

Просвітництва, а модерність, як зазначає німецький соціолог та філософ Пітер Вагнер, досягла свого 

піку в період глобального врегулювання між трьома світами, а саме ліберальними демократіями, які 

проголосили себе модерними, радянськими соціалістичними державами, які ліберальні демократії 

позначили помилками, і тими країнами світу, що потребують модернізації5. 

Саме після Другої світової війни проект та цінності Модерну почали піддаватись критиці та 

повністю переглядатись. Модернізм, в свою чергу, це поняття, що позначає мистецький, 

інтелектуальний та культурний рух в кінці ХІХ-го – на початку ХХ століття. Кризу Модерну можна 

прослідкувати і в кризі модерністський мистецьких течій, які поступово себе вичерпували. Однак, 

насамперед, ‘модерний’ означає ‘сучасний’. Протягом історії філософське розуміння даного терміну 

змінювалось, зважаючи на епоху та контекст його використання. Саме визначення нової історії, 

нового часу, нової сучасності передбачало протилежність або навіть відторгнення минулого. Баррі 

 
1 Zima, P. V. (2010). Modern/Postmodern: Society, philosophy, literature. Continuum; Hutcheon, L. (2004).  

The politics of Postmodernism. London and New York: Routledge. 
2 Zima, P. V. (2010). Modern/Postmodern: Society, philosophy, literature. Continuum, 29. 
3 O'Brien, D. (2014). Cultural policy: Management, value and modernity in the creative industries. Routledge, 17. 
4 Шинкарук, В. (2002). Модерн. In: Філософський енциклопедичний словник. Абрис, 392 
5 O'Brien, D. (2014). Cultural policy: Management, value and modernity in the creative industries. Routledge, 18. 
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Купер у своїй статті “Modernity, Postmodernity, and Culture” прослідковує античне та сучасне 

розуміння модерності у філософському дискурсі. Сьогодні сучасне розуміння модерності 

представляє себе в контексті постмодерності. 

У період Античності превалювало розуміння сучасності як cultural continuity (культурної 

спадкоємності/наступності). У текстах Вергілія ми можемо спостерігати намагання створення 

міфічної наступності між Римом та Елладою. Так само після захвату Римської Імперії варварськими 

племенами, коли існувала загроза зникнення римської культури Кассіодор намагався зберегти цю 

ідею культурної спадкоємності. Він зробив розділення між antiqui та moderns. Завданням для його 

сучасників було відновлення мудрості та культури древніх (ancients/antiqui) під час захвату 

германських племен. Для Кассіодора заміна чи забуття римської культури і набуття чи насадження 

нової германської було абсурдним. Отже, для нього військові та політичні зміни не мали ніякого 

впливу на культурний аспект, а його сучасники були для нього “новими древніми”. Античне (древнє 

або премодерне) розуміння сучасності передбачає наслідування древніх, завдяки чому сучасники 

набувають культуру, в той час як модерний погляд на сучасність передбачає забуття, відкидання 

старої культури та її заміна на нову. Купер вказує, що античне розуміння культури ясне та зрозуміле, 

адже потрібно наслідувати попередньо набуту мудрість, культурні стандарти та зразки аби 

культурний зв’язок не обривався. Сучасне ж розуміння культури, коли її значення будується заново, 

призвело до плюралізму, де існує не “not culture, but a culture”, що він називає “самовикликаною 

амнезією”, останнім етапом якого став постмодернізм1. 

Цей процес амнезії Купер розділив на декілька стадій, останнім з яких і є постмодерне бачення 

сучасності та культури. Перший етап забуття відбувся в період пізнього Середньовіччя. Християнська 

культура, з одної сторони наслідувала греко-римську, але з іншої сторони ставилась до неї з певним 

приниженням. Дискусія щодо ставлення до великих представників древності була дуже поширеною. 

Надзивчайно гострим питанням було необхідність наслідування древніх чи їх повне відкидання. 

Якщо теологія у великій мірі грунтувалась на античній спадщині та філософських набутках великих 

попередників, антична культура в той же час була маргінальним забобонним минулим. Для Бернарда 

Шартрського метафора гномів, які стоять на плечах велетнів стала ключовою, адже гноми бачать 

більше і дивляться у майбутнє. В контексті християнського світу більш показовим було бачення 

сучасності як кращого часу завдяки божественній доброті. 

Період Нового Часу позначав формування нових ціннісних орієнирів, формування нових 

культурних форм та економічних трансформацій. Бруно розділив science of substance та substance 

of phenomena, а Боден вважав, що нове знання природи було взірцем для глибшого пізнання всіх 

речей. Хоча Монтень і писав, що люди не можуть жити без минулого і традицій, поступово 

переважало модерне баченння сучасності, що вилилось у тезі Бекона (Новий Органон) про те, що його 

покоління було найбільш просунутим, а отже більш зрілим та мудрим. Зважаючи на поступове 

домінування природознавстава, авторитет древніх залишався в гуманітарних дисциплінах, де прогрес 

був як вважалось неможливий. Тобто, за словами Паскаля, розум, а не авторитет є єдиним 

інструментом знання. У подальшому перевега нового над старим та розуму над авторитетом зростала, 

а потреба розуміти древніх як вони розуміли світ у свій час відпала. 

Для політичного філософа Еріка Вогеліна прогрес передбачав, що соціальний та політичний 

порядок залишається незавершеним і повинен бути вдосконаленим, так як новий політичний 

порядок не трактувався як природній образ чи божественний космічний порядок. Наука стала 

основним мірилом всіх природних та соціальних процесів. З іншого боку, Купер  вказує 

на внутрішню кризу модерності. Ще Монтень писав про те, що якщо сучасне просвітлення це 

завтрішній забобон, то саме визначення модерності – це продовжувана криза. Структура 

Просвітництва також повна внутрішніх конфліктів: правил проти бажання індивідувальної свободи, 

спонтанності й уяви проти розуму та інших2. 

Стюарт Голл виділяє шість головних характеристик модерності. По-перше, модерність 

започаткувалась протягом активного процесу секуляризації, а отже в ній домінують установи, які 

черпають владу та легітимність зі світських джерел, а наука заміняє релігійні доктрини і тлумачення. 

Соціальна система суспільства змінюється в залежності від того, як фіксовані ієрархії та соціальні 

 
1 Cooper, B. (1993). Modernity, Postmodernity, and Culture. In: Alderson, E., Blaser, R., & Coward, H. G. (eds.). 

(1993). Reflections on cultural policy: Past, Present, and Future. Wilfrid Laurier University Press for Calgary 

Institute for the Humanities, 163-164. 
2 Ibid, 163-171. 
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класи кидають виклик новим економічним та соціальним відносинам. В свою чергу економічні та 

соціальні відносини опосередковуються грошовим обміном у світлі розвитку ринкових відносин. 

Також, модерність характеризується індивідуалістичною культурою. Початком та підґрунтям 

модерності була епоха Просвітництва, основні ідеї та ідеали якої у великій мірі характеризують і 

сучасний світ1. Також необхідно зазначити, що модерність, в першу чергу, є європоцентричним 

явищем. З іншого боку, через домінування Європи в економічному та культурному аспектах 

починаючи з XVI століття, а також подальшим процесам індустріалізації та колонізації, модерність 

набула глобального характеру. 

Як вже було зазначено модерність містить в собі внутрішні конфлікти. Згідно британського 

соціолога Джерарда Деланті це конфлікт між свободою індивіду, соціальними структурами та 

інститутами які цю свободу забезпечують і можливістю їх фрагментації та руйнації. Для Маркса 

конфлікт виражався у капіталізації всіх аспектів життя, включаючи соціальні відносини, в той час як 

для Дюркгайма це була можливість чи неможливість утримання специфічних ролей для індивідів 

внаслідок диференціації2. ХХ століття стало кульмінацією проекту Модерну, що супроводжувалось 

битвою ідеологій та жахами Другої світової війни. Для Ліотара, модерність була “ліквідована 

історією, історією, трагічною парадигмою якої був нацистський концентраційний табір і чиєю 

остаточною делегітимізуючою силою була капіталістична «технонаука», яка назавжди змінила наші 

уявлення про знання”3. Після її завершення почав змінюватись політичний, культурний, та 

економічний ландшафти світу. В 1980-х навіть ті, хто відхиляли та неприймали постмодернізм, 

підкреслювали фундаментальні зміни у світі та відчуття чогось кардинально нового. Все ж, відносини 

між модерністю та постмодерністю є надзвичайно заплутаними та складними. Для багатьох 

інтелектуалів, які пережили нацистську Німеччину чи радянський тоталітарний режим, модерність і 

справді була (чи повинна бути) ліквідована, адже вона себе не лише не виправдала, але і яскраво 

виразила результати внутрішніх конфліктів і протиріч. 

Теоретизація постмодерності також є надзвичайно широкою та неоднозначною. Професор 

Нейтан Браун у своїй статті “Postmodernity, not yet. Toward a new periodisation”, намагається знайти 

відповідь на питання про долю термінів постмодерн та постмодернізм в контексті робіт Фредеріка 

Джеймсона. Якщо постмодернізм був лише локальним феноменом, а постмодерн вже закінчився 

(Peter Osborne, William J.R. Curtis), тоді як ми повинні визначити сучасний період? Однією з основних 

проблем в даному питанні, на думку Брауна, це термінологічне подвоєння відношення до модерності 

та модернізму. Дублювання префіксу -пост при описі сьогодення (пост-постмодерність) буде 

помилкою, адже потрібно буде відмовитись від проекту історизації культурної продукції та увічнити 

розповідь про послідовну спадкоємність, яка зводить минуле до термінологічної опори для 

невизначеності сьогодення. Амбівалетність в роботах Джеймсона пов’язана з періодизацією 

постмодернізму та постмодерності як культурної та історичної логіки пізнього капіталізму. В своїх 

роботах Джеймсон показує стан перебування в рамках капіталізму, але після Модерну, що підкреслює 

одночасно як безперервність і послідовність, так і розрив4. 

Одними з основних філософських течій, що складають ядро постмодернізму, є 

постструктуралізм та деконструктивізм. Деконструкція есенціалістичних концептів, скепсис щодо 

попередніх парадигмальних установок, знищення ілюзій попередніх поколінь, переосмислення 

ціннісних орієнтирів, культурна ‘де-доксифікація’ (Рассел) та ‘де-диференціація’ (Леш), іронія, 

прихильність до подвійності – все це в певній мірі характеризує постмодерність. Метанаративи 

Модерну були замінені. Як вказує Лінда Гатчеон, “початковий інтерес постмодерну полягає в тому, 

щоб денатуралізувати деякі домінантні риси нашого способу життя; зазначити, що ті сутності, які ми 

бездумно сприймаємо як ‘природні’ (вони можуть навіть включати капіталізм, патріархат, 

ліберальний гуманізм), насправді є ‘культурними’”5. Постмодерність відкрила широкий спектр 

питань, які у філософському дискурсі включають робити Жака Деріда, Мішеля Фуко, Джанні 

Ваттімо, Жан-Франсуа Ліотара та інших. 

 
1 O'Brien, D. (2014). Cultural policy: Management, value and modernity in the creative industries. London  

and New York: Routledge, 17. 
2 Ibid, 18. 
3 Hutcheon, L. (2004). The politics of Postmodernism. London and New York: Routledge, 29. 
4 Brown, N. (2018). Posmodernity, not yet. Toward a new periodisation. Radical Philosophy. 

<https://www.radicalphilosophy.com/article/postmodernity-not-yet> (2022, лютий, 12). 
5 Hutcheon, L. (2004). The politics of Postmodernism. Routledge: London and New York, 15. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 8 Issue 2 2022 

 31 

Епоха Постмодерну, як і в свій час початок Модерну передбачав кардинальні зміни у всіх 

сферах життя, зміну світогляду та боротьбу проти минулих забобонів. Культурний поворот є 

постмодерністським феноменом, що вказував на гостру необхідність осмислити значення культури 

та її роль в новому глобальному світі. Підвищений інтерес до культури був важливий в тому числі 

через зміну економіки та появу культурної індустрії. Сучасні еконмічні процеси та системи були 

описані багатьма авторами як економіка знань (knwoledge economy), пост-індустріальна економіка, 

фінансований капіталізм, неоліберальна економіка, мережеве суспільство, цифровий капіталізм та 

пост-фордизм. Важливим елементом цих процесів стала культурна економіка або економіка культури, 

що за Аджуном Аппадураєм є складним диз’юнктивним порядком, який більше не може 

теоретизуватися з точки зору моделей відносин між центром і периферією. Він також зазначає, що 

складність сучасної глобальної системи має відношення до фундаментальних розбіжностей, особливо 

з точки зору попередніх економічних відносин між економікою, культурою та політикою1. 

Необхідність зміни політичних переорієнтацій багатьох країн до нового світового порядку також 

означало перегляд ролі культури в сфері економіки та політики. 

Окрім затятих прихильників та критиків постмодернізму є і ті, хто намагається не ставати 

на конкретну сторону. Для Скота Леша, постмодернізм обмежується лише сферою культури та 

різновидом культурної парадигми, що в його трактуванні є просторово-часовим утворенням. Дані 

парадигми постійно змінюють одна одну, як наприклад, реалізм та модернізм. Ці явища культури Леш 

описує як режим сигніфікації, що включає в себе економіку культури та спосіб сигніфікації, чим може 

бути, наприклад, слово або звук. Якщо модернізація характеризувалась процесом диференціації, то 

постмодернізація навпаки процесом де-диференціації. Премодерн або традиційні суспільства 

характеризувались недиференційованістю форм культури під приматом релігії, безумовністю 

культурних цінностей та відсутністю соціальних інститутів. В релігійно-метафізичну фазу 

модернізація призводить до розмежування культури від соціального, а сакрального від профанного. 

У XVIII столітті виокремлюється три сфери, а саме теоретична, етична та естетична. Саме 

диференціація та автономізація сфер культури зробили модернізм завершеним явищем культури. 

Постмодернізм же характеризується де-диференціацією всіх цих сфер, адже вони поступово 

втрачають власну автономію та переплітаються між собою. Також за Лешем, постмодернізм 

характеризується систематичним відокремленням від соціальної сфери, нівелюванням межі між 

високою та популярною культурами, розщепленням автора та розмитістю між комерційними 

інституціями та продуктами культури2. 

Англійський соціолог Зигмунт Бауман замість поняття постмодерн використовує метафору 

liquid modernity (плинна сучасність). З одного боку, ця метафора виражає субстанцію, яка весь час 

знаходиться у процесі змін і не може довго зберігати стійкого стану (що підкреслює), а з іншого, несе 

в собі позитивний сенс, на відміну від поняття “постмодерн”. Однією з основних характеристик цього 

періоду плинної модерності є ненаправленість змін. Іншою характеристикою, що описує сучасність, 

для Баумана є interregnum – стан між зміною старого порядку та народженням нового. В політичному 

полі це виражається в застарілості аранжування суспільного порядку, нерозривного зв’язку між 

територією, нацією та державою. Раніше влада поєднувала в собі Macht та Staat, тобто політику та 

міць. Міць, насамперед, це можливість діяти, а не лише розмірковувати. В сучасний період міць 

у великій мірі перемістилась у наддержавний (глобальний) простір, що вільний від політики та 

політичного контролю3. Все ж, хоча національні держави мають менший вплив ніж раніше, поступово 

вибудовуються і нові важелі впливу. 

В даному контексті філософ Сомогі Варґа у своїй статті “The Marketization of Foreign Cultural 

Policy: The Cultural Nationalis, of the Competition State” (2013) вказує на те, що сучасні держави, 

в першу чергу, орієнтуються на культурну політику в рамках держави (внутрішньої політики) і майже 

ніяким чином не сприймають її серйозно, як частину політики зовнішньої. У статті Варга в центрі 

уваги ставить Інститут ім. Ґете в контексті зміни політики від культурного націоналізму 

до культурної економіки та економізації зовнішньої культурної політики. Якщо французька 

культурна політика у ХІХ столітті передбачала поширення французької мови та культури у своїх 

колоніях, Німеччина, яка ігнорувала зовнішню культурну політику поступово сформувала те, 

 
1 Appadurai, A. (1990). Disjuncture and difference in the global cultural economy. Theory, Culture & Society, 7, 296. 
2 Леш, С. (2003). Соціологія Постмодернізму. Львів. Кальварія, 11-14. 
3 Бауман З. (2011). Текучая модерность: взгляд из 2011 года. Polit <https://polit.ru/article/2011/05/06/bauman/> 

(2022, лютий, 06). 

https://polit.ru/article/2011/05/06/bauman/
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що можна охарактеризувати як “культурний націоналізм”. Це виражалось не у поширенні власної 

мови та культури, а у підтримці німецьких спільнот за кордоном. Friedrich Meinecke розділив 

державний та культурний націоналізм. В основу останнього була закладена ідея індивідуального 

відчуття приналежності до спільного історичного минулого та культурного спадку за кордоном, 

одним з ключових аспектів якого була мова. Отже. якщо французи проводили свою політику 

в контексті геополітичних міркувань, німецький уряд концентрував свою увагу на локальності 

німецьких груп. Провал такої політики за кордоном після Першої світової війни призвів 

до організованого державного фінансування зовнішньої культурної політики1. 

Протягом Другої світової війни дані механізми активно використовувались в якості 

пропаганди, що після поразки Німеччини призвело до політики культурної дипломатії, основним 

завданням якої було сприяти процесу примирення з іншими країнами, створення довіри та престижу. 

Культурна політика стала ‘третім стовпом’ зовнішньої політики, основним актором якої був інститут 

Гете. Зміна концепту культури в 1970х від гуманістичного до інклюзивного соціологічного та 

антропологічного (що в тому числі вплинуло на політичні процеси та визначення) вміщував в собі 

політичні, технологічні та соціальні аспекти. Поступово зовнішньо-політичні культурні інститути 

ставали політично-економічними інструментами. Зміни в економіці та культурі після закінчення 

Холодної війни, технологічний розвиток та збільшення значення культури та культурних продуктів 

в контексті глобалізації призвели до трансформацій в динаміці національних політик. Одним 

з основних зрушень в національних політиках стало переорієнтування держав у стан “конкурентної 

держави” (competition state). Поширена думка про те, що глобалізація негативно вплинула 

на можливості та вплив держав у сучасних умовах, вимагала переорієнтації національних політик. 

Держави почали використовувати корпоративні стратегії2. 

Висновки. Постмодернізм став визначальним явищем кінця ХХ-го – початку ХХІ століття, 

який не лише описував нові мистецькі напрямки, культурні, економічні та політичні зрушення 

глобалізованого світу, але також позначав кризу модернізму. Зміна епох Модерну та Постмодерну, а 

також їхнє відношення один до одиного проходило в контексті критики постмодерністських підходів, 

проблем періодизації та термінологічних диспутів. Переплетення сфер культури, економіки, та 

політики викликало необхідність не лише аналізу теоретичних підходів до вирішення нагальних 

проблем сучасності, але і практичних рішень у процесі державотворення та формування державних 

політик. 

Парадигмальний підхід (поділ на Премодерн, Модерн та Постмодерн) дозволяє побачити 

основні структури та механізми всіх цих парадигм, що переплетені в сучасному світі. ХХ століття 

стало кульмінацією проекту Модерну та вираженням його внутрішніх конфліктів та протиріч. 

Протягом історії розуміння сучасності та модерності постійно змінювалось та філософськи 

осмислювалось. Спадкоємність культури та наслідування древніх в уявлнні Кассіодора змінилась 

на модерне розуміння сучасності, яке відкидало попередню культуру задля створення нової, яка 

направлена у майбутнє. Саме ця направленість у вигляді “самовикликаної амнезії” призводить 

до культурного плюралізму в Постмодерну епоху. Наука та Розум, як одні з основних цінностей 

Модерну були орієнтовані на природознавство, в той час як авторитетам минулого була залишена 

гуманітарна сфера. Криза раціональності призвела до поступової критики метанаративів та вибуху 

ірраціональності. ХХ століття стало кульмінацією криз Модерну, а також перебудовою політичних та 

соціальних систем. Постмодерністський підхід, виражений в деконструктивізмі та 

постструктуралізмі намагався повністю розібрати постулати минулого. Постмодернізм, як культурна 

форма Постмодерну, виражена в мистецтві, підважувала та іронізувала як над цими постулатами, так 

і над самою реальністю, яка для постмодерністів була культурно (штучно) створеною. 

Глобалізація привнесла як позитивні, так і негативні зміни у сучасний світопорядок, 

який незважаючий на постмодерну критику все ще функціонує в рамках попередніх парадигм.  

Де-диференціація (Леш) та змішування культурних сфер, які в період Модерну намагались отримати 

максимальну автономію проходила в логіці пізньго капіталізму. Міжвладдя або interregnum (Бауман) 

виражає нестабільність в переході від одної епохи до іншої, що вимагає від політичної дії нових 

підходів до регулювання культурної сфери. В зовнішній культурній політиці, яка на сьогодні 

не достатньо розвинена та все вважається другорядною, можна побачити зміну політичниго курсу 

 
1 Varga, S. (2013). The marketization of foreign cultural policy: The cultural nationalism of the competition state. 

Constellations, 20 (3), 442-444. 
2 Там само, 445-455. 
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держав. Підставою для такої зміни є економізація зовнішньої культурної політики, що призвело 

до перетворення держав в стан конкуренції (competition state) та запозичення ними корпоративних 

механізмів. 
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OF THE CITY OF UMAN 
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Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв, м. Київ, Україна 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ 

УРБАНІСТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА.  

НА ПРИКЛАДІ МІСТА УМАНЬ 

The purpose of the article is to substantiate the theoretical and methodological features of the 
socio-cultural approach in the study of urban environments, to conduct a socio-cultural analysis 
of the city of Uman, and to deepen the value and semantic integration of its cultural environment. 
The research methodology is related to the development of sources for the analysis of socio-
cultural resources of the city, and also involves the use of a structural method for the development 
of strategies for urban modernization. The scientific novelty of the work is in the application of a 
socio-cultural approach to study the problems of modern polyethnic urban spaces and a biotic-
cultural model of development of the Ukrainian city of Uman. Conclusions were made that a socio-
cultural analysis of the city of Uman is focused on the development of pilgrimage tourism of 
Bratslav Hasids. The analytical model includes three factors: 1) the concept of the multicore city 
of C. Garris and E. Ullman; 2) analysis of biotic and cultural resources of the urban environment 
according to R. Park; 3) the concept of F. Jamison, which highlights the trends of "cultural 
production" of the postmodern era of 20th-21st centuries. Their consideration allowed us to 
comprehensively assess the attractive tourist resources of the city. We analyzed the biotic and 
cultural characteristics of the city of Uman, which is characterized by a significant seasonal influx 
of Hasidic pilgrims and a decline in tourist demand during the rest of the year. To solve the 
problem of low level of service in the season of high supply, we propose to strengthen the biotic 
(infrastructure component), and to maintain year-round high tourist demand and return on 
infrastructure investment – to strengthen other cultural and semantic cores of the city, such as 
Sofiyivka Park or an excursion map of modern Uman architecture of the early 20th century. 
Keywords: socio-cultural approach, city, community, biotic-cultural concept of R. Park, concept 
of concentric rings of urban space, concept of multicore city of C. Garris and E. Ullman, 
postmodernism. 

Вступ. Застосування соціокультурного підходу для вивчення процесів управління міським 

середовищем зумовлене глибокими трансформаційними процесами глобалізації та інтеграції. На 

характер суспільних відносин впливають як локальні культурні традиції, так й універсальні правила 

урбаністичного менеджменту. 

Соціокультурний підхід у дослідженні міських середовищ дозволяє зосередити увагу 

на специфічних культурних чинниках, а саме: на проблемах соціальної нерівності, колективної та 

історичної пам'яті, семантично-смислової мапи урбаністичного простору, соціокультурних 

трансформацій міського повсякдення. Даний підхід дозволяє комплексно проаналізувати 
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феноменміста, з огляду на тип організації та інтеграції спільноти, чим обумовлюються різноманітні 

стилі життя, системи підтримки та відновлення стабільного порядку1. 

Соціокультурний підхід зосереджений на розумінні того, що людина та суспільство неможливі 

без культури, аналогічно і культура неможлива без суспільства. Комунальна, будівельна, рекреаційна 

інфраструктура будь-якого міста стає значущою лише з огляду на її історично-смислову й естетичну 

обґрунтованість. 

Представниками соціокультурного підходу у дослідженні урбаністичних практик є 

Ф. Джеймісон, П. Бурдьє, У. Бек, П. Штомпки, Е. Гідденс. Суть дослідницької методики полягає 

у дослідженні взаємозв’язку індивіда, суспільства та культури. 

Також варто згадати внесок у розробку якісних методів дослідження міста таких соціологів та 

теоретиків-урбаністів, як Ф. Тьонніс, Р. Парк, Л. Вірт, Р. Маккензі, Е. Берджес, Ч. Гарріс, Е. Ульман, 

Д. Джекобс, Ж. Субірос. Проаналізовано публікаціїтаких вітчизняних дослідників: Г. О. Артюх, 

О. В. Сенюри, В. Т. Семенова, Н. Е. Штомпеля, С. М. Форкош, І. І. Кривошеї, В. І. Фуркало. 

Мета статті: обґрунтувати теоретико-методологічні особливості соціокультурного підходу 

в дослідженні міста, провести соціокультурний аналіз міста Умань для поглиблення внутрішньої 

ціннісно-смислової інтегрованості міського середовища. 

Виклад основного матеріалу. Згідно із засадами соціокультурного підходу, місто – 

це соціокультурна неоднорідність, яка включає в свою структуру різнорідні соціальні та культурні 

спільноти. Таким чином, у семантичному просторі міста з’являються специфічні культурні 

континууми, з незамінними компенсаторними та упорядковуючими функціями. 

Ф. Тьонніс першим звернув увагу на потребу дослідження міста крізь призму соціальних 

відносин. У 1887 р. у праці «Спільнота та суспільство. Основні поняття чистої соціології» він ввів 

до наукового дискурсу два чітко розмежовані поняття «спільнота» (Gemeinschaft) та «суспільство» 

(Gesellschaft). Учасники спільноти пов’язані між собою органічно, вони особисто знайомі, 

спілкуються обличчя-до-обличчя, їх взаємодія солідарна й доброзичлива. Члени суспільства пов’язані 

механічно, безособистісно, з огляду на економічну функціональність та правову обґрунтованість. 

Стан спільноти може виникнути лише в нечисленному колективі, бо ґрунтується на принципі 

безпосереднього спілкування. Натомість суспільство – це вже чисельно значні колективи, 

де особистісне знайомство всіх і кожного один з одним просто неможливе. З огляду на ступінь 

органічності та близькості зв’язків між учасниками спільноти, дослідник виокремив такі типи 

спільностей: 1) стан пов’язаності між родичами та членами родини; 2) стан сусідства та 3) стан 

дружби2 у даному контексті «дружба» інтерпретується як основа духовної єдності, що формує 

«містичне місто» зосереджене на мистецько-естетичних інтенціях. Місто, таким чином, – 

це середовище духовної діяльності спільнот, для неї вагомими є як етичні чинники (спільнота), так і 

естетичні характеристики (суспільство). Враховуючи майнові ресурси міста і городян, здатність 

забезпечити себе їжею та необхідними матеріалами для побутового виробництва, місто також дає 

можливість компенсувати відчуженість та атомізованість численних мешканців завдяки мистецтву, 

де речі набувають естетичної, гармонійної форми, виражаючи духовну складову соціальної 

свідомості. Отже, Ф. Тьонніс розглядає поняття міста як соціального поля, заснованого на духовній 

та культурній єдності мешканців. 

О. Сенюра виокремлює як важливий індикатор розвитку містазалученість членів громади 

у благоустрій та управління муніципальними справами. Для досягнення комфортних умов міська 

спільнота має виконувати ряд функцій: 1) взаємодіяти з органами місцевої влади; 2) здійснювати 

соціальний контроль за поведінкою інших людей; 3) брати участь в організації фізичного 

проектування та ревіталізації міста3. Д. Джекобс в своїй книзі «Смерть і життя великих 

американських міст» наголошує на тому, що «люди повинні брати на себе бодай крихту публічної 

відповідальності одне за одного, навіть якщо вони жодним чином не пов’язані…кровною 

спорідненістю, близькою дружбою чи офіційною відповідальністю»4. Таким, чином міська спільнота 

повинна нести відповідальність та проявляти активність в усіх процесах становлення міста, адже 

в першу чергу, місто – це спільнота. 

 
1 Міхеєва, О. К. (ред.) (2010). Соціологія міста. Донецьк: Ноулідж, 464. 
2 Тьоніс, Ф. (2005). Спільнота та суспільство. Основні поняття чистої соціології. Київ: Дух і літера, 262. 
3 Сенюра, О. В. (2015). Чинники трансформації соціального простору міста в соціологічному дискурсі. 

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані», 8 (124), 81-88. 
4 Джекобс, Д. (2021). Смерть і життя великих американських міст. Київ: Кенекшенс, 98-99. 
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Стратегії урбаністичних перетворень аналізувалися також у роботах представників Чиказької 

школи соціології. На початку ХХ ст. розвиток американських міст набув стрімких темпів: 

прискорення будівництва житла, зростання передмість, збільшення автомобільного транспорту, що 

стало причиною розвитку субурбанізації, активізація комерційного інтересу до створення 

торгівельних просторів у середмістях тощо. Такий перебіг урбанізації, зокрема і в місті-гіганті 

Чикаго, зачіпав інтереси як інвесторів, архітекторів, проектувальників, так і корінних мешканців 

мегаполісу. А тому виник адміністративний запит на професійне вивчення чиказького урбаністичного 

середовища соціологами. Важливим аспектом було визначення престижності та непрестижності 

житлових районів, згідно з чим встановлювалася ціна на землю. У зв’язку з цим, відповідальність 

за надання об’єктивної наукової інформації та розробку стратегій розвитку міста була доручена 

Чиказькій школі соціології. 

Основоположники Чиказької школи урбаністики, яка діяла в період з 1915 по 1934 рр., Р. Парк, 

Л. Вірт, Р. Макензі першими звернули увагу на проблему співжиття різнорідних культурних спільнот 

у міському просторі, чим започаткували галузь «соціологія міста»1. 

Р. Парк запропонував соціально-екологічну концепцію урбанізму, яка розглядала суспільство 

крізь призму органіцизму, тобто драйверами соціокультурних процесів вбачалися природничі 

закономірності. Поняття міста, зазвичай, характеризується як адміністративна територіальна 

одиниця, а його зростання залежить від збільшення кількості населення та розширенням території. 

Але Р. Парк пропонує звернути увагу на місто як на «продукт природних сил, що розширює свої межі 

більш-менш незалежно від тих меж, які нав'язуються йому політичними та адміністративними 

завданнями. Зараз це загальновизнаний факт, і в будь-якому ґрунтовному дослідженні міста, чи 

розглядається він як економічна чи як соціальна одиниця, вважається за необхідне орієнтуватися 

на природні, а не офіційні, міські кордони»2. Імпульсом соціальної еволюції виступала, на думку 

дослідника, конкуренція, надаючи суспільству біотичного забарвлення3. 

Соціально-екологічна концепція Р. Парка є актуальною при дослідженні розселення спільнот 

з деструктивними порушеннями соціальних умов (відсутність забезпечення житлом, ресурсами 

першої необхідності, погіршенням екологічних умов тощо). Вихід із зони комфорту, з одного боку, 

може призвести до деструктуризації поведінкових реакцій суспільства, а з іншого, виробити нові 

позитивні моделі адаптації до умов середовища. Також, Р. Парк зазначає, що окрім біотично-

органічних чинників, важливе значення має історико-культурна складова середовища, особливо для 

представників етнічних спільнот, що визначає престижність району чи локальної території, 

міжкультурне збагачення та комунікативну інтеграцію. Г. О. Артюх підкреслює, що: «Біотичне і 

культурне соціологи Чиказької школи розмежовують перш за все в онтологічному сенсі: біотичне 

співтовариство – це субстанціальна основа культури. Якщо ж говорити про реальні соціальні 

утворення, то в них одночасно є обидва аспекти. Біотичне і культурне тісно переплетені й 

взаємопов’язані»4. З цим важко не погодитись, адже історико-культурні середовища також можуть 

знаходитися на біотичному рівні існування за деструктивних умов, коли превалюючою є боротьба 

за потреби першої необхідності. 

Е. Берджес у 1920-х рр., розвиваючи концепцію свого попередника Р. Парка, запропонував 

розглядати динаміку міського життя асинхронійно. Міські райони формують різнорідну структурну 

систему, оскільки перебувають на різних рівнях розвитку й задовольняють різні життєві потреби 

мешканців. А отже місто є «моделлю концентричних зон»5. Е. Берджес запропонував схему 

концентричних кілець, які маркують зони міського функціонування: 1) центр – діловий район ; 

2) промислова зона; 3) перехідна або транзитна зона; 4) житлові райони робочого класу; 5) «спальні 

райони» середнього класу; 6) приміська зона6. В кожній зоні міста формуються середовище з власною 

субкультурою та стилем життя. Так, підхід «моделювання концентричних зон» дозволив виявити 

 
1 Артюх, Г. О. (2008). Концепції міста в працях вчених-урбаністів Чиказької школи. Вісник Львівського 

університету, 2, 347-351. 
2 Парк, Р. Е. (2006). Городское сообщество как пространственная конфигурация и нравственный порядок. 

Социологический обзор, 5 (1), 12. 
3 Міхеєва, О. К. (ред.) (2010). Соціологія міста. Донецьк: Ноулідж, 464. 
4 Артюх, Г. О. (2008). Концепції міста в працях вчених-урбаністів Чиказької школи. Вісник Львівського 

університету, 2, 349. 
5 Там само. 
6 Там само, 350 
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соціальні проблеми, притаманні певним зонам полісного існування. Як виявилося, найвразливішою 

для злочинності стала центральна адміністративно-ділова зона, де скупчені банки, офіси 

та автомобілі, тоді як на периферії рівень злочинності був значно нижчим. 
Згодом переосмислення концепції концентричних зон продемонструвало свою 

неуніверсальність, оскільки в деяких містах центр міста може знаходитися не у географічному центрі, 
а зона житла може мати мутабельний та змішаний характер, доповнюючись кварталами проживанням 
етнічних спільнот. Дана модель може стати актуальною лише для міст промислового типу з чітким 
контролем росту. 

В 1945 році Чонсі Гаріс та Едвард Ульман у статті «Природа міст»1 запропонували концепцію 
багатоядровості міста, яка демонструє відсутність в місті яскраво вираженого центрального ділового 
ядра2. Тобто, місто має кілька внутрішніх центрів, кожен з яких спеціалізується на наданні певних 
послуг, наприклад розташування готелів та ресторанів спостерігається довкола аеропорту, магазини 
з вітринами та торгівля зорієнтовані на пішохідну зону, а престижне житло не зводиться біля 
промислових зон. 

Концепція багатоядровості міського простору є актуальною при дослідженні поліетнічних 
міських спільнот, які зазвичай поселяються довкола власних культурно-історичних пам’яток, 
формуючи власне просторове ядро. Кожне місто відрізняється кількістю ядер, також від кількісного 
та якісного зростання ядер залежить удосконалення сервісних пропозицій міста, а отже його добробут 
та комфорт. 

Період розвитку суспільства ХХ-ХХІ століття пов’язують із поняттям «постіндустріальне 
суспільство». Індустріальне суспільство, в якому економічний розвиток здійснювався завдяки 
технологічному виробництву, а культура була відокремленою від масового виробництва, переходить 
в постіндустріальне суспільство, де економічний ріст здійснюється у межах креативних галузей – 
культури, дизайну, інформаційного виробництва. В період переходу до інформаційного суспільства 
спостерігається поступовий відхід від інфраструктурного раціоналізму до екотехнологічності й 
інтертейменту3. На думку С. М. Форкош, культурні чинники стають формою досягнення соціальних 
та матеріальних благ4. 

Ф. Джеймісон запропонував теорію осмислення постмодерністського суспільства з огляду 
на феномени «культуротворчості» та «культурвиробництва», обгрунтувавши їх у праці 
«Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму»5. Постмодернізм, на його думку, 
характеризується ліберальним ставленням до будь-яких культур, їх смислів, істин та форм. Саме 
ліберальність та відносність ціннісних пріоритетів дозволяє ефективно оперувати різними 
культурними ресурсами. Культура постмодернізму, у порівнянні з попередніми епохами, є найбільш 
узалежненою від людини, абстрагованою від природи, реального сенсу дійсності. Набуваючи 
штучного характеру, вона являє собою лише текст, де присвоєння «чужих» текстів є одним 
із варіантів залучення людини до культури. Ж. Субірос, досліджуючи культурну трансформацію 
міста Барселони висловив таку думку: «Врешті, із суто економічного погляду немає жодної різниці, 
чи ви будуєте щось прекрасне, чи щось потворне, бо коштує і те й інше однаково. Втім, якщо це буде 
прекрасним, то є великий шанс, що мешканці привласнять, «одомашнять» його, цей об’єкт стане 
одним із маркерів їхнього символічного простору і відтак долучаться до створення спільної 
ідентичності та відчуття спільного часу, а отже буде менше проблем з консервацією-збереженням 
об’єкта та підтримкою його життєдіяльності»6. 

Проаналізувавши стратегії соціокультурного підходів урбаністичних досліджень, ми можемо 
застосувати його для культурологічного аналізу міського простору Умані. 

Місто Умань має історико-культурну спадщину трьох етнічних спільнот: української, 
єврейської та польської. Важливий культурний та економічний внесок у розвиток сучасного 
урбанного простору здійснюють брацлавські хасиди, завдяки практиці щорічного релігійного 
паломництва наприкінці серпня – початку вересня. Тому у цей період місто переважно орієнтоване 
на сервісне обслуговування паломницького туризму. 

 
1 Harris, C. D.; Ullman, E. L. (1945). "The Nature of Cities". The Annals of the American Academy of Political and 

Social Science, 242, 7–17. DOI: 10.1177/000271624524200103. 
2 Міхеєва, О. К. (ред.) (2010). Соціологія міста. Донецьк: Ноулідж, 111. 
3 Форкош, С. М. (2016). Логіка культури постмодернізму Ф. Джеймісона. Філософський альманах, 1-2, 160-171. 
4 Там само. 
5 Джеймісон, Ф. (2008). Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму. Київ: Курс, 504. 
6 Субірос, Ж. (2013). Місто й оновлення. Урбаністичні студії. Київ: ФОП Москаленко О. М., 31. 
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Беручи до уваги чисельністю прочан на період відзначення свята Рош-га-Шан, а це до 40 тис. 

осіб, що становить майже половину населення міста Умань, його можна охарактеризувати – як 

«храмове місто»1. «Храмові міста» є прикладом древніх міст, де їх ядром були архітектурні споруди 

культового призначення, наприклад місто Фіви, міста Месопотамії2. Тому, концепція багатоядровості 

міста Ч. Гаріса та Е.Ульмана буде актуальною для аналізу фізичного простору міста Умань, яка 

пояснює, що міське середовище може розвиватися локально, утворюючи окреме культурно-релігійне 

ядро, завдяки історико-культурному спадку етнічної спільноти. Врахування принципу 

багатоядровості міста може стати у нагоді при аналізі туристичного потенціалу Умані, зокрема його 

пам’ятних споруд та публічних просторів. 

Наступним кроком, є аналіз біотично-культурного стану хасидсько-паломницького ядра Умані, 

з метою визначення потреб та потенціалу для його подальшого розвитку. 

У праці І. І. Кривошея, В. І. Фуркало «Хасиди в Умані: історія та сучасність» окреслено 

проблемні інфраструктурні питання, пов’язані з приїздом прочан, в яких відображена деструкція 

середовища біотично-культурного характеру. До основних проблем паломництва в місті Умань, 

дослідники відносять: 1) «місцева влада без допомоги держави не може на високому рівні прийняти 

таку велику кількість приїжджих»3, 2) значні проблеми в розселенні прочан, недостатня кількість 

спальних місць у готелях; 3) розселення прочан відбувається переважно в орендованих квартирах, які 

можуть не відповідати туристичним стандартам щодо місць проживання; 4) недостатня кількість 

закладів харчування; 5) величезне скупчення людей на одній вулиці (до 20 тис. осіб) – територія 

переповнена сміттям; 6) недостатня кількість вбиралень4. Проблемним виявляється не стільки 

питання дотримання «кошерних» умов, а елементарного забезпечення потреб першої необхідності, 

що є недостатнім в місті під час паломництва хасидів. Р. Парк у свої дослідженнях акцентував увагу 

на тому, що «збільшення чисельності населення в будь-які точці міського ареалу неминуче 

відбивається і відчувається у кожній іншій частині міста»5. Тому, біотично-культурний підхід Р. 

Парка є актуальним при дослідженні інфраструктурної складової поліетнічного міського середовища, 

зокрема міста Умань. 

Великий наплив паломників підкреслює культурну значимість пам’ятного місця – могили 

цадика Нахмана, підвищуючи його престижність для прочан, а отже підвищує ціни на землю та житло 

в районі паломництва. Адже, під час масового паломництва прочани бажають заселитися поближче 

до історико-культурного центру брацлавських хасидів. Через низький біотично-культурний капітал 

середовища формується дисбаланс суспільної взаємодії, в результаті чого з’являються три варіанти 

конкуренції: 1) конкуренція всередині спільноти хасидів; 2) конкуренція між місцевими жителями, 

які надають житлові послуги; 3) загальна конкуренція між хасидами та місцевими мешканцями 

за базові сервісні ресурси. 

Важливим питанням залишаються транспортні перевезення, які через відсутність аеропорту 

в місті Умань створюють масу незручностей для паломників, що приїздять з усіх куточків світу. 

З подібною проблемою стикалися всі значні туристичні локації. Так, в Японії поблизу міста Токіо для 

вирішення питання прийому великої кількості туристів спроектували аеропорт зі спеціальними 

зручностями6. Але варто зауважити, що функції аеропорту міста Умань повинні враховувати 

специфічні етнокультурні потреби туристів, зокрема паломників хасидів. 

Розвиток туристичної інфраструктури Умані, що включає спорудження комплексних будівель 

(торгових центрів, готелів, ресторанів, крамниць, книгарень, сувенірних лавок), аеропорту, зміг би 

використовуватися для цільового блага усіх мешканців та гостей міста Умань і в позапаломницький 

період. 

Разом з тим, варто врахувати інфраструктурно-маркетингові ризики від етнічно орієнтованої 

модернізації Умані. Так, масове паломництво брацлавських хасидів триває близько одного місяця, 

 
1 Семенов, В. Т., Штомпель, Н. Э. (2014). Устойчивое развитие мегаполисов. Урбанистические аспекты. 

Харьков: ХНУГХ, 339. 
2 Там само, 25. 
3 Кривошея, І., Фуркало, В. (2007). Хасиди в Умані: історія і сучасність. Умань: Софія, 15. 
4 Там само. 
5 Парк, Р. Е. (2006). Городское сообщество как пространственная конфигурация и нравственный порядок. 

Социологический обзор, 5 (1), 12. 
6 Семенов, В. Т., Штомпель, Н. Э. (2014). Устойчивое развитие мегаполисов. Урбанистические аспекты. 

Харьков: ХНУГХ, 339. 
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протягом якого культурні та туристичні послуги матимуть значний попит, але складно спрогнозувати 

як туристична інфраструктура функціонуватиме протягом усього подальшого року. Тому варто 

розвивати інші культурні ядра міста для пожвавлення цілорічного потоку відвідувачів Умані, зокрема 

популяризувати пам’ятки польського культурного спадку. 

Тому, у реалізації туристичної інфраструктури міста Умань важливим питанням постає 

соціокультурне розширення свідомості усіх споживачів культурних послуг, що дозволить місцевим 

жителям та пересічним туристам формувати нові коди інтерпретації міста Умань. 

Висновок. На основі аналізу соціокультурного підходу утворена аналітична модель 

соціокультурного аналізу міста Умань, сфокусована на розвиток паломницького туризму 

брацлавських хасидів. Аналітична модель включає три чинники: 1) концепцію багатоядровості міста 

Ч. Гаріса та Е. Ульмана; 2) аналіз біотично-культурних умов міського середовища за Р. Парком; 

3) концепція Ф. Джеймісона, яка висвітлює тенденції розвитку «культурного виробництва» 

постмодерної доби ХХ-ХХІ ст. Їх врахування дозволить всебічно оцінити атрактивно-туристичні 

ресурси міста. Нами було здійснено аналіз біотично-культурих характеристик міста Умань, 

особливістю якого є значний сезонний наплив паломників-хасидів та спад туристичного попиту 

протягом решти року. Для вирішення проблеми низького рівня сервісу у сезон високої пропозиції ми 

пропонуємо посилити біотичну (інфраструктурну складову), а для цілорічної підтримки високого 

туристичного попиту та забезпечення окупності цієї інфраструктурної складової – посилити інші 

культурно-смислові ядра міста, наприклад: популяризувати пам’ятку ландшафтного туризму 

Національний дендрологічний парк «Софіївка» чи екскурсійну мапу модерної архітектури Умані 

початку XX століття. 
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MUSIC FESTIVAL AS AN OPEN SYSTEM 

OF COGNITION 

Among the many cultural innovations of the 20th century music festivals should be called. Some of 
them have gained worldwide fame, others, despite the limited area of spread, play a significant role 
in the life of a particular city and country. Famous music forums are associated with the performance 
of masterpieces and little-known compositions of the past and the present, performances 
of eminent artists and young talents. The article offers a new understanding of the socio-cultural 
functions of the international music festival. The current established practice testifies to the fact that 
festivals cease to be events closed in the system of “musicians – listeners”. During the festivals, there 
is an exchange of professional experience and knowledge, more broadly – traditions; such events 
contribute to the emergence of new musical trends, artistic and aesthetic performances, and 
creative projects. Festival activities at the present stage are similar to such a phenomenon as school, 
since not only educational and enlightening tasks are solved, but also professional experience, 
knowledge, and national traditions are exchanged. In this article, the concept of “school” implies 
a creative hierarchical system of energy-information exchange. Since creativity is a state of dynamic 
constancy inherent in musical art and its components, the school is in continuous development and 
transformation. Another indisputable manifestation of the initial principle is openness to both 
the results of creativity and new, more perfect knowledge. The systematic nature of these 
processes, their hierarchical subordination contributes to the emergence of the school. The gradual 
build-up of a kind of energy-informational network leads to the creation of a multi-level structure in 
it. The approach chosen by the authors is supported by factual material. 
Keywords: music festival, school, cognition system, energy-information exchange, aesthetic 
and educational functions of art. 

Introduction 

Historiography as a science that studies not only historical events within some specific geographical 

framework, but also their internal mental, ideological, and national unity, allows one to deeply and 

comprehensively examine certain pages of the existence of countries, regions, cities during certain spatial-

temporal periods. Before the researcher’s gaze, there opens a variety of episodes of the bygone days from 

different spheres of the public life – from the culture, science, art, education, religion, ethics, everyday life, etc. 

they all have a common essential aspect – the “genetic” connection with the legacy of the previous eras, the 

collective experience of generations. The “grains” sown by talented musicians, scientists, philosophers, writers, 

etc., sprout and bear the fruits of new ideas, forms, and the directions of work, which expand the horizons of 

knowledge following those that follow. Among the many cultural innovations of the 20th century one should 

name music festivals. Some of them have gained worldwide fame, others, despite the limited area of distribution 

of their authority, play a significant role in the life of a particular city and country. During the celebration of the 

70th anniversary of the famous Bregenz Festival, Bundes President Heinz Fischer emphasized the moral 

attitudes and general visions of two of Austria’s most significant festivals. If in 1920, owing to Salzburg, Austria 
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was established, then after 1945, the time of appearance of the festival on the Bodensee (Lake Constance), 

the key motives became “freedom and peace and dignity of people”1. 

Traditionally, famous music forums are associated with the performance of masterpieces and little-

known compositions of the past and the present, performances of eminent performers and young talents. 

However, the established practice reveals dynamic processes associated with the aesthetic and educational 

functions of art. For example, the Salzburg Music Festival, which has a 100-year history, includes projects 

for children and young people in its programs. Among them there are Young Singers Project and Herbert von 

Karajan Young Conductors Award – for young professionals, jung&jede*r – for children and adolescents 

interested in music and theatre. Activities of the last direction – Operncamp – a series of weekly camps in 

which children from different countries aged 9 to 17 are immersed in the world of opera2; Festspiele und 

Theater Kinderchor; Roche Continents: Youth! Arts! Science! – for young people aged 20–29, who during 

the week “explore the parallels between science and art”3; operas for children, accompanied by introductory 

workshops for children and accompanying adults before the start of the performance. During them the young 

viewers “will become acquainted in a playful way with the characters and plot of the opera, as well 

as the production”4. The organizers of the programs are not afraid to add additional comic elements into 

the spirit of modernity to this or that masterpiece. For example, in the production of “The Magic Flute” 

by W. A. Mozart (2018, director Tomo Sugao, music arrangement Aki Schmitt), Sarastro organizes a party 

at the castle. Pamina wants to attend the ball, but she has no partner to dance, and Papageno and Papagena 

may be able to help her with magical musical instruments5. 

The Bayreuth Festival is leading a similar activity. Each season, since 2009, one of the operas by 

R. Wagner has been adapted for young audiences. For example, in recent years, “The Ring of the Nibelung” 

(2018), “The Master-Singers of Nuremberg” (2019) have been presented, and a version of “Tristan and 

Isolde” is scheduled to be shown in 20216. In the case of such large-scale cycles as “The Ring”, when the 

authors of the adaptation are faced with the task of telling a 14-hour epic story in 1.5 hours, sometimes 

“losses” occur. Peter P. Pachl, in his review of the premiere performance, says that the cuts happen mainly 

at the expense of “introductory or melodramatic dialogues”, but at the same time “the intrigue of ‘The 

Twilight of the Gods’ remains on the curb when simplified”7. The organizers of the festival consider one 

of the “core elements of the project” to be the “direct” involvement of children and youth in the creation 

of productions8. For this, elements of interactive contact are often used directly during the opera. Thus, 

young viewers create waves using swaying fabric (the first picture), Wotan addresses the audience with 

the question: “Children, should I give my ring to the giants?” – “Yeaaaaah!” the children answer9. It is 

noteworthy that young professionals at the beginning of their career are also included in casts 

of productions. Thus, they get an opportunity to unleash their potential and get a good career start, which 

is important. In particular, David Merz, a Hochschule für Musik Hanns Eisler10 graduate, worked on the 

2018 performance. “The Ring” became his final project. In an interview, Merz says: “It is just for me, who 

still is in high school and has been capable to stage only in the educational framework. It is an incredible 

gift, the opportunity to work with professionals. They are of course used to a different pace in work 

compared as to how we do in high school. For this I am very grateful, and for the fact that I can be here”11. 

 
1 Rhomberg, B. (2015). Bregenzer Festspiel wurden feierlich eröffnet. Bregenzer Festspiel Zeitung, 4. 
2 Smallshow, S. (2017). Kinder & Jugend. Salzburger Festspiele 20.Juli – 30. August 2018, 111. 
3 Ibid, 114. 
4 Ibid, 108. 
5 Ibid, 111. 
6 Bayreuth Festival (2021). Children’s Opera <https://www.bayreutherfestspiele.de/en/programme/childrens-opera> 

(2021, December, 20). 
7 Pachl, P. (2018). „Der Ring des Nibelungen – für Kinder” bei den Bayreuther Festspielen. Nmz online. 

<https://www.nmz.de/online/der-ring-des-nibelungen-fuer-kinder-bei-den-bayreutherfestspielen> (2022, January, 22). 
8 Bayreuth Festival (2019). „Die Meistersinger von Nürnberg“ im Project „Wagner für Kinder“ bei den Bayreuther 

Festspielen 2019 <https://www.bayreutherfestspiele.de/festspiele/news/2019/die-meistersinger-von-nuernberg-im-

projekt-wagner-fuer-kinderbei-den-bayreuther-festspielen-2019> (2021, December, 10). 
9 Pachl, P. (2018). „Der Ring des Nibelungen – für Kinder” bei den Bayreuther Festspielen. Nmz online. 

<https://www.nmz.de/online/der-ring-des-nibelungen-fuer-kinder-bei-den-bayreutherfestspielen> (2022, January, 22). 
10 Bayreuth Festival has partnership with Hochschule für Musik “Hanns Eisler” in Berlin, Theaterakademie “August 

Everding München” just as with the fund Fair Play. 
11 YouTube (2018). Bayreuther Festspiele. Der Ring für Kinder <https://www.youtube.com/watch?v=BJCkqLncC4k> 

(2022, January, 15). 

https://www.bayreuther-festspiele.de/fsdb/mitwirkende/august-everding/
https://www.bayreuther-festspiele.de/fsdb/mitwirkende/august-everding/
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Another good festival tradition that contributes to the development of young professionals is the holding 

of annual master classes for singers and conductors. One can become a participant only after passing 

the preliminary selection and receiving scholarship support from Richard Wagner Stiftung. The prospect 

of plunging into the atmosphere of the hall of the Villa Wanfried, where the author lived and worked, 

serves as an additional incentive for applicants. In 2021, possibly due to the pandemic, master classes were 

held in the auditorium of the Markgräfin-Wilhelmine Gymnasium Bayreuth1. 

 

Main statements 

The development of cultural and educational activities has intensified in recent decades. In young 

countries, this process is proceeding, in our opinion, especially intensively. The rise of culture is one of the 

indicators of revival, the establishment of national identity, the unity of the nation. Slovenia, by the 

standards of history, became a sovereign state not so long ago, in 1991, but the festival programs can satisfy 

the needs of fans of a wide variety of stylistic and genre trends. Some of the music forums arose before the 

complete separation of Slovenia, others later. Among those who have won European authority in the field 

of academic music, we will name the Ljublana Festival, which in 2021 takes place for the 69th time. The 

names announced on the posters speak for themselves – Martha Argerich, Elina Garanča, Placido 

Domingo, Valery Gergiev and the Mariinsky Theatre Orchestra etc. Punk Rock Holiday (Tolmin) and 

Druga Godba (Ljublana) are addressed to those who are interested in alternative styles. The Druga Godba 

team considers their project not only as one of the forms of popularization of non-academic music; their 

mission means to “rediscover and introduce less well-known musical styles and traditions, alongside big-

name acts on the world and indigenous music scenes, and to explore the intersection between old and 

new”2. Jazz fans are also not ignored by the organizers of music festivals: in summer, Slovenia hosts the 

Ljubljana Jazz Festival, which is called the oldest among such activities in Europe3, or “younger” but no 

less attractive Jazz Cerkno and Jazzinty Novo Mesto. Before the pandemic the admirers of ethnic music 

plunged into a whirlpool of colours and sounds at the International CIOFF Folklore Festival Folkart 

Maribor and Okarina Festival Bled. We hope that when the usual order returns to our world, these festivals 

will again welcome their adherents. Stylishly diverse programs organically complement educational 

projects. For example, Bled Festival offers a cycle of master classes for young string instruments players 

(violinists, violists and cellists). Their goal is to provide professional assistance to talented musicians in 

improving their skills4. Concerts and master classes are included in the programs of two festivals – Seviqc 

Brežice and The Radovljica Festival, dedicated to old music. As part of The Radovljica Festival 2020, the 

record players expanded their knowledge and skills. 

In this context, festivals cease to be thought of as events that are closed in the “musicians – listeners” 

system. During their conduct, there is an exchange of professional experience and knowledge, more broadly – 

of traditions; such events contribute to the emergence of new musical trends, artistic and aesthetic 

performances, creative projects, etc. All of them include an educational component, realizing educational 

objectives. The mentioned characteristics bring the festival closer to such a phenomenon of musical culture 

as “school”. 

The historical realities have led to the understanding of the “school” in the scientific community 

as a team, educational structure, methodological system, group experience, pedagogical project, tradition, etc5. 

 
1 Bayreuther Festspiele (2021). Master classes <https://www.bayreutherfestspiele.de/en/programme/master-classes> 

(2021, December, 20). 
2 Druga Godba (2021). About us <https://drugagodba.si/en/about-us> (2021, November, 10). 
3 I feel Slovenia (2021). Music festivals in Slovenia <https://www.slovenia.info/en/things-to-do/culture/festivals/ 

music-festivals> (2021, November, 10). 
4 Festivali Bled (2021). Masterclasses <http://www.festivalbled.com/masterclasses2021.html> (2021, November, 01). 
5 Baker, C. M. (2007). The Influence of Violin Schools on Prominent Violinists/Teachers in the United States: 

doctoral dissertation. The Florida State University. Diginole: FSU’s Digital Repository. 

<https://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu%3A169151>; Bujes, P. F. (2013). It’s easier if you have a system: 

analysis and applications of the Milanov violin method. Doctoral dissertation. Louisiana State University. LSU Digital 

Commons <https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/2696>; Гуральник, Н. (2013). Развитие 

украинской фортепианной школы в ХХ ст. Музыкально-просветительские традиции и методические 

ориентиры. Ars inter Culturas, 2, 43–59; Кучеренко, С. (2018). Шляхи становлення та розвитку української 

скрипкової школи: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Харків: 

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського; Сараев, И. (2016). Школы 

в музыкальном искусстве. Чернигов; Курск: Учитель. 
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If we generalize the existing points of view and try to derive some universal definition, its essence 

can be reduced to the following formulation: the school is a creative hierarchical system of energy-

information exchange. Since creativity is a state of dynamic constancy inherent in musical art and its 

components, the school is in continuous development, transformation, because a stop means the “death” 

of the phenomenon itself. Another indisputable manifestation of the initial principle is openness to both 

the results of creativity and new, more advanced knowledge. All these qualities, declaring themselves 

in social connections, in the microcosm of the musician, while being imprinted in printed mass media, provide 

the exchange of information, one way or another accompanied by energy exposure. The systematic nature 

of these processes and their hierarchical subordination contribute to the emergence of the school. The gradual 

build-up of a kind of energy-information network, consisting of “teacher – student” links, leads to the creation 

of a multi-level structure in it. Each of its layers unites musicians by kinship of certain qualities, views, 

principles, as well as spatial-temporal characteristics. 

Formation of a school is a long-term process with many components, the most important of which is 

the contribution of outstanding personalities. The establishment of schools within a certain European state is 

marked, as a rule, by a wide interaction of various national traditions. The impetus for this at one time was 

given by representatives of certain countries (for example, for the violin art, such an impetus was made by 

the Italians), while migrating to other parts of Europe. In the future, the chain of successive ties became longer 

and ramified, spreading to other continents as well. Thus, two dialectical actions took place. On the one hand, 

certain characteristics of certain national schools were outlined, on the other hand, the “borders” between 

them were dissolved. It was not uncommon for a musician to learn from the bearers of various performing 

traditions, while becoming the founder of a new one1. The school is similar to a vessel – a form that preserves, 

translates and transforms the content placed in it. In this sense, the festival performs a similar function, and 

its appearance is determined by the complex of conditions in which it is held. 

One of the historical examples of close interaction of various musical traditions can be considered 

the International Festival of Classical Music “Kharkiv Assemblies” (Ukraine), which arose and acquired 

special significance during the period of socio-political cataclysms. The International Forum, dating back 

to 1991, became a spiritual counterbalance to the atmosphere of confusion, foggy prospects, and the 

situation of the so-called soil loss underfoot. Tatyana Verkina2 became its initiator and artistic director. 

She directed her efforts in order to revitalize the concert life of the city, to revive the openness to the best 

achievements of the modern performing art laid out in the foundation of its musical education and, at the 

same time, of the “memory of culture” revealed by the creativity and activity of the outstanding composers 

of the past. One can judge about the target settings of the musical gatherings of this rank by the individuals 

who were chosen as the value guidelines. Among them there are Felix Mendelssohn-Bartholdi, Franz 

Schubert, Robert Schumann, Ferenc Liszt, Henry Purcell, Ludvig van Beethoven, Michail Glinka, Peter 

Tchaikovsky, Mykola Lysenko, Illia Slatin, Ivan Kotlyarevsky and many others. They are associated with 

the discoveries in the field of creativity, including the national one, the pedagogical activity and the 

participation in the educational, theatrical and musical-public life. Many of them have given the strength 

to popularize the legacy of the past and the achievements of the modernity, by indicating one of the ways 

to acquire knowledge and experience exchange. The ideological program of the festival gradually matured. 

Its foundation was the propaganda of the conquests of the world musical legacy and of the modern 

Ukrainian music; the revival of the forgotten and rarely performed compositions; the expanding of the 

knowledge of various national cultures; the acquaintance with new composers’ and performers’ names. 

The focus was on the creative youth of the city, which opened up opportunities previously inaccessible for 

it. This kind of scale of the idea did not overshadow one of the main goals – the orientation of the events 

to the listeners, their inclusion into the musical and creative dialogue, into the atmosphere of a live 

communication. These projects were organically supplemented by international scientific symposia, while 

capturing and expanding the horizons of the literary and critical activities of the musicians of the past. The 

festival, in fact, was a professional and educational school, if it is understood as an extensive system of 

teaching (in the broad sense of the word) programs with the multidirectional vector of the action. Covering 

 
1 A bright example is the creative biography of Leopold Auer. Born in Hungary, he nevertheless learned the art 

of violin playing under the guidance of Jakob Dont in Vienna and Joseph Joachim in Hanover. In 1868 he replaced 

Henryk Wieniawski as Professor at the St. Petersburg Conservatory. During his work he brought up a galaxy 

of outstanding violinists (Jascha Heifetz, Cecilia Hansen, Mischa Elman, etc.) and is rightfully considered the founder 

of the Russian violin school. 
2 Rector (2009-2020) of Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National University of Arts. 
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a huge range of musical cultural space – from the very enlightenment to professional education of a new 

generation of musicians – the international festival of classical music in Kharkiv has become a 

consolidating centre of creative forces. Under the auspices of the festival, which turns 27 years old in 2020, 

the following contests are held: the Kharkiv Assemblies International Music Competition (October), which 

entered the EMCY (European Union of Music Competitions for Youth)1 in 2019, the Kharkiv Assemblies 

Open Competition for Young Musicians and Composers (May), and the contest called Karl Czerny: More 

Than Etudes, The All-Ukrainian Competition in the theory of music named after Taras Kravtsov, the 

project called Practical Musicology, a number of educational programs for children – Children’s 

Philharmonic, Holidays at the University of Arts, Musical Dynasties, etc. The evenings in memory of the 

city’s outstanding musicians, world-class composers, humanist thinkers and musical and public figures 

became traditional. Among the participants there are representatives from different countries of the world: 

Austria, Great Britain, Germany, Macedonia, Russia, the USA, Ukraine, France, Switzerland, Sweden, 

etc., which confirms the high professional status of the festival. The international recognition of the festival 

is confirmed by constant strong contacts with the Nuremberg Meistersinger Conservatory and the 

Nuremberg House in Kharkiv, the Goethe Institute, the French Cultural Centre, the British Council in 

Ukraine and many other authoritative organizations and foreign missions. If  the time of the Kharkiv 

international music festivals is clearly marked (September – October of the year, when the new musical 

and theatre season begins), then the implementation of the large-scale and diverse forms of exchange of 

experience “breaks” its temporal boundaries and is distributed over the entire festival calendar year. The 

field of activity of the university’s professor-and-teaching staff is constantly expanding, paying attention 

to inclusive events. The concert held in the Great Hall under the symbolic name of Jazz in the Dark is not 

a charity gesture on the part of the organizers, but a natural need to provide professional help and support 

to talented young people, the future of the musical Kharkiv. In 1992, the “adult” festival acquired a small 

companion, the international festival of children’s performing arts called “Music is Our Common Home”. 

It was held at the same time with the Assemblies on the basis of Kharkiv Specialized Secondary Music 

Boarding School (now – Kharkiv State Music Lyceum). The wide opportunities offered to children 

studying music at different levels (from a student of a specialized music school to a member of  the choir 

of pedagogical practice) confirm the functioning of the “Kharkiv Assemblies” as a complex, multi-

component system. It is open to anyone who wants to become involved in making music, regardless of age 

or skill. It is thanks to this flexibility that the festival has been preparing new generations of listeners and 

musicians for many years in a row. 

This way in practice, the action of the resonant chain is carried out, due to which there is an energy-

informational connection between all the links of the educational process. The example is the purposeful 

work with children, in which the organizers of the Assemblies declared themselves as being “child-friendly”. 

The versatile activity of the festival makes it possible to compare it to a dynamic system, because, 

by constantly expanding its interaction with the cultural space, it acquires a “certain margin of safety that goes 

beyond ensuring only the survival”2. According to Boris Milner, this process is accompanied by an increase 

in the degree of qualification of the components of the system and, as a result, “the frequent expansion 

of the boundaries of the system or the creation of a new super-system”3. 

 
1 Among the world famous music forums that are held in Kharkiv, we will name the Vladimir Krainev International 

Competition for Young Pianists; he has been a member of EMCY since 1997 (Competition History (2022). 

International Competition for Young Pianists. <http://krainevcompetition.com.ua/competition-history> (2022, January, 10). 

This competition is held every two years at the Kharkiv Special Secondary Music boarding school. Ukraine has been 

recognized by the world community thanks to the International Competition for Young Pianists in Memory of Volodymyr 

Horowitz, held in Kyiv, the capital of the state; in 2002 the competition became a member of EMCY, in 2004 – 

the World Federation of International Music Competitions (WFIMC). In 1998, the International Competition 

for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz initiated the “School of Performing Arts” with master classes 

by leading musicians and teachers of our time (Horowitz Competition (2022). About competition 

<http://www.horowitzv.org/enghome-2021/aboutc.html> (2022, January, 10). In the countries of Western Europe, 

which gained independence in the last decade of the 20th century, cultural processes proceeded even more rapidly. 

Suffice it to say that “in Ljubljana the European Young Organists Competition has taken place every three years since 

1989. In 1992 the Slovene organization Commission for Music and Ballet Competitions (TEMSIG) became a member 

of EMCY” (Dvarionas competitions (2021). The European Union of Music Competitions for Youth 

<http://dvarionas.artistdb.eu/en/b/piano/other-info/c/emcy> (2021, November, 01). 
2 Мильнер, Б. (2005). Теория организации. Москва: ИНФРА-M, 74-79. 
3 Ibid, 70. 
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Perhaps a person who is not related to the world of music may have a question: can such an intensive 

communication with a serious music harm a child? The answer of the scientists leaves no doubt. Utpal Biswas 

and Joyanta Sarkar report that various educational activities, including music, have a positive effect on the 

future cognitive abilities: “It is vital for a youthful youngster’s mind to experience an assortment 

of encounters to make a wide range of neural connections it will require over a lifetime”1. Krista L. Hyde and 

the colleagues adhere to the same position, using specific numbers to demonstrate the positive changes. 

The scientists write that just 15 months of regular music lessons in the early childhood “leads to structural 

brain changes that diverge from typical brain development”2. These changes occur precisely in those parts 

of it that are associated with the musical activity. The tests conducted before the start 

of the experiment showed no differences in the control and study groups. Based on this, the researchers 

conclude the following: “<...> the differential development of these brain regions is induced by instrumental 

practice rather by than pre-existing biological predictors of musicality”3. The results lead the researchers 

to think that “long-term intervention programs can facilitate neuroplasticity in children”4. The role of music 

is equally important in the assimilation of moral and aesthetic messages by children, as Vera Khomiakova 

writes. The regular interaction with music “develops the moral-evaluative and motivational sphere 

of the child and creates the prospect of the educational process”5. 

Modern performing practice in all its manifestations, including enlightenment, education, and 

upbringing, at its core reinforces the general artistic and aesthetic direction of this activity. Suffice it to say 

that the music festival has ceased to be an isolated phenomenon. It, as a special cultural phenomenon, 

manifests itself in the life of different countries and continents. This is evidenced not only by Europe with 

its long traditions, but also by the educational mission of musicians from Asian countries. Since the 19th 

century, the contacts between Europe and Asia have expanded and strengthened, culture and art were 

mutually enriched, and the transcultural ties appeared. As one of the examples, let us recall the fact that 

the acquaintance of European artists with Japanese engravings in the 60s of the 19th century brought 

previously unknown meanings and techniques to the creative work of Claude Monet, Vincent van Gogh, 

Paul Gauguin, “and the depicted ‘fleeting moment of feeling the beauty of the surrounding the world’ 

began to play with new colours”6. In turn, Japanese artists, having completed an educational course 

in France at the end of the 19th century, brought home new styles and methods of work, in particular, 

“impressionism and work in the open air”7, which stimulated the emergence of “Japanese impressionism”. 

According to Irina Olikh, in the works of Japanese artists of this style direction “scenes of relaxation 

in a lush blooming garden, where oriental beauties dream or read books appear, and they are French 

in spirit and construction”8. The creative path of the Japanese violinist Shinichi Suzuki (1898–1998) is 

no less indicative. Suzuki received his education in Berlin from a student of the outstanding Joseph 

Joachim – Karl Klingler (1879–1971), who had a direct influence on the formation of the “musical 

personality” of the Japanese musician. As the only private student of Klingler, Suzuki acquired not only 

purely performing knowledge and experience, but also absorbed a whole range of musical and aesthetic 

ideas, while attending performances by such eminent musicians as Wilhelm Furtwängler, Alexander 

Glazunov, Cecilia Hansen, Fritz Kreisler and others; Suzuki often spoke and played with Albert Einstein 

at Klingler’s home concerts9. The received fundamental knowledge allowed Suzuki to create his own 

 
1 Biswas, U., Sarkar, J. (2015). The role of music and the brain development of children. The Pharma Innovation 

Journal, 4 (8), 108. 
2 Hyde, K. L., Lerch, J., Norton, A. and others (2009). Musical Training Shapes Structural Brain Development. 

Journal of Neuroscience, 29 (10), 3024. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Хомякова, В. (2000). Роль музыки в воспитании нравственной и эстетической культуры детей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Казань: Казанский государственный 

университет, 19. 
6 Олих, И. (2016). «Любовь Японии к импрессионизму»: неизвестные шедевры на выставке в Бонне. Arthive. 

<https://artchive.ru/news/1596~Ljubov’_Japonii_k_impressionizmu_neizvestnye_shedevry_na_vystavke_v_Bonne> 

(2021, December, 15). 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Wartberg, K. (2009). Shinichi Suzuki: Pioneer of Music Education. Deutsches Suzuki Institut, 13-17. 

<https://www.germansuzuki.de/wp-content/uploads/2010/05/suzuki_biographie.pdf> (2022, January, 21). 
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education system, which has received worldwide fame1. In a similar way, the action of the chain of successive 

ties manifested itself in the festival movement. Musicians from the Asian region, who studied in the 20th 

century in Europe and America, then returned to their homeland and implemented the received foreign 

experience into their culture. The new acquaintances and professional contacts acquired over the years of 

study in many countries of the world made it possible to invite colleagues both for the presentation of the 

performing arts and for the exchange of professional knowledge. Gradually, the festival becomes not only a 

forum for communication with the audience, but also a special educational form: the program includes 

lectures, meetings with outstanding musicians, master classes, etc. As an example, it is enough to name the 

festivals Sarvani Sangeetha Sabha (India), Istanbul Music Festival (Turkey), Tongyeong International Music 

Festival (South Korea), etc. However, the quintessence of the idea of the festival as a platform that combines 

cultural and educational functions can rightfully be considered the Pacific Music Festival (Sapporo, Japan) – 

“an educational music festival, fostering the young musicians of the world”2. Founded in 1990 by the 

initiative and support of Leonard Bernstein, the festival has been helping young musicians from all over the 

world for 30 years to hone their skills under the guidance of experienced mentors at Orchestra and Vocal 

Academies and then present the obtained results to the public. Students of the Festival Academy who passed 

preliminary auditions receive full financial support: “PMF Organizing Committee will arrange a round trip 

between the city where you currently live and Sapporo, Japan, and cover all tuition, accommodations, and 

meals (excluding the tour), for the duration of the festival”3. Owing to the active participation of the state and 

philanthropists, the geographical and social boundaries are erased, and about 100 young talents annually get 

the opportunity for creative self-realization and professional improvement. 

 

Conclusion 

The branching of the energy-information network of international music festivals in the countries of 

the world community covers various social groups, educational institutions, established traditions. The trends 

of the modern world and the opportunities, first of all technological ones, available to people contribute to 

the emergence of new communication forms between musicians of various specializations and nationalities 

while preserving the essence of their creative interaction. The desire to exchange experience and knowledge, 

to work together toward creation of performing interpretations, more advanced approaches to learning is 

ultimately realized through the “teacher – student” system where the same musician (a group of them, an 

educational institution, a city as a whole) can play both relevant roles. Festivals, contests, master classes, 

workshops, symposia, etc. determine the preservation, strengthening and development of emerging creative 

connections and at the same time counteract obsession and conservatism which are the main contradictors of 

art. Thus, the open system of cognition, that defines all the forms of international festival forums activity, is 

distinguished by multi-vector connections, interactions, linguistic polyphony, aimed at serving the musical 

art and its admirers. 
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UKRAINIAN MODEL OF POSTDRAMATIC THEATRE: 

CONTEXT AND PRAXIS 

The article characterizes the Ukrainian model of the postdramatic theater in the framework of 
global culture of modern times. As new historical realities prescribe changes in artistic pathways 
of modern art development, the issue related to processing of the specific features of 
postdramatic stage business becomes relevant. The author defined the particular characteristics 
of the Ukrainian postdramatic theater as illustrated by artistic experiments of such Ukrainian 
directors as O. Apchel, O. Seredin, A. Mai, R. Sarkisian, S. Brama, A. Vusyk. The result of the 
research conducted is the disclosure of the specific features that the Ukrainian postdramatic 
performance acquires: total hybridization with the dominated visual component; understanding 
of the text as a multivariable use of signs; deconstruction, deformation, multi-code nature and 
pluralism as a communicative space; the audience as a co-author of the performance etc. It is 
established that the postdramatic theater as a cultural phenomenon of the postmodern era is the 
newest form of stage representation and an intermediate between the permanent institution of 
the classic Ukrainian theater and theatrical practices of the twentieth century. According to the 
art history analysis the author proved that in the postdramatic theater there was a permanent 
hybridization: from types and genres to template formations, causing transformation of the 
morphological theatrical system into autonomous theatrical practices. Generation of the textual 
basis of the postdramatic theater during the very performance ensures an availability of the 
interactive system, a frame in which the personality of the performer, being a “performative” 
representative, is actualized. The relevance of the article has emerged due to a need in advanced 
study of the very Ukrainian model of the postdramatic theater. 
Keywords: modern theatrical culture, postmodernism, postdramatic theater, modern theatrical 
practices, performative art. 

Articulation of issue. Gradually integrating into the European artistic space, Ukraine is on the way of 

creation of a new model of cultural development. This stimulates changes in artistic pathways of theatrical 

culture development and at the same time causes cultural reflections with regard to its place and role in the 

Ukrainian society. Inclusion in the global theatrical innovations actualizes the search of new types of 

connection with the audience, creation of such a proportionality of a stage player and audience, which would 

meet the new historical realities, form cultural guidelines and moral values. Rather than having taboo topics, 

the postdramatic theater submits the narratives, provoking oppositional opinions, for discussion with the 

audience. A great number and variation of manifestations of postmodern theatrical practices in the modern 

artistic paradigm determine the relevance of theoretical elaboration of such a social and cultural phenomenon 

as a postdramatic theater. 

According to the national culture and art history surveillance the postdramatic theater is usually 

regarded as a system component of cultural space. Publications of O. Apchel, A. Bakanurskyi, H. Veselovska, 

H. Lypkivska, V. Romaniuk are about the description of particular stage businesses, performances, happening 

and any other latest theatrical practices. Analysis of art history research leads to the conclusion about the 

uncertainty of a scientific idea concerning the peculiarities of the postdramatic theater as a significant 

component of modern Ukrainian culture. 

Thus, the purpose of the article is to characterize the Ukrainian model of the postdramatic theater in 

the framework of modern Ukrainian theatrical practice. 

Presentation of basic material of the research. Once Ukraine became independent, a new formation 

of directors began to emerge, easily experimenting with the form and content, causing introduction of 

theatrical practices of various artistic languages: performance, documentary theater, environment, happening, 
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fluxus etc. A great number and variation of theatrical experiments as well as active integration into the 

Western European art space caused development of such a phenomenon as a postdramatic theater. The current 

situation of active development of the postdramatic performance is also caused by the significant step-

ups in the Ukrainian postmodern social and cultural reality towards theatricalization of social 

communication, given that the audience is not satisfied with unilateral connection with the art, it requires its 

own self-expression on equal terms with the director. A dynamic “ingrowth” of theatrical methods of self-

representation of theatre-goers and corresponding frames in the social and cultural structure allow us to 

identify the genesis of the Ukrainian model of the postdramatic theater. Another incentive for generation of 

the researched phenomenon is a deep gap between the theater and literature, caused by new understanding of 

the performance text: the dramatist is no longer defined as one of the authors, another theatrical phenomenon 

is formed on the basis of the synthesis of plastics, music, advanced technologies, making the visual 

component various and dominant. 

Throughout the centuries in the traditional European theater, which is based on the very dramatic text, 

there has been a paradigm significantly different from the non-European model of theatrical entertainment. 

Whereas the visual component of certain ceremonial entertainments: the synthesis of dance, chorus and 

music, is incidental to the Eastern theatrical tradition, in the European theater everything was subject to the 

literary text. According to the European theatrical tradition, a performance is an illustration of the play, in 

accordance with the text of which an illusion, imitation of reality, is created. Consequently, in opposition to 

traditional construction of the performance, the postdramatic theater is characterized by the departure from 

the literary original source in favour of the visual reality1. 

In particular, the Ukrainian scientist A. Bakanurskyi stated that the sources of the postdramatic theater 

should be searched in the processes related to the penetration of the cinema in the urban culture since the early 

twentieth century2. Promoting competition with the theater, the cinema defined certain intentions of changes 

in the emphasis from the traditional dramatic text to the visual component of the performance. As a result 

of the scientific and technological process there are absolutely new opportunities for the implementation 

of the artistic and figurative idea of the performance: projection systems, modular stage structures, 

holographic projections, VR-technologies etc. In this framework, the release of the book, authored 

by the German theater specialist Kh.-T. Leman “Postdramatic Theater”, was logical. The theory 

of the postdramatic theater, proposed by the artist, being a system of “new polymorphically discursive 

theatrical forms”3, is one of the first attempts to systematize a new theatrical theory based on the research 

of the practice of outstanding masters of the stage art of the late twentieth century: E. Barba, P. Brooke, 

R. Wilson, Ye. Hrotovskyi, T. Kantor, R. Schechner and others. 

The term “postdramatic theater”, introduced by Kh.-T. Leman, has steadily come into use of the general 

public of the theatrical world and nowadays means: broadly construed as – a certain complex of theatrical 

practices of postmodern origin and their latest modifications, and specifically construed as – the very one of 

such theatrical practices, which is the latest form of stage, first of all, directorial representation. According 

to Kh.-T. Leman the postdramatic performance, as opposed to the classic performance, is endowed with a new 

type of the theatrical text, this is a multi-variant use of signs; it has become “presence rather than representation, 

shared experience rather than communication experience, a process rather than a work, manifestation rather 

than designation, an energy impulse rather than information”4. The idea of unreasonableness of reality copying 

becomes dominant that stimulates the search of any other methods for its reference. 

The Ukrainian director and researcher O. Apchel stressed that the postdramatic theater appealed 

to experimental space and, first of all, to young people, allowing them to “select” only what is “necessary” 

for a particular person within a particular space-time system. Such critical characteristics of the postdramatic 

theater as deconstruction, deformation, multi-code nature, media pluralism, new media and communications 

that constitute the communicative space of such a theater, new understanding of a gesture and movement are 

defined by postmodern aesthetics5. 

 
1 Исаева, Н. (2013).Теория постдраматического театра: пристрелка по движущейся мишени. Издательская 

программа Фонда развития искусства драматического театра режиссера и педагога А. Васильева, 16-25. 
2 Баканурский, А. (2009). Украинская режиссура в контексте постдраматического театра. Центр Леся Курбаса 

<http://www.kurbas.org.ua/projects/kurb_chyt_5/38-52.pdf> (2021, December, 15). 
3 Lehman H.-Th. (2006). Postdramatic Theatre. London; New York: Routledge; Frankfurt am Main, 460. 
4 Ibid. 
5 Апчел, О. (2014). Документальний театр у контексті сучасної культури: автореферат дисертації кандидата 

мистецтвознавства. Харків: Харківська державна академія культури, 22. 
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Thus, according to the documentary materials recorded during expeditions to the mines of the Lviv-

Volyn and Donetsk coal basins, O. Apchel created the performance “Horizon 200”1. Directing practices of 

O. Apchel constitute logical continuation of researches of the artist, who in 2014 defended her PhD thesis 

dedicated to one of modifications of the postdramatic theater – a documentary theater2. Reviewing 

“Horizon 200”, the director of the First Stage of Modern Drama Drama.UA Viktoriia Shvydko stated: 

“...due to the use of combined methods, this performance tends toward the post-documentary, post-dramatic 

performance – i.e. the performance that otherwise understands the conflict (even not one) and the dramatic 

situation as it is”3. 

The director uses a variety of advanced technologies during the performance, stating that the time, 

when we cannot work on the topics that we are concerned about with the use of traditional or classic methods 

of theatricalization, has come. The second act of the performance “Horizon 200” powerfully reflects with 

regard to the modern theatrical art with the use of a variety of means of artistic expression. The audience 

begins to have allusions concerning the modern Ukrainian postdramatic performances “Beautiful, Beautiful, 

Beautiful Time” and “DPU”. O. Apchel introduces discussion of two Ukrainian directors about the movement 

of theatrical trends from West to East into the stage business. The theater historian L. Ilnytska states that such 

an autoreflection is an effective method for the artist to exist in times of post-truth, characterized by the stage 

illusion destruction4. 

With regard to the analysis of postdramatic aesthetics of the performance “Horizon 200” the following 

elements should be marked out: existence of the interactive system (sometimes unfolding of the plot belongs 

to the audience in its entirety), reflection and self-reflection (stage players do not identify themselves with 

the characters, openly deny illustration, reflex with regard to the performance and separate stage topics) multi-

code nature (provoking creative activity of the audience that allows to actualize and give birth to certain 

meanings, partially available in the stage embodiment), the principle of repetition of episodes, allowing to 

draw the audience’s attention to certain directorial accents, double/triple a certain opinion, a lack of traditional 

composition system (the plot of the performance unfolds nonlinearly, the classic structure becomes 

deconstructed). 

The free postdramatic performance structure allows stimulation of directorial imagination and gives a 

significant impulse to various creative experiments. An outstanding example of the postdramatic theater is a 

range of performances by Oleksandr Seredin, released at Kharkiv Academic Drama Theater named after 

O.S. Pushkin. Various postdramatic methods have been applied by the director in the performances “Three 

Sisters”, “Pushkin. Tribe”, “A Hero of Our Times”, “Nihilists”, “The vaulting buck”. Violating absolutely all 

standards of theatrical academism, O. Seredin synthesizes a lot of multimedia means, destroys the classic 

structure of the text, waives the duplication of the literary structure and invents his/her own one. In fact, the 

literary basis is deconstructed and recorded into another structure. The function of the very word is also 

changed: it concedes to the body language, the visual component becomes dominant, when neither plots, nor 

formalized dramatic characters, nor dramatic and dialectical clashes of values, nor even recognizable figures 

are required anymore in order to create a “theater”. In such a case, there is too little sense left in the drama 

idea – no matter how versatile and comprehensive it may be – that it loses its cognitive value. The 

performances of the Kharkiv director are perceived as a collage of theatrical elements rather than as a coherent 

narrative of an eligible story. О. Seredin invites the audience to complete its own work related to construction 

and cognition of the main content. 

It means that the theater ceases to be self-sufficient, as the audience becomes the co-author of the 

performance. Due to such a transformation the tissue of the work of art is generated, which is both the product 

of the artist’s imagination and the matrix of reception of the stage business. It is these functions that are 

implemented by the subject-artist and the “consumer” of works of art. The activity of the “consumer” 

produces figurative constructions which are not “imprints of reality”, but its original formations, projections 

of the subject’s free imagination. Involvement of the audience in the completion of the stage business in the 

postdramatic theater becomes principal: the conflict is not played out on the stage, but is transmitted to the 

consciousness of the audience. If the integrity of the statement is no required anymore, communication is 

conducted not due to understanding of the entire text of the performance, but due to stimulation of the 

 
1 Апчел, О. (2020). Без «плюсів» і драми. Zbruč <https://zbruc.eu/node/96654> (2022, February, 06). 
2 Апчел, О. (2014). Документальний театр у контексті сучасної культури: автореферат дисертації кандидата 

мистецтвознавства. Харків: Харківська державна академія культури, 22. 
3 Швидко, В. (2020). Горизонти постдрами. Zbruč <https://zbruc.eu/node/95950> (2022, January 16). 
4 Ільницька, Л. (2018). Що ти знаєш про вугілля? Zbruč <https://zbruc.eu/node/84612> (2022, February, 11). 

https://zbruc.eu/node/96654
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audience’s imagination. Meanwhile the personality of the audience is assigned a special status, the director 

may decide whether to manipulate or not to manipulate the audience’s perception, to provide or not to provide 

ready answers to the questions proposed, i.e., to determine the place and role of the author’s text content in 

the stage interpretation. “It’s about leaving the space and freedom to the audience to understand things as 

it can. Thus, everyone comes to the theater with his/her own baggage and his/her own experience. For one 

person the star will be a symbol of communism, and someone else will perceive it as a symbol of show 

business. The multiple meanings of subtexts can be programmed and predictable. Free interpretation and free 

understanding of the subtext with regard to the audience’s own experience are so permitted”1. 

Thus, generation of a mutual correspondence between the artistic form of the performance and the 

way of its perception by the audience makes it possible to reveal the inner meaning that unfolds during the 

stage business and is transmitted with the use of the couple of concepts “expression-reception”. 

Consequently, an environment is formed for generation and transmission of a certain meaning by means of 

theatrical representation, where a “meaning” plays the role of the central concept around which the 

experience of cultural communication unfolds. Therefore, during the performance expression acquires 

reception which is necessary and structured according to it as well as generates  an intermediate, 

interpreting a certain cultural content. 

This demonstrates a radical change in the role of the main morphological units of theatrics: the play-

writer, director, stage player. Thus, the play-writer waives the need in refutation of previous interpretations, 

his/her text is written as such when the performance is created. The stage player ceases to be a performer and 

becomes a co-author. At the center there is his/her personality, transmission of his/her own reflections to the 

audience: “the stage player no longer associates himself/herself with the character, but instead emphasizes 

the distance between himself/herself and the character by all possible means. The plot is no longer illustrated 

by figures. The boundaries of genres are blurred: dance and pantomime merge, as do dramatic and music 

theaters. Such a theater takes the shape of a project, the work within which is of experimental nature”2. The 

director plays the role of a medium: “the theater gradually turns into some kind of a certain instrument, with 

the use of which the “author” (“director”) directly addresses his “discourse” to the audience3. 

The postdramatic theater in Ukraine actually becomes the newest form of stage representation, in 

which the literary basis is deconstructed and recorded into another structure. The function of the very word 

is changed, it concedes to the body language, referring not to the European theatrical tradi tion, but rather 

to the Eastern theatrical practices. Thus, plastics, being the main component of the performance, is 

incidental to Kharkiv Theater “Beautiful Flowers” (Kharkiv City). The creative ensemble of the theater 

denies the dramatic text as a basis: “we held ourselves out as a theater without words, synthesizing the 

physical theater, pantomime and various practices of the modern European theater. All the scenes were 

worked out intuitively, there was no director as it is: the stage players offered their ideas and assembled 

them together – as a whole organism – into a single story”4. Experimenting at the confluence of art and 

“not art”, creating their own artistic language and synthesizing the basic postdrama methods in their 

performances, the theater staff proves one of the main theses of the postdramatic theater  – the text is only 

one type of the stage material, and the dominant place is given to visuality, reflecting the dominant position 

and characterized by the freedom of the audience perception. The model of the postdramatic theater 

“Beautiful Flowers” is characterized by total hybridization: the combination of the verbal theater with the 

advanced digital technologies, quotation of samples of the classic literature with burlesque techniques etc. 

The structure of the performance becomes free from the unity of time, place and action, it may be 

fragmentary, torn, may not contain the division of the text into replicas and remarks, but constitute a 

pseudo-monological text. 

Lviv director Sashko Brama spent considerable time observing and communicating with the patients 

of the geriatric home that became a basis for the director’s idea with regard to the performance “Autumn on 

Pluto” – five documentary stories from the old people’s home, which are told with the use of puppets. The 

performance was made possible due to a combination of documentary and puppet theater, modern dance and 

advanced technologies. Postdramatics of the described performance is expressed in the experiment of the 

form, attention paid to profound transformations of the psychological and emotional state of the 

audience/participant, hot-button social orientation, a lack of equation of the stage player with the character 

 
1 Ільницька, Л. (2018). Що ти знаєш про вугілля? Zbruč <https://zbruc.eu/node/84612> (2022, February, 11). 
2 Лиотар, Ж.-Ф. (1998). Состояние постмодерна. Санкт-Петербург: Алетейя, 160. 
3 Lehman, H.-Th. (2006). Postdramatic Theatre. London; New York: Routledge; Frankfurt am Main, 460. 
4 Черкашина, О. (2020). Гра в постдраму. Zbruč <https://zbruc.eu/node/96334> (2022, February, 10). 
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(puppets are directed by stage players who permanently stay in the public eye, creating an effect 

of estrangement), as aesthetics of the postdramatic performance demands not to “play” but to “be”. 

Such Ukrainian directors as Maksym Holenko (Kyiv independent “Wild Theatre”), Pavlo Hatilov, Stas 

Zhyrkov, Andrii Mai, Illia Moshchytskyi (Kyiv theater “Misanthrope”), Roza Sarkisian, Tamara Trunova are 

outstanding examples of embodiment of creative experiments, radical work with the text, visionary play with 

the space. Due to their creative developments the mentioned artists build a clear path of motion towards the 

postdramatic theater, interacting and actively intervening in the realities of the Ukrainian daily life, serving 

as a kind of the shock therapy, which helps to put together a puzzle within itself in contrast to what is 

happening on the stage. 

The research conducted leads to revelation of the specific features of the postdramatic theater in the 

modern Ukrainian theatrical practice. It is stated that the paradigm of the modern theatrical process has been 

significantly changed due to the integration of the Ukrainian art into the world theatrical space. Grant 

programs and active festival movement allowed development of playwriting of mixed theatrical forms as 

well as caused active interaction of the theater with anthropology, psychology, sociology and philosophy, 

being related disciplines. The Ukrainian model of the postdramatic theater is characterized by total 

hybridization with the dominant visual component; understanding of the text as a multi-variant use of signs; 

deconstruction, deformation, multi-code nature and pluralism. It is worth noting that there are not all 

postmodern theatrical practices in the postdramatic paradigm. However, the postdramatic theater is constantly 

being modified, new modes of its existence emerge, and the artistic speech is enriched, proving the thesis that 

the mentioned artistic phenomenon has not exhausted itself and is still relevant. Multi-variant environment 

of the postdramatic performance allows the artist not only to express his/her attitude to different issues, but 

also to conduct a dialogue with the society. The growing interest of the audience to such practices makes it 

possible to predict the further growth of the role of the postdramatic theater as a method for an active dialogue 

in the Ukrainian society. 
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