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VECTORS OF DEVELOPMENT OF ALL-UKRAINIAN AND 
INTERNATIONAL ART PROJECTS IN CONDITIONS OF LIMITED 

SOCIAL ACTIVITY IN THE PERIOD 2020-2021 
Art projects of the period 2020-2021 are characterized by the creation of a new 

cultural product in response to the needs of society due to changes caused by the 
pandemic. The most noted art projects in Ukraine, which in response to the restrictions 
on social activity took place entirely online in specially created virtual spaces, or had a 
hybrid presentation format, can be called the following: online exhibition Ukrainian 
Young Book Design Awards; international art project “#365daysafter” (Ukraine, Croatia, 
Portugal, China); LINOLEUM International Contemporary Animation and Media Art 
Festival (Kyiv); art project “Who am I today?” (Kyiv); 10th anniversary festival 
“Respublica” in the new digital content of the game Minecraft (Kamyanets-Podilsky); 
Artefact: Chornobyl virtual exhibition at the 11th MADATAC Media Art Festival in 
Madrid; “Art textiles. Integration of Arts” (Lviv); “Very digital residence” (Odessa, 
Kharkiv); “Festival of Naive Art” (Kyiv) and many others. 

Vectors of development of all-Ukrainian and international art projects are formed 
based on cross-cultural and intercultural interaction, and as a result, the art project as a 
cultural product is enriched by joint experience and promotes new opportunities for 
individual artists and creative sphere of each participating country. 

It is worth mentioning that scientists are still working on the interpretation of the 
concept of “cross-cultural”, because a clear definition of this term is missing in most 
dictionaries and encyclopaedias. In the Collins Dictionary of Sociology by David and 
Julia Jerry, there is a close definition — “cross-cultural comparison — the comparison of 
a social phenomenon in different societies, and perhaps at different historical periods, 
with the aim of establishing either the common “causal” basis of shared features, 
including the existence of any orderly pattern to social evolution, or the unique features 
of a particular culture or society” [1]. 

This definition most clearly characterizes the international art projects of the 
period 2020-2021, for which such a common “causal” basis was the pandemic, which 
radically changed the model of large-scale artistic events. The virtual mode 
encourages global community and cultural figures to present their unique context 
through common online tools. However, despite the possible and new challenges of 
today, art projects with a distinctive ethnic identity are appearing in a unified online 
environment, such as the Naive Art Festival in Kyiv and the Artefact: Chornobyl virtual 
exhibition in Madrid. 

Based on a study conducted by UNESCO, which shows that the COVID-19 
pandemic has accelerated the transition to online, reducing it to three months instead 
of planned five years [2], we can say that the cultural sphere has received a significant 
impetus for its development. This is eloquently evidenced by large-scale art projects, 
which in response to the restrictions on social activity took place on an even more 
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wide-reaching format than planned, significantly expanding its audience thanks to 
digital tools, including creators and consumers of art products. 

D. Matsumoto in his book “Psychology and Culture” says the following: if we 
consider culture as a phenomenon of communication, then the term cross-cultural is 
synonymous with the term intercultural, but there is an important difference between 
cross-cultural and intercultural research. “Cross-cultural research refers to the 
comparison of two or more cultures for a selected variable. While, intercultural research 
is related to the study of interaction between representatives of two specific 
cultures”, — D. Matsumoto [3]. 

Thus, cross-cultural interaction is about stylistic and ethnic differences, and does 
not necessarily involve an analysis of how connection with other cultures occur. The 
cross-cultural approach makes it possible to study other societies in order to understand 
them, but understanding does not yet indicate acceptance. As an example, we should 
mention the international art project “#365daysafter”, launched in Ukraine by the art 
organization “MOKONSHU” [4]. It is a project that brings together Europe and Asia in a 
joint study of the pandemic’s impact on artists and creative sphere, focusing on the 
local context of four countries — Ukraine, Croatia, Portugal and China. As a cross-
cultural involvement, the research project “#365daysafter” is characterized by a 
comparison of four cultures by a common variable, namely the pandemic period of 
2020–2021. At the same time, as an intercultural exchange, the art project involves 
communication between artists of four countries, which in turn makes it possible to form 
common tools to counter the impact of the pandemic on the creative sphere and 
artistic activity. 

The interpretation of the term “cross-cultural”, according to the Ukrainian scientist 
O. Bindas, is based on such basic ideas as “common or similar bases”, “transmitted 
diverse elements”, “penetration”, “common point”, “point of intersection”, “identical 
causal bases”, “universal features” [5]. Related cultures communicate more easily with 
certain connections, similarities in mentality or language, while intercultural 
communication requires some effort from the subjects of interaction, and a particularly 
developed capacity for empathy. Art as a sphere of exchange, which has a high rate 
of communication, is characterized by high productivity of intercultural 
communication, due to joint art projects and events, such as festivals, exhibitions, fairs 
and more. No less important is the cross-cultural approach, which involves opposing art 
ways, promoting the development of individuality and strengthening the sense of 
belonging to one’s own ethnic group. Therefore, openness to the dialogue of cultures 
contributes to the arts enrichment not only of the individual, but also of the country as a 
world cultural unit. 

References: 
1. Jary, D. & Jary, J. (1991). The Harper Collins Dictionary of Sociology (p. 

133). New York: Harper Perennial. 
2. UNESCO (2020). Culture in Crisis: Policy guide for a resilient creative sector. 

(p. 11). Retrieved from 
https://en.unesco.org/creativity/publications/culture-crisis-policy-guide-
resilient-creative 

3. Mаtsumoto, D. (2001). The Hаndbook of Culture аnd Psychology. (p. 299). 
New York: Oxford Unіversіty Press. 
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4. Today the art organization “MOKONSHU” opens a portal to the virtual 
world of the project #365daysafter. (2021). Retrieved from: 
https://mokonshu.art/en/art-news-en/today-the-art-organization-
mokonshu-opens-a-portal-to-the-virtual-world-of-the-project-
365daysafter/ 

5. Биндас, О. М. (2017). Імплементація кроскультурного підходу до 
підготовки вчителів іноземних мов у Європі. Педагогічний альманах, 36, 
121–126. 
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ODMIENNE WIZJE SPOŁECZEŃSTW PRZYSZŁOŚCI W 
LITERATURZE SF, NA PODSTAWIE PROZY JANUSZA A. ZAJDLA, 

PHILIPA K. DICKA, KATE WILHELM I DENNISA E.TAYLORA 
Abstrakt 

Projekcje przyszłości rodzaju ludzkiego, czy to w formie eutopii czy też, znacznie 
częściej, ponurych dystopii leżą u literackich fundamentów fantastyki. W ostatnich 
dekadach, wypełnionych kryzysami i różnorakimi zagrożeniami widać to szczególnie 
wyraźnie. Ale pisarze fantastyczni prowadzili takie spekulacje niemal od narodzin 
gatunku. Autor przeanalizuje cztery różnorakie wizje świata: 

- klasowy ustrój sterowany przez obcych najeźdźców w «Limes interior” Janusza A. 
Zajdla 

- świat oparty na grze losowej w «Słonecznej loterii” Philipa K. Dicka 
- regresywne społeczeństwo oparte na klonowaniu w «Gdzie dawniej śpiewał 

ptak” Kate Wilhelm 
- oraz scenariusz przyszłości w którym władzę nad ludzkością sprawuje zapisana 

w cyfrowej formie, samo powielająca się ludzka świadomość w tetralogii Bobverse 
Dennisa E.Taylora. 

DIFFERENT VISIONS OF SOCIETIES OF THE FUTURE IN SCI-FI 
LITERATURE, BASED ON PROSE OF JANUSZ A. ZAJDEL, PHILIP K. 

DICK, KATE WILHELM AND DENNIS TAYLOR. 
Abstract 

Projections on mankind’s future, may it be in forms of eutopia or, more often, a 
grim dystopia lie at the very foundations of fantasy literature. It became especially 
apparent in recent decades, filled with crises and various threats. However, fantasy 
writers were making speculations like that almost since the birth of the genre. The 
author will analyze four different world visions: 

- a class system controlled by alien invaders in “Limes Interior” by Janusz A. 
Zajdel, 

- a world based on a game of chance in “Solar Lottery” by Philip K. Dick, 
- a regressive society based on cloning in “Where Late the Sweet Birds Sang” by 

Kate Wilhelm, 
- and a futuristic scenario in which humanity is ruled by a digital, self-replicating 

human consciousness in Bobverse tetralogy by Dennis E. Taylor. 
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BURA Kateryna 
PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine) 

THE MODERN THEORY OF ARGUMENTATION 
AS A TECHNOLOGICAL TREND 

Advances in the field of argumentation theory are widely used in the modern 
educational workflow. The current argumentative process is not entirely verbal and 
non-technological; it actively uses digital technologies such as audio and visual 
content. In addition, the above elements become the basis for new modes of 
argumentation. Thus, the contemporary technology of visual arguments analysis and 
interpretation depends on the context of use. For instance, their support by verbal 
components can be demonstrated by the financial markets. Verbal arguments are 
often presented as textual information provided by stock exchanges, and visual ones — 
as graphs, images, visual structures etc. Argumentative competence provides an 
understanding of technical indicators and the ability to analyze and interpret them. The 
example of financial markets demonstrates that the study of argumentation theory 
provides a basis for the formation of skills that are widely applicable not only in the 
humanities but also in other fields. In addition, the purpose of studying the theory of 
argumentation goes beyond its familiar limits: currently the motivation to win the 
dispute and prove one`s own point of view is not enough. The skills acquired during the 
acquaintance with this scientific field are used in the decision-making process, in the 
analysis of large arrays of information and interpretation of data. That is why the 
modern theory of argumentation can be considered one of the technological trends in 
present-day education and science. 

Information about the authors 
Iryna Khomenko is a Doctor of Philosophical Sciences, Professor at Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. She is an expert in History of Logic, 
Argumentation Theory, Informal Logic, and Teaching Logic in Higher Education 
Institutions. Her research interests are focused on History of Logic in Ukraine, Logical, 
Epistemic, and Cognitive Features of Argumentation, Informal Logic as Argumentation 
Theory and Argumentative Practices, Cross-cultural Study of Arguing, Logic in Higher 
Education. She is experienced in interpretation of the original manuscripts of Ukrainian 
logicians (late 19th — early 20th century), analysis of interrelations between informal 
logic, epistemology, and cognitive science, investigation of meta-argumentation and 
development of learning programs, textbooks, and e-learning courses in Philosophical 
Logic, Informal Logic, Theory of Argumentation, and Rhetoric. 

Iryna Khomenko is currently a Head of the Department of Logic of the Faculty of 
Philosophy at Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine). 
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Kateryna Bura is a PhD student of Taras Shevchenko National University of Kyiv, of 
the faculty of philosophy (department of logic). Her research interests are mainly 
connected with argumentation theory and informal logic. These areas offer a 
significant number of interdisciplinary issues, which are practically relevant for the 
global modern society. Initially discovering nonverbal arguments, sound in particular, 
the author comes to the need to consider argumentation as holistic phenomenon. That 
is how the question about multimodality arose. Argumentation field endeavors to 
combine theory and practice by focusing on application of theoretical achievements, 
which is reflected in the study of critical thinking, decision-making issues and real 
argument. 
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TRANSHUMANISM IN BIOSHOCK. ECONOMIC, 
ANTHROPOLOGICAL, AND SOCIAL FACTORS OF HUMAN 

GENETIC ENHANCEMENT. 
Abstract 

The fictional world presented in BioShock is based on the assumptions of Ayn 
Rand's philosophy. An important element of the game, crucial to both narrative and 
gameplay, is genetic modifications that enhance human capabilities. This work is 
dedicated to describing how economic, anthropological, and social factors influence 
these enhancements. This is an important perspective in transhumanist reflection about 
the future, as Ayn Rand's philosophy is an important source of increasingly influential 
libertarianism. Because of this, BioShock can show the real challenges of the future. 
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Associate Professor at the Department of Romance and Germanic Philology National 
Pedagogical University, Ph.D. (Candidate of Philology) 

ANCIENT AND FUTURE MYTHOLOGY 
IN RAISED BY WOLVES TV SERIES (2020– ) 

Keywords: future, science fiction, TV series, mythology, android, religion, atheism, 
Ridley Scott, Aaron Guzikowski. 

 

Ridley Scott’s recent HBO project Raised by Wolves, season 1, addresses many 
areas of futurist thinking. The script by Aaron Guzikowski embraces future cultures, 
scientific and technological innovations, relationship of humanity and technology, 
human evolution, biotechnology, technological or computer intelligence (androids), 
space exploration and space colonization, alien civilizations, future religion and 
atheism, ethics and axiology, gender problems, future wars, the end of humanity, the 
value of progress, and the transcendence of humanity. 

Since science fiction is often viewed as a mythology of the future, it seems 
thought-provoking to follow the mythological aspects of Raised by Wolves set in the 
22nd century. Most of them are connected with ‘Mother’, female android programmed 
to be a caregiver, alongside ‘Father’, for human children supposed to start a new 
civilization on the planet Kepler 22b, when the Earth becomes uninhabitable ruined by 
the religious war between the theocratic Mithraic and their atheistic opponents. One of 
the atheists reprogrammed a necromancer, a Mithraic military android, and created 
Mother, but her nature and identity remain dual as she hesitates between the machine 
and the human, the killer and the caregiver. Increasing Mother’s abilities (with her eyes 
installed, she can fly, kill with her supersonic screaming, melt or freeze any physical 
surface, shape-shift, and induce sleep), the creators of the series make her less human-
like than many other androids in Ridley Scott’s movies. Moreover, seduced by the 
mysterious power unfortunate Mother gives birth not to a human baby but to a 
monstrous serpent. However, by transcending the human limits, Mother resembles the 
mythological heroines and creatures (the Capitoline she-wolf, lamia, valkyrie, siren, 
Medusa, harpy, banshee, witch, Eve, inversion of the Virgin Mary, etc.) and, in such a 
way, associated with human history and culture, she paradoxically becomes more 
humane for the audience. Besides, Mother and Father who is a simple service robot 
exchange their traditional family roles, and it hints on matriarchate that preceded 
patriarchate in our history. The series proves that in the alien world, two androids tasked 
to raise a civilization based on science and reason, almost fail because any new 
civilization repeats the ancient stages the humankind has come through, and the 
ouroboros bites its tail again to complete the circle. 

In general, season 1 of Raised by Wolves shows a conflict of rationalist and 
religious consciousness and emphasizes the danger of one-sided fanatical worldview. 
Presenting the doubting of non-believers and believers, people and androids sent to 
the alien world where traditional concepts are destroyed, the authors of the series 
claim for the integrity of science and spirituality, technology and humanity as a way of 
our survival. 
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THE LANGUAGE OF THE FEUDAL WORLD IN HARD SCIENCE 
FICTION ON THE EXAMPLE OF FRANK HERBERT'S DUNE 

CHRONICLES 
Abstract 

Rozważania odnoszą się do problematyki dotyczącej wpływu technologii na 
ewolucję systemów politycznych i społecznych. Przedmiotem rozważań w referacie 
będzie problematyka języka świata feudalnego w hard science Fiction na przykładzie 
Kronik Diuny Franka Herberta. Podstawą metodologiczną będzie perspektywa 
lingwistyczna, dzięki której można kompleksowo ukazać komunikacyjne aspekty 
funkcjonowania feudalizmu w świecie przyszłości wykreowanym przez Herberta. Artykuł 
zakłada, że Kroniki Diuny genologicznie wpisują się w hard science fiction. Przyjmuje się 
w artykule, że feudalizm, zgodnie z definicją The Cyclopedic Dictionary of Law, 
rozumiany będzie jako połączenie zwyczajów prawnych, ekonomicznych, wojskowych i 
kulturowych, które kwitły w okresie średniowiecznej Europy między IX a XV wiekiem; 
sposób na strukturyzację społeczeństwa wokół relacji, które wywodzą się z posiadania 
ziemi w zamian za służbę lub pracę. Zatem artykuł skupi się na wyrażeniach 
świadczących o podmiotowości funkcjonowania człowieka, związanych z jego 
tożsamością i wykazujących sposób myślenia oraz postępowania charakteryzujący się 
poddaństwem. Herbert buduje wizję futurystycznego społeczeństwa feudalnego 
przede wszystkim poprzez wyrazy i konstrukcje językowe, mieszczące się w obrębie 
takich kategorii semantycznych, jak: myślenie, praca, poddaństwo, kontakty 
społeczne, przynależność do jakiejś grupy. Podstawą materiałową będą glosariusze 
występujące w Kronikach Diuny, które nie tylko systematyzują i kategoryzują pojęcia 
pojawiające się w tekście głównym, ale również stanowią zbiór większości nazw 
własnych oraz innych wyrażeń zawartych w tekście głównym Kronik Diuny, a także 
ułatwiają zrozumienie intencji autora. Dla pełnej prezentacji materiału w artykule 
zawarte będą również odniesienia do treści książek. wyrażenia związane ze światem 
feudalnym w wykreowanym przez niego dziele. 

 
The considerationsof this article relates to the issue of the influence of technology 

on the evolution of political and social systems. The subject of considerations in this 
paper will be the issue of the language of the feudal world in hard science Fiction on 
the example of Frank Herbert's Dune Chronicles. The methodological basis will be the 
linguistic perspective, thanks to which it is possible to comprehensively present the 
communicative aspects of the functioning of feudalism in the world of the future 
created by Herbert. The article assumes that the Dune Chronicles fit genologically into 
hard science fiction. The article assumes that feudalism, as defined by The Cyclopedic 
Dictionary of Law, is to be understood as a combination of legal, economic, military 
and cultural customs that flourished in medieval Europe between the 9th and 15th 
centuries; a way to structure society around relationships that derive from owning land 



16 
 

in return for service or work. Therefore, the article will focus on expressions that testify to 
the subjectivity of human functioning, related to his identity and showing a way of 
thinking and acting characterized by submission. Herbert builds a vision of a futuristic 
feudal society primarily through words and linguistic constructions, falling within such 
semantic categories as: thinking, work, serfdom, social contacts, belonging to a group. 
The material basis will be the glossaries found in the Dune Chronicles, which not only 
systematize and categorize the concepts appearing in the main text, but also 
constitute a collection of most proper names and other expressions contained in the 
main text of the Dune Chronicles, and facilitate the understanding of the author's 
intentions. For a full presentation of the material, the article will also contain references 
to the content of the books. expressions related to the feudal world in his work. 
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TECHNOLOGICZNA DEHUMANIZACJA CZŁOWIEKA ORAZ 
STRACH PRZED MASZYNAMI W DZIEŁACH KULTURY 

POPULARNEJ. 
Abstrakt wystąpienia 

Co najmniej od czasów wielkiej rewolucji przemysłowej nowoczesna technologia 
niosła z sobą strach przed przyszłością. Stanowiła ważny wkład ludzkości w 
kształtowanie świata, ale i zagrożenie rychłego końca obowiązującego porządku. 
Strach przed technologią objawiał się między innymi w poczuciu zagrożenia o byt 
ludzki, dehumanizacji człowieka oraz utracie wartości moralnych. Fabryki, automaty 
przemysłowe, kolej żelazna oraz elektryczność były również traktowane jak siły 
nieczyste — demony, które zagrażają egzystencji człowieka. W przestrzeni ostatniego 
stulecia w powyższej kwestii zmieniły się jednie warunki brzegowe, w których przyszło żyć 
człowiekowi. Robotyzacja, prace nad sztuczną inteligencją, genetyka molekularna, 
wynalezienie broni jądrowej, czy też mechanika kwantowa wywołują szereg 
negatywnych emocji i skojarzeń w umyśle człowieka. Lęk przed nowoczesnością oraz 
zagrożeniami z niej wynikającymi pozostał, w formie nieznacznie zmienionej. W 
przestrzeni kultury popularnej odnajdujemy szereg reprezentacji zarysowanego powyżej 
problemu. W wystąpieniu postaram się zaprezentować problem na przykładzie 
reprezentujących go dzieł kultury popularnej. 
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MADDADDAM MARGARET ATWOOD TRILOGY - VISIONS OF 
THE ANTHROPOCENE AND NEGANTHROPOCENE. 

The concept of Anthropocene has become a fundamental term to 
describe the catastrophic effects which humans’ civilization has done on the 
biosphere. This term expresses the new geological, irreversible changes in 
climate, nature, on the whole, planetaries habitat. However, as Bernard Stiegler 
says, exiting the Anthropocene is entering another epoch, to the so-called 
Negenthropocene, which will be a time of recovery and cure. The 
Anthropocene was/is unsustainable, contrary to Negenthropocen one. In this 
context, if mankind succeeds in reversing the entropy trends of the 
Anthropocene, the future will be based on constitutive negentropy. The article 
shows how in the Margaret Atwood MaddAddam trilogy those above-
mentioned ideas have found their own imaginaries representation. 

TRYLOGIA MADDADDAM MARGARET ATWOOD — WIZJE 
ANTROPOCENU I NEGENTOPOCENU 

Pojęcie antropocenu stało się fundamentalnym terminem opisującym 
katastrofalne skutki jakie poczynił człowiek biosferze. Pojęcie to wyraża oznacza 
nową geologiczną nieodwracalnych zmian klimatycznych, przyrodniczych, 
całego planetarnego habitatu. Jednak jak mówi Bernard Stiegler, aby wyjście z 
antropocen jest wejściem w inna epokę tzw. negentropocenu, która będzie 
czasem ozdrowienia i kuracji. Antropocen był/jest niezrównoważony, 
negetropocoen odwrotnie. W tym kontekście, jeśli uda się ludzkości odwrócić 
entropijne trendy antropocenu, przyszłość oparta będzie na konstytutywnej 
negentropii. W artykule pokazano jak trylogia Margaret Atwood mad Adam 
może służyć do pokazania jak te dwa paradygmatyczne ujęcia współgrają ze 
sobą. 
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AYN RAND AND POSTHUMAN 
Ayn Rand była jedną z najbardziej wpływowych autorek XX wieku. Jej poglądy 

zostały przedstawione zarówno w powieściach, jak i dziełach filozoficznych. W swoim 
referacie chcemy wykazać, że poglądy Ayn Rand wpisują się w nurt posthumanizmu. 
Opierając się na fabule trzech powieści: Hymn, Źródło oraz Atlas zbuntowany 
przedstawimy wizję człowieka dążącego do doskonałości. Bohaterowie powieści Rand 
kierując się egoizmem rozumianym jako ochrona własnego interesu przekraczają 
zwykłe ludzkie ułomności i stają się istotami doskonałymi. Rozum jako absolut staje się 
motorem napędowym ludzkości. Jednostki dążące do wykorzystania całego swojego 
potencjału tworzą nowy rodzaj społeczeństwa, które nie jest już wspólnotą, a zbiorem 
pojedynczych indywiduów. 
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NATURE IN THE SPACE OF VERKIN’S NOVEL 
SAKHALIN ISLAND (2018) 

The modern world is completely different from that was two centuries ago, 
because of human evolution, industrialization, and the implementation of information 
technologies in all spheres of life. Currently, humanity is the largest geological force that 
changes the biosphere and creates a new era. Russian geological scientist Vernadsky 
has already written in 1922 about a radical change in the historical process, which he 
called "noosfera". According to his work, there is a restructuring of the biosphere in the 
interests of a freethinking person. In 2000, atmospheric chemist Paul Crutzen and 
botanist Eugene F. Stoermer announced the end of the Holocene era. Scientists have 
called a new geological epoch Anthropocene because of human activity on earth 
and atmosphere. 

This paper aims to discuss the term Anthropocene within Russian contemporary 
literature and intends to explore the influence of Anthropocene on the inquiry of literary 
studies. The article pays attention to the genre transformation of dystopia in the XXI 
century; in particular, it identifies the impact of climate change on the specifics of 
problematic in Russian modern narrative. It is visible the appearance of a new genre in 
Slavic literature that Western scholars call cli-fi or climate change fiction. In the current 
study, I strive to show that Russian contemporary literature does not separate from the 
general world because of open borders and the absence of censorship, but it is 
following its path. 

The object of study is Verkin’s Sakhalin Island (2018). It is possible to call this novel 
the Russian version of climate fiction because the author shows a terrible world that dies 
due to destructive human power. The novel allows comparing the status of the 
ecosystem through the centuries considering Chekhov’s Sakhalin Island (1893). 
Noteworthy that Chekhov underlined the gloom of the place but this is due to the 
presence of prison on Sakhalin. Verkin also pays attention to prisoners, but draws a 
parallel between inanimate nature and “dead people”. 

The paper examines the time and space of the above novels relying on the 
works by Bakhtin, Lotman. It is visible through the ecological perspective that Verkin 
warns the reader against destroying nature. The narrative demonstrates how the place 
with rich natural resources turned into a dead zone. 

To conclude, the novel’s space makes the reader think about the harmful effects 
on the environment, and tries to show how we can revise existing anthropogenic 
influence on the world. The narrative points out that the era of the Anthropocene 
undoubtedly influenced the genre component of the Russian fiction, wherein a 
separate place presents a modified narrative about nature. Russian writers joined the 
global trends of interaction with the new era but it is clear traceable a Russian cultural 
code in the texts. 
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ПОРТРЕТУВАННЯ ЯК КОД ДОСТУПУ: 
ЛЮДИНА У ВИМІРАХ ТРАНСГУМАНІЗМУ 

Актуальність. Говорячи про актуальні трансформації портретування, 
необхідно зазначити, що рубіж ХХ–ХХІ ст. постає не лише межею між старим 
світосприйняттям та новими тенденціями розвитку культури та мистецтва, а й 
межею між двома концепціями людини: антропосом та техноантропосом, чиї 
обрії все виразніше проступають крізь цифрові пазли буденності в сучасному 
медіалізованому середовищі. Логістика технокультури висуває портретування в 
авангард трансформаційних процесів еволюції людини та суспільства. 

У контексті сучасного «ренесансу» ідей трансгуманізму портретування 
виступає не лише особливим маркером змін, що відбуваються в розумінні людини 
та її ролі в соціумі, а й активним учасником процесу творення удосконаленої 
моделі людини. Особливої актуальності набуває портретування в аспекті творення 
іміджу як широко затребувана соціальна практика. Розвиток таких технологій як 
діпфейк (від англ. deep learning — «глибоке навчання» та fake — «підробка»), що 
передбачають синтез зображень, заснований на штучному інтелекті, надає 
портретному подвоєнню нових конотацій. У своїх актуальних формах (селфі, 
цифрові аватари, система розпізнавання облич тощо) портретування активно 
долучається до конструювання нової реальності та «нової людини». 

Мета. Нашою метою є дослідження актуальних модифікацій портретування 
в контексті втілення ідей трансгуманізму. 

Вже початок ХХ ст. характеризується тенденціями до розставання з 
прикметами твердого Я, що яскраво віддзеркалюється у таких мистецьких 
напрямах, як кубізм та футуризм. На цьому етапі розставання з «портретністю» 
образ людини починає розпадатися на частки, або, навпаки, складатися з пластів 
матерії, демонструючи героїчні зусилля людини подолати аморфність та втрату 
цілісності. Проте подальша еволюція портретного жанру, на жаль, не передбачає 
гуманістичного інтересу до «персонального». Криза репрезентації, що відбувається 
упродовж всього ХХ ст., визначає нові реалії існування та функціонування портрету. 

З середини ХХ ст. портрет включається в активну взаємодію із поняттям 
«імідж». У новій системі координат портретування, що набуває чітких ознак 
інструменту творення іміджу, постає однією з найбільш затребуваних соціальних 
практик та своєрідною спробою «зібрати людину наново», але за іншими 
правилами — правилами ринкової економіки. 

Спонтанність творчого осягання людини як унікальної особистості змінюється 
на чітко прораховану технологію створення її бажаної моделі з прагматичною 
метою сподобатись, адже стартовою точкою іміджу стає не бажання 
«транслювати себе», а бажання створити таку модель, що дозволила б досягти 
успіху. 

Враховуючи дуальну природу портрету, що може бути не тільки формою 
осягання особистості в її унікальних вимірах, а і формою слідування соціальним 
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шаблонам та зразкам, портретування вдало вбудовується в систему суспільства 
споживання та в якості інструменту творення іміджу більшою мірою ставить питання 
вже не осягання людини, а скоріше проєктування її удосконаленої моделі. 

Можливості цифрових модифікацій зображення створюють нову форму 
світосприйняття, що стає схожим на колаж. Така «мозаїчна компоновка», що 
притаманна цифровим технологіям, добре ілюструє те, як ми бачимо сьогодні 
світ. Збираючи його по частинам, ми переконуємо себе, що бачимо певну 
цілісність [5]. 

За схожим принципом діють технології іміджмейкінгу, коли за допомогою 
зовнішніх атрибутів: одягу, макіяжу, вивченої пози, певного мімічного малюнку — 
складається видимість цілісного образу людини, хоча насправді будь-який елемент 
«загальної картини» може бути зсунуто, збільшено, акцентовано або, навпаки, 
проігноровано. Ця фрагментарність в підході до образу людини, орієнтованість на 
суто зовнішній світ створює своєрідну нову реальність та нову цілісність, головними 
ознаками яких стає симулятивність. 

Так, за Бодрійяром, примарність світу на зламі століть є результатом саме 
відсутності цілісного сприйняття світобудови, коли єдність світу замінюється 
фрагментами, багатополярністю, існуванням фантомів, які не мають 
підтвердження свого існування в реальності. Вводячи поняття «симулякр», 
французький філософ підкреслює, що все в світі стає ілюзорним, а всі зв’язки в 
цій симулятивній «гіперреальності» набувають віртуального характеру [1]. 

Засилля реклами, що супроводжує нас щодня яскравими та привабливими 
іміджами, забезпечує успішне функціонування суспільства споживання, де 
презентація себе як частини комерціалізованої реальності стає необхідною 
складовою соціалізації людини, а портретування стає масовим явищем та 
невід’ємним елементом глобальної візуальної культури. 

Технокультура кінця ХХ — початку ХХІ ст. породжує таке явище, як селфі (від 
англ. self — сам, себе — фотоавтопортрет), що окреслює новий поворот в 
розвитку автопортрету та демонструє зростаючу самосвідомість глобальної 
більшості, яка завдяки демократизації процесів аудіовізуального виробництва сама 
стає креатором та долучається до творення своєї реальності та її візуального 
контенту. 

Проте в селфі на перший план виходить не стільки естетична складова, 
скільки саме фактор суспільної комунікації за допомогою візуальних образів, 
серед яких превалюють особистісні іміджі — короткі, влучні самопрезентації. 

В історії портрету відомі часи, коли практика портретного подвоєння 
підпадала під заборону. Так, наприклад, в елліністичних державах суспільним 
діячам та приватним особам було заборонено замовляти реалістичні портрети, 
«адже їх знаходили такими, що можуть розвивати в громадянах марнославство й 
такими, що суперечать принципу рівності між ними» [2]. Сучасна ж культура, 
схильна до самолюбування, навпаки висуває на перший план та культивує саме ці 
аспекти людської природи, демонструючи тенденції до захоплення саме 
іміджевими складовими портрету в новій реальності, де «рухомий рядок іміджів» 
стає метафорою сьогодення. Продукуючи безмежну кількість своїх облич, сучасна 
культура заворожено вдивляється в їхнє ілюзорне відображення в нескінченних 
пікселях цифрового екрану, боячись, ніби Медуза Горгона, побачити себе в 
справжньому дзеркалі. Візуальна демонстративність стає кодом успішної 
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соціалізації в епоху, коли, за Гі Дебором, образ стає важливішим за речі, копія за 
оригінал, уявлення за дійсність, видимість за буття [3]. 

За таким принципом цифрова реальність поступово витісняє реальну 
людину масою її образів, стираючи межу між реальністю та ілюзією. А 
функціонування портрету виходить на новий рівень, коли цифрова копія людини 
стає більш важливою та цікавою суспільству, ніж реальна людина. І на думку 
дослідників, у найближчому майбутньому ця тенденція буде лише ширитися, адже 
будуть вдосконалюватися технології оцифровування людини з метою впровадження 
її повної симуляції. 

У цьому аспекті успіхи в царині розробок технологій із залученням штучного 
інтелекту, таких як діпфейк, посилюють вже зазначені характеристики 
соціокультурного простору. Закріплюючи принципи модульності, технологія 
розширює симулятивний медіапростір сучасної культури та створює нові виклики. 
Здатність «оживити» будь-яку людину та можливість використати її зображення у 
власних цілях і без її дозволу демонструє повну незахищеність людини та її 
приватного простору. В цьому контексті особливої уваги також потребує система 
розпізнавання облич (Face Recognition), що вийшла в масове виробництво в 2017 р. 
та розглядається як один із найбільш перспективних методів біометричної 
безконтактної ідентифікації людини за обличчям. 

З огляду на впровадження систем ідентифікації облич, використання селфі 
та цифрових аватарів як добровільний комунікативний досвід «глобальної 
більшості» перетворюється на цифрове досьє для системи контролю, досьє, яке 
індивід сам із ентузіазмом збирає на себе, адже базою для системи розпізнавання 
облич частіше за все стають саме цифрові аватари в соціальних мережах 
Facebook, Twitter та інших. 

Сьогодні цифровий аватар використовується, аби успішно вбудувати людину 
в суспільство споживання, принципи якого є каталізатором технологічної еволюції. 
Людина підтримує свій зовнішній імідж, своє егоїстичне «Я» у змаганні з іншими, 
але втрачає виходи до свого внутрішнього світу. Прискорення технологічного 
прогресу поступово знижує роль особистості в суспільстві та готує її до буття в 
якості «контейнера для інформації і коду». 

Так окреслюється коло процесів, що призводять до редукування духовної 
складової людини, яка все більше перетворюється на функцію, на елемент в 
ланцюжку «гроші–товар–гроші». Саме цей процес розлюднення, що передує 
втіленню ідеалів трансгуманізму, постає найбільш загрозливим фактором, що 
потребує особливої уваги. 

Висновки. Втрата ознак твердого Я, постійна орієнтованість на зовнішній світ, 
нескінченна зміна іміджей та мінливість ідентичностей у взаємодії з новітніми 
технологіями створюють необхідні умови для впровадження у життя ідей 
трансгуманізму, ідеалом якого постає зрощення людини та машини. 

В цій ситуації портретування як інструмент творення іміджу постає 
своєрідною перехідною ланкою між класичним образом людини та людиною-
конструктом, стає моделлю для збірки нової удосконаленої версії людини на рівні 
зображення. Втім, культивуючи фрагментоване бачення людини, формуючи її 
ставлення до свого тіла «як до викройки або робочого макету» [4], технології 
іміджмейкінгу шляхом портретування готують людину до більш радикальних 
трансформацій вже не лише у віртуальній реальності, а й на рівні реального буття. 
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Розщеплена, розпорошена в калейдоскопі іміджей та декорацій людина 
стає ідеальною мішенню для системи, озброєної технологіями. Індивід — відкрита 
книга в сучасному соціокультурному просторі, де пасіонарна зачарованість 
технологіями все далі відкидає розуміння людини як унікальної особистості з 
неповторним внутрішнім світом та зводить її роль до функції, а інструменти її 
пізнання до сканування та ідентифікації обличчя. Значення образу людини в його 
цифровому еквіваленті набуває доволі вузького та утилітарного змісту: від 
прагматичного бажання вбудуватися в комерціалізоване «суспільство спектаклю» 
[3] до суто функціонального — розрахуватися за товар за допомогою системи 
«Selfi to pay». Весь комплекс питань про людину поступово звужується до 
функціональних операцій та бази даних, що допомагають системі контролю 
отримати доступ до її приватного простору, а маркетинговим компаніям зондувати 
споживацьку аудиторію. 

Таким чином, портретування в сучасному вимірі медіалізованої реальності 
виступає скоріше не способом «виходу на людину», а «кодом доступу» до неї, що 
відкриває безмежні можливості для маніпуляцій та водночас окреслює проблемне 
коло актуальних питань та нових викликів, які потребують артикуляції саме з боку 
гуманітарних наук. 
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DANGEROUS STYLE: 
SENTIMENTALISM AND ITS SOVIET INTERPRETATIONS 

Only in Soviet and post-Soviet art criticism one can find the phrase Enlightenment 
realism, with which Soviet scholars and their modern followers tried to camouflage the 
whole cultural layer of European sentimentalism. The typical use of the term 
sentimentalism with a negative connotation is found in most Soviet volumes in music 
history. In addition, sentimentalism was not treated as an independent style, in Soviet art 
history it served as conjunction, transition, preparation, prophecy etc. The report will 
attempt to highlight the reasons for this approach, as well as the impact of the 
aesthetics of sentimentalism on the work of Ukrainian composers of the second half of 
the twentieth century, who formed the core of the official cultural discourse. 

НЕБЕЗПЕЧНИЙ СТИЛЬ: 
СЕНТИМЕНТАЛІЗМ І ЙОГО РАДЯНСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
Лише в радянських і в пострадянських мистецтвознавчих працях можна 

зустріти словосполучення «просвітницький реалізм», яким радянські науковці та, за 
інерцією, їхні спадкоємці намагалися замаскувати цілий культурний пласт 
європейського сентименталізму. Типове вживання терміну «сентименталізм» з 
негативним відтінком зустрічається в більшості радянських оглядово-історичних 
праць. Сентименталізм не трактували як самостійний стильовий напрям, в 
радянській історії мистецтв він мав функцію зв’язки, переходу, підготовки, 
провіщування. У доповіді буде зроблено спробу висвітлити причини такого підходу, 
а також вплив естетики сентименталізму на творчість українських композиторів 
другої половини ХХ століття, які були осердям тогочасного офіційного культурного 
дискурсу. 
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ПОСТАПОКАЛІПТИЧНА СТРАТЕГІЯ (РЕ)КОНСТРУЮВАННЯ 
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО В АРХЕОЛОГІЧНІЙ ОПЕРІ 
І. РАЗУМЕЙКА – Р. ГРИГОРІВА «ЧОРНОБИЛЬДОРФ»  

Міжнародний українсько-австрійський оперний проєкт «Чорнобильдорф» 
(2020) з музикою І. Разумейка і Р. Григоріва є намаганням привернути увагу 
суспільства до катастрофічних наслідків людської діяльності, пов’язаних із атомною 
енергетикою. У дивному найменуванні проєкту автори схрестили назви двох 
атомних електростанцій, одна з яких знаходиться в Чорнобилі, що під Києвом, а 
друга – у містечку Цвентендорф, що за 50 кілометрів від Відня. Цвентендорфську 
АЕС було побудовано ще в 1978 році, але через численні екологічні протести вона 
так і не почала функціонувати. Рішення про заборону відкриття АЕС у 
Цвентендорфі було ухвалено у ході австрійського загальнонаціонального 
референдуму. Фактично, це дві протилежні історії про те, як суспільство має право 
на участь у державному управлінні в демократичній країні і позбавлене такого 
права при тоталітарному режимі (як це було в радянській Україні). 

Творців опери зацікавила ідея моделювання світу у постатомну епоху і 
споглядання залишків ядерної енергетики очима наших далеких нащадків, які 
житимуть десь наприкінці третього тисячоліття. Це прообраз археології минулого з 
точки зору майбутнього, тому Разумейко і Григорів визначили жанр свого оперного 
опусу як археологічна опера. Працюючи над проєктом, композитори досліджували 
географічні локації України та Австрії, пов’язані з атомними електростанціями – 
Чорнобиль, Цвентендорф, Енергодар, де провели ряд відеоархеологічних 
експедицій, шукали цікаві артефакти, створювали відеоперформанси майбутніх 
постапокаліптичних поселень. У ході роботи у творців проекту виникла ідея 
розширити його межі від окремої сценічної постановки нового твору до створення 
цілої нової культури майбутнього, яка включатиме написання опери 
«Чорнобильдорф», започаткування антропологічного музею та Інститут 
чорнобильдорфської культури. У концепції Разумейка – Григоріва музей – це 
колекція артефактів, які знайшли на місці умовної постцивілізації під назвою 
Чорнобильдорф. Для цієї колекції було створено мапу чорнобильдорфської 
культури, костюм чорнобильдорфської людини (з головним убором у вигляді 
фортепіанних клавіш), подаровані ноти деяких творів, музичні інструменти. Одним 
із експонатів стало алгоритмічне піаніно – інструмент, який грає без піаніста – 
подарунок австрійського винахідника Вінгреда Рітча, створений у м. Граці і 
презентований ним у 2005 році на Венеційській бієнале. Інша інституція проекту – 
Інститут чорнобильдорфської культури – займатиметься, за задумом Разумейка – 
Григоріва, дослідженнями постцивілізації, розробкою наукових дискурсів 
мистецтва майбутнього. Інститут чорнобильдорфської культури почав діяти ще до 
прем’єри опери, провів 8 лекцій, які були присвячені кінцю людини, цивілізації, 
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філософії, науки, критики, мистецтва, перформансу і опери. Творці проєкту 
«Чорнобильдорф» у такий незвичний спосіб прагнуть підвести підсумок досвіду 
криз, які людство накопичило в ХХ – на початку ХХІ століття, і на основі отриманих 
знань створити нову культуру. 

У музиці опери «Чорнобильдорф» композитори пропонують нове уявлення 
про аутентичну фольклорну музичну традицію та нові можливості її функціонування 
в сучасних умовах. У якості нового жанрового мікста використовується синтез 
тексту католицької меси з аутентичним поліським співом. Як відомо, після 
Чорнобильської катастрофи цілий пласт традиційної народної культури цього 
регіону було втрачено, залишилися поодинокі виконавці, котрі володіють унікальною 
манерою співу чорнобильського Полісся. Виконавцями опери стали носій 
чорнобильської співочої традиції Олексій Заєць, фольклорна співачка Сусанна 
Карпенко, солісти формації Nova Opera, а в якості перформерів – український 
поет Юрій Іздрик, австрійська актриса Анн Беннент, хореограф Христина 
Слободянюк і самі композитори Ілля Разумейко та Роман Григорів. 

«Чорнобильдорф» – це мінливий, динамічний твір, який побудований за 
описаним Умберто Еко типом відкритої концепції opera aperta – твору, який є 
принципово незавершеним, перебуває у постійному розвитку і передбачає 
активну участь глядача і композитора. Чорнобильдорфська культура – це міфічний 
світ, але, на думку творців проекту, вона може стати основою для нової культури. 
Дуже важливим є те, що, моделюючи музичну культуру далекого майбутнього, 
композитори відводять ключові ролі у ній українській національній фольклорній 
традиції (пісенна традиція чорнобильського Полісся) та одному з найдавніших 
жанрів європейської духовної музики (меса). 
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БЕРЕСТ Павло Михайлович 
Аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ 
КОМПОНЕНТ ІДЕНТИЧНОСТІ 

Ключові слова: культурний туризм, культурологія, туристичні дестинації, 
ідентичність, історичні пам’ятки. 

 
Сучасний туризм є не лише вагомим чинником економічного розвитку того 

чи іншого регіону або країни загалом, а й вагомим компонентом культурного 
розвитку подорожуючих; а також є впливовим засобом для вивчення (та 
популяризації) історії й культури відповідних території чи держав, де знаходиться та 
чи інша туристична дестинація. 

Пошук ідентичності неможливий не тільки без історичного фундаменту чи 
знання культурних надбань попередніх поколінь, але й без збереження й 
популяризації історико-культурних об’єктів, які одночасно є привабливими 
туристичними об’єктами. 

Збереження, реставрація, а в деяких випадках і відновлення культурно-
історичної спадщини напряму пов’язані зі становленням та розвитком суспільства, 
його самоідентифікацією та реалізацією, як суб’єкта державотворчих та 
геополітичних процесів. 

Одним із компонентів цих процесів є туризм, який одночасно стає 
економічним, політичним, культурним, геополітичним фактором і здатен змінювати 
не лише самоідентифікацію народу держави де знаходиться та чи інша туристична 
й історико-культурна дестинація, але й суттєво впливає на сприйняття цього народу 
і держави світовою спільнотою. 

У доповіді ЮНЕСКО «Інвестування в культурне різноманіття і діалог між 
культурами» зазначено, що: «…індустрія туризму є прикладом того, якою мірою 
культурний фактор може посилювати життєздатність секторів, пов’язаних із 
культурою». 

Для максимального економічного та культурологічного ефекту від відвідання 
туристами того чи іншого культурно-історичного об’єкту важливо щоби він був 
повноцінною туристичною дестинацією. 

Всесвітня туристична організація (UNWTO) визначає туристичну дестинацію як 
«основне місце призначення туристичної поїздки, територію, відвідання якої посідає 
центральне місце у вирішенні подорожувати». 

Тобто дестинація і є тим привабливим, медійно популярним, «розкрученим» 
місцем, заради якого й планується туристична подорож, або яке є обов’язковим 
для відвідання при перебуванні в тому чи іншому регіоні, як туристами, так і тими, 
хто перебуває там у справах бізнесу, роботи, навчання тощо. 

Окрім цього туристична дестинація повинна мати весь необхідний набір 
супутніх послуг для комфортного перебування: наявність готелів різної цінової 
категорії, широкий спектр допоміжних послуг, цікаві й пізнавальні туристичні 
маршрути, наявність зручної логістики тощо. 
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Слід підкреслити, що культурний туризм також має найтісніші зв’язки та 
вплив, яка на спосіб, рівень життя, так і на культурний рівень відповідних спільнот. 

Крім того, як відзначає професорка Міра Шеклі «…турист досягає рівня 
особистої трансформації в результаті візиту в символічно значимий пункт 
призначення». 

Те символічне, культурологічне й духовне значення, яким наповнена 
туристична дестинація; те значення, яке було сформоване в інформаційному 
просторі й завдяки якому турист приймає рішення відвідати цей історико-
культурний об’єкт, те наскільки це значення зможуть передати й укріпити в 
свідомості туриста, впливає в подальшому як на самого туриста та його оточення, 
так, в глобальному масштабі, й на країну в якій знаходиться туристична дестинація 
та країну з якої приїздить турист. 

У більшості цивілізованих й успішних країн світу культурний туризм тісно 
пов’язаний зі збереженням, розвитком, популяризацією місцевої історико-
культурної спадщини, уряд на місцева влада всіляко підтримують і стимулюють 
відвідання відповідних будівель, місць, музеїв, локацій тощо. А це, безумовно, 
неможливо без продуманої державної політики в галузі туризму, відповідних 
інвестицій та створення умов для розвитку культурного туризму. 

Крім того, все це неможливо без відповідного культурного рівня та 
усвідомлення власної ідентичності політичними елітами, чиновниками різного 
масштабу, які своїми діями (чи бездіяльністю) мають значний, якщо не 
визначальний, вплив на те, чи стане той чи той історико-культурний об’єкт відомою 
туристичною дестинацією, або зруйнується й щезне з народної пам’яті під впливом 
часу. 

Наявність відповідних туристичних дестинацій суттєво впливає і на процес 
освіти, а також масового залучення до національних культурних цінностей 
широкого загалу різного віку, соціального стану тощо. 

При цьому такі об’єкти можуть слугувати компонентами формування 
спільного культурологічного ментального простору, виробленню 
загальнодержавної системи цінностей. Вони популяризують і підвищують значимість 
національної історії та культури, додають їхнє надбання до скарбниці 
загальнолюдської історії та культури. 

Як відзначає доктор культурології С. Дичковський — «культурний туризм та 
туристичні дестинації як певний тип культурних практик становить ефективний засіб 
конструювання й поширення національної ідентичності». 

Практика більшості країни Європи доводить, що системний підхід влади до 
формування унікального, заснованого на національній історії та культурі 
туристичного продукту дозволяє сформувати як внутрішню загальносуспільну 
об’єднавчу ідентичність, так і відповідний позитивний зовнішній імідж. А також дає 
змогу зробити ці туристичні дестинації значним джерелом прибутку, як для 
держави, так і для окремих громад і громадян, гарантувати збереження 
культурологічних й історичних об’єктів для прийдешніх поколінь, що забезпечить 
сталий розвиток самоусвідомлення та самоідентифікації, як держави і суспільства 
в цілому, так і окремих особистостей. 
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АКСІОЛОГІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ ІСТОРИКО-
АРХІТЕКТУРНИХ ЗНАНЬ В КОНТЕКСТІ АРХІТЕКТУРНОЇ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ НАУКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ОСВІТИ 
Стан кризи, як невід’ємна характеристика всякого живого діалектичного 

процесу становлення, в т. ч. становлення сучасної фундаментальної науки та 
академічної освіти, міг би видаватися передумовою їхнього розвитку і прогресу, 
якби не проблема обсягу ціннісних втрат якості та змістовності, що характеризують 
сучасну кризу науки та освіти. Формалізм і поверховість, дегуманізація, засилля 
прикладних утилітарних запитів щодо науки створює карикатурне віддзеркалення в 
системі освіти. Гуманітарні знання і вселюдський історичний досвід знецінюються, 
передача їх новим поколінням утруднюється. Все більш помітною стає проблема 
поверховості засвоєння запропонованих академічною школою знань. 

Мета студентів при здобутті освіти архітектора нині, здається, обмежена 
бажанням отримати замість знань вміння, і то властиві ланкам середньої технічної, 
а не вищої освіти, яку вирізняє саме формування певного світогляду з широким та 
глибоким розумінням сутності процесу архітектурної діяльності, її філософічності, 
креативності, соціальної професійної відповідальності. Ціннісні орієнтири нових 
генерацій створюють розрив зв’язку із загальнолюдським історичним досвідом в 
галузі моралі, культурних цінностей, смислепокладання, продукують суспільство 
споживачів та виконавців, а не творчих особистостей. Відраза до пізнання, 
рефлексії, критичної аналітики, має, вірогідно, підґрунтям необтяженість знаннями і 
реальним досвідом. Надзвичайно важко зацікавити сучасних студентів, ба, навіть 
колег-науковців, як часовими перспективами історії, так і культурними 
артефактами, їхнім особистісним переживанням і осмисленням. Здається не є 
новим те, що в системі цінностей молоді минуле і майбутнє не викликає цікавості, 
витіснене мерехтінням миттєвостей, але нині новим є їхнє поглинання віртуальним 
ковзанням. Нові генерації не маючи особистого реального досвіду і не 
здогадуються про його цінність, заміщують його ілюзією, віртуальним світом, в якому 
фейки підміняють історії, меседжі лідерів думок — власні знання і судження. 
Віртуальна реальність молода (і агресивна), вона ще не має історії, її час — час 
одного (першого) покоління. Так інфантильність протистоїть традиційній аксіології 
культурно-історичних знань, а феномени історичних героїв, творців, знавців 
(фахівців) та автентичних мистецьких артефактів минулого заміняються 
бездарними симулякрами. Поціновування процесу пізнання, стану освіченості 
швидко втрачаються. Носії знань і досвіду (батьки, вчителі, науковці, академічна 
фахова література та класичне мистецтво) не є авторитетом і джерелом для нових 
генерацій, бо ці знання і досвід існують поза «реальністю» віртуальної оптики і 
смарфонних цінностей «поколінь Z». Історичний спадок людства не є їхнім 
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спадком, мистецтвознавчі історико-архітектурні знання та студіювання теоретичних 
питань неприкладної науки не привертають цікавості. 

Одночасно в архітектурознавчих студіях процес поглинання науки 
наукометрією виказує себе і в дивному витісненні мистецтвознавчих та 
культурологічних архітектурних розвідок, теорії архітектури запитами на 
фрагментарні, вузькопрофільні, суміжні з архітектурою, але не архітектурознавчі 
по суті питання, які складають більшу частину наукової періодики. Замість 
прирощення і поглиблення розуміння відбувається накопичення фактів — 
безсистемне і неаналітичне. 

Висновки. Певний коригуючий вплив на вищеконстатовану кризову ситуацію 
бачимо в оприлюднені та наголошуванні на ній, в збереженні наснаги науковців та 
освітян до якісного і кількісного прирощення універсально-гуманітарних знань, в т. ч. 
в збереженні цінностей мистецтвознавчого підходу до історико-архітектурних студій 
в архітектурознавчій освіті та науці. 
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ГРЕБЕНЮК Тетяна Володимирівна 

ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ АКАДЕМІЧНОЇ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 

В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
У ситуації тотального переходу закладів вищої освіти на дистанційне 

навчання у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, надзвичайної 
актуальності набула проблема порушень академічної доброчесності під час 
онлайн-занять. Варто зазначити, що дистанційна форма навчання і раніше 
сприймалася здобувачами освіти як можливість вийти за рамки доброчесності. 
Зокрема, за даними дослідження Д. Джонс, 92 % слухачів онлайн-курсу з бізнес-
комунікацій стверджують, що стикалися з випадками плагіату під час дистанційного 
навчання з предмету [2]. За даними, наведеними в розвідці В. А. Міллз, здобувачі 
освіти часто ставляться до онлайн-навчання як до можливості вдатися до 
недоброчесних дій [4]. 

Найпоширенішими факторами реалізації академічної нечесності під час 
дистанційного навчання є: 

– Неможливість живого безпосереднього спілкування викладача і студента. 
– Технічні можливості для здійснення шахрайства. 
– Брак механізмів моніторингу дій здобувача освіти під час навчання. 
– Неможливість нагляду за процесом виконання завдань студентами. 
– Постійний доступ здобувачів освіти до інтернет-джерел.  
– Доступ студентів до інших, зовнішніх ресурсів у пошуках інформації. 
– Відчуття здобувачами освіти тиску задля досягнення кращих результатів 

навчання [1]. 
При дистанційному навчанні переважають такі різновиди недоброчесності, 

як колективна змова студентів, обман (як індивідуальне порушення), плагіат, 
використання для шахрайства різноманітних технічних засобів і фальшива 
ідентифікація [3]. 

Для попередження недоброчесної поведінки під час онлайн-навчання 
Є. Ніколаєв у періодичному виданні «Академічна доброчесність. Інформаційний 
бюлетень» пропонує перелік таких стратегічних рекомендацій: підвищення 
кваліфікації для викладачів із метою покращення їх комп’ютерної грамотності, 
надання викладачам необхідного обладнання, забезпечення доступу здобувачів 
освіти до навчальних матеріалів на платформі дистанційної освіти ЗВО, можливість 
часткової заміни традиційних занять онлайн-курсом за обставин форс-мажору, 
запровадження повноцінного електронного документообігу [5]. 

Також вважаємо за необхідне проведення просвітницької роботи зі 
студентами з питань академічної доброчесності й посилення індивідуальної 
складової при формулюванні завдань, що унеможливить або ускладнить 
використання недоброчесних практик. 
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ГУЛЄВИЧ Сергій Олександрович 
Аспірант ІПСМ НАМ України 

ВІЙНА ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ ДЛЯ ТВОРЧОСТІ 
Актуальність. Якщо війна — це сильне випробовування для країни та справа 

честі для військових, то для митців вона постає джерелом натхнення. Саме тому, 
«щоб розбудити почуття гніву в своїх людей» (за Вінстоном Черчиллем), твори 
мистецтва які рефлексують на цю подію, постають потужною зброєю проти ворога. 
Велика кількість художніх творів, пісень та фільмів, які присвячені війні, мають 
неабиякий вплив на духовну міць, патріотичне піднесення наших воїнів та 
громадянську свідомість пересічних громадян. 

Мета: дослідити явище війни не як суто трагічну, травматичну подію, а як 
джерело натхнення для творчості українських митців. 

Російсько-українська війна — це наша реальність і постреальність 
одночасно. Вона реальна тому, що ми перебуваємо в цьому процесі дотепер, а 
постреальна тому, що за період від початку бойових дій відбулося дуже багато 
знакових подій, котрі вплинули на сучасну історію України. На різних етапах війни 
українські митці неодноразово зверталися до теми війни в своїх роботах, вступаючи 
в дискурс із віроломним ворогом, з жорстокістю та руйнівною потугою війни. 
Висловлюючи свою позицію, митці стають тією духовною підтримкою, яка і сьогодні 
надихає воїнів, що тримають оборону на передовій лінії. 

З початку бойових дій, було створено кілька десятків кінофільмів на тему 
російсько-української війни. Це переважно документальні фільми, рідше художні 
стрічки. Крім військово-оркестрової служби, національних ансамблів та авторських 
пісень окремих виконавців, українські артисти пишуть пісні, присвячені подіям на 
сході України, таким чином висловлюючи свою громадянську позицію. Так, 
протягом 2014–2019 рр. з'являються нові гурти, пишуться тематичні альбоми. 
Зокрема пісня «Браття українці» гурту «Шабля» стала офіційним гімном АТО. Також 
з’явилось чимало прозових творів та романів, які стають бестселерами і 
користуються великим попитом. Окремі твори перекладаються різними мовами, 
зокрема англійською та російською виходячи на міжнародний ринок. За словами 
письменника та учасника бойових дій Юрія Руденка, в контексті війни літературу 
можна вважати «одним з видів озброєння» в інформаційній війні [2]. На мою думку, 
це влучне визначення, адже література, так само як музика чи кіно, має свою силу 
духовну, впливає психологічно та докорінно змінює погляд на ту чи іншу подію. Дені 
Дідро писав: «Люди припиняють мислити, коли припиняють читати» [1]. В часи 
гібридної війни, коли інформаційний простір наповнюють пропагандистські новини 
країни агресора, книги авторів, котрі описують героїчні подвиги наших воїнів, дають 
можливість протистояти їм. Чудовим прикладом є роман «Аеропорт» [3] 
американського журналіста та письменника Сергія Лойка. Слід також згадати 
виставки живопису і графіки зокрема «Маріуполь на межі» художниць Олени 
Украінцевої і Ганни Торкаєнко, «Україна. Кордон. АТО» литовської художниці Беати 
Куркуль, групову виставку українсько-польських художників «Гібридна виставка», 
виставку ікон які написані на ящиках з-під боєприпасів «Ікони під час війни», групову 
виставку «Лики свободи», виставку Сергія Савченка «Вибрані історії» та багато 
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інших. Також слід зазначити, що художники протягом останніх шести років все 
частіше звертаються до військової тематики присвячуючи їй окремі твори або серії 
робіт. 

Війна стала не лише поштовхом для творчості, джерелом натхнення, а й 
посіла провідне місце у формуванні національно-патріотичного настрою 
українців, духовного піднесення. Вона дала можливість відродитися самобутній 
українській культурі з її атрибутами і традиціями. На мою думку, в сучасному світі 
мистецтво, у різних його проявах, є естетичним і духовним інструментом та 
потужним елементом впливу. А твори, які присвячені історичним подіям, завжди 
сприймаються «по-інакшому» та неоднозначно, проте вони завжди залишаються 
актуальними: «Справжні безсмертні твори мистецтва залишаються доступними і 
доставляють насолоду всім часам і народам» (Гегель). 

Висновки. На мою думку, війна безумовно має свої наслідки, як трагічні так і 
культурні. З одного боку — це людські жертви та біль, з іншого — можливість для 
самобутнього культурного розквіту. Під час російсько-української війни українське 
мистецтво поповнюється багатьма визначними творами, автори яких дискутують на 
тему війни. Ці твори документують історичні події, що відносить їх до категорії 
«вічного мистецтва». Як писав Гіппократ: «Життя коротке, мистецтво — вічне». 
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ДІДЕНКО Лариса Віталіївна 
Кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

ЛЮДИНА ХХІ СТОРІЧЧЯ: ТРАНСФОРМУВАЛЬНІ ЗАПИТИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОЖЛИВИХ НАСЛІДКІВ 

Авторські зауваги: 
1) зазначені далі тези є виключно орієнтирами з позиції сьогодення, проте 

вони мають бути скориговані задля уможливлення існування прийдешніх поколінь; 
2) текст формовано як результат критичного сприйняття реальності, але не 

спроби виправдати представників окремих локації за їх неприйнятні дії/кроки. 
Людина будь-якого сторіччя не відрізняється кардинально від своїх предків 

та/або нащадків: у кожному поколінні суб’єкти прагнули добробуту, безпеки, 
щастя. Урівноважене існування завжди «вбачалося», але рідко «досягалося». 

Теорезис. Постульовані тренди ХХ ст. були первинно презентовані багатьма 
компонентами — ідеєю лібералізму (доктрина антроповекторування 
локації/суспільства), концепцією демократії («американська модель 
життєдіяльності»), концепцією відкритого суспільства (Карл Поппер), теорією 
масового суспільства (Гюстав Ле Бон, Макс Шелер, Освальд Шпенґлер, Карл 
Маннгайм, Макс Вебер, Еміль Дюркгайм, Зиґмунд Фройд, Вільгельм Райх, Карл 
Ясперс, Ханна Арендт, Хосе Ортега-і-Ґассет та ін.), ідеєю глобального села 
(Герберт МакЛюен), теорією справедливості (Джон Ролз) тощо. 

Проблема ХХІ ст. Більшість соціопрактик поставали локальними 
експериментуваннями, результати яких були вельми невтішними: 

1) Втілення концепції демократії діє виключно на «західних теренах» (Європа 
та США). Натомість «східні терени» або адаптують «демократичні конструкти», або з 
ними борються задля відстоювання власної «локаційної ідентичності» (тут це 
визначення тотожне до «традиційності»). 

2) Управління більшістю постає дієвим тільки через вмотивованість страхом 
(зокрема загибелі, небезпеки, непередбачуваності тощо). 

3) Філософські ідеї (загального блага, відповідальності, справедливості, 
свобод та прав суб’єкта тощо) постають тільки абстракціями, які не претендують на 
«вихід з кабінетного простору мислителя» (тобто вони не змінюють реальність на 
ліпший світ, а радше постають «знаково-символьним полісмисловим комплектом 
для підтвердження мислителем своєї рейтингово-результативної приналежності до 
кола науковців окремої установи»). 

Цивілізаційний вектор на самознищення. Замкнене коло повторювань тих 
само помилок тяжіє над кожним поколінням. Філософія історії — це тільки 
перекази для академічного простору та інституцій щодо дослідження/зберігання 
пам’яті про минуле, але не для реальних змін свідомостей соціальних суб’єктів. 
Соціальна пам’ять переповнена згадками геноцидів, депортацій, війн, що 
переважно здійснювалися задля конкретних «суб’єктивних задоволень власної 
могутності». Прикро визнавати, але нас знову «виштурхують» у зону «масовості» та 
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«колективності». Вироки ХХ ст. людство так і не зрозуміло: 1) страждання — це не 
загальний тренд, а вада; 2) масовим і колабораційним може бути тільки негативне; 
3) людина має виключне право приймати рішення щодо свого життя, здоров’я та 
майбутнього. 

Парадокс ХХ ст. у формуванні нового вектора, який так і не має змоги 
перетворитися на позитивний тренд. Індивідуалістичне має завжди слугувати 
колективному: інакше кажучи кожна антропоодиниця у соціумі змушено присвячує 
себе більшості, жертвує своїм «егоїстичним» (з позиції «безликого» колективу) задля 
оміфічненого «загальноблагового». Проте згадане слугування ніколи не обтяжене 
умінням рішеннєприйняття. Людство все ще «грається» у класичну гру «Хто 
сильніший?», проте наслідки очевидні — перерозподіл світу вже відбувся. 
Геополітична гра на завершальній стадії. Але завтра для декого може й не 
початися… 

Реалії ХХІ ст. вельми невтішні: у нас є два шляхи — залишити все як є (тобто 
дотримуватися усталених — традиційних — правил гри і догравати з наперед 
заданим програшем, проте у VUCA-/VUCAP-світі традиційне спрацьовує зі 
зворотнім результатом) або ж змінюватися (тобто саморозвиватися і коригувати 
все, що можливо та/або залежить від нас). Перший шлях веде до мультирівневої 
загибелі антропоодиниці (вербальний рівень — спротив, дискусія, критика, 
заперечення; емоційний рівень — знецікавлення; інтелектуальний рівень — відмова 
від самозмін загалом; тілесний рівень — прискорена фізична смерть). Другий 
шлях уможливлює життя за «власними правилами» (у прийнятних соціонормами 
межах). 

Людина ХХІ ст. трансформується щомиті — вона або відразу реагує 
(мімічно, тілорухово, вербально) на зовнішні впливальні елементи, або 
інтелектуально вибудовує стратегії наступних кроків. Запит на перепрограмування 
антропоодиниці здійснюється постійно — усім потрібний слухняний механізм для 
миттєвого виконання доручень наперед. Проте поступ неможливий за традиційних 
засновків. Їх необхідно хоча б поєднувати із сучасними змінюваними 
фактами/ситуаціями. 

Самознищувальний вектор, заданий одним суб’єктом, неможливо 
стримувати та/або долати усім іншим: рано чи пізно ресурси для боротьби 
перетворяться на ресурси для виживання. Людство ще у пошуках спільної дороги, 
проте глобалізаційність відомого нам формату (впродовж ХХ—ХХІ ст.) перспектив 
вже не матиме. Ми не перетворимось на єдине ціле «на запит» однієї локації. 

Перспективи можливих наслідків. Більшість тенденцій ХХ ст. (сформованих 
та оприлюднених приблизно до 1970-х рр.) втілюються саме зараз — з 2000-го і до 
2050-го рр. Надалі необхідно вибудовувати «параметри співіснування різного», а не 
«єдину формулу сталого розвитку». У глобалізуванні з середини 1990-х рр. 
дослідники вбачали тенденцію «перекреслювання національного», проте з позиції 
сьогодення маємо інше — локальне (тотожне національному, країновому, 
локусно-культурному) посилюється. Представник/представниця окремого локусу 
(область, район, місто, містечко тощо) передусім налаштовані на зберігання 
традицій, звичаїв, мовлення, трансльованих предками. Вони глобалізовані 
автоматично — оскільки є людьми (з прагненням жити у безпеці, мирі, за нормами, 
зі збереженням приватного простору та можливостями самовдосконалення). 
Локуси і локації розвиваються за своїми унікальними алгоритмами, відповідно 
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«допоміжне благодіяння» щодо векторування змін та/або їх пришвидшення 
призведе до формування рухів спротиву з найнегативнішими наслідками. Світ не 
буде функціонувати за єдиним стандартом поки антропоодиниці не усвідомлять 
свою рівність, а не «силу статусності» та/або «волю протекторату». 

Нині відсутні маркери «краще»/«гірше» — це обмеження, ранжування, 
виокремлювання, що неприйнятне для антропоодиниць. Тренд інакшості є 
нормою, хоча й з негативною конотацією — її витлумачують як характеристику 
соціальної нестандартності (поведінки, орієнтації, висловлювань тощо). За 
ковідного періоду ми ще раз проходимо випробування соціальним ранжуванням 
та критичним мисленням. Наслідок може бути подвійним: самоствердження 
(переконаність та втілювання власного вибору) або самознищення (згода з 
експериментальними рішеннями). 

ХХ ст. було зорієнтоване на управління та утримування влади. ХХІ ст. — це 
час рішеннєприйняття, кожне з яких має керуватися усвідомлюваною 
антропоодиницею нормою неушкодження, захисту та збереження життя в цілому. 
Проте такі рішення не можуть насаджуватися через плекання страху. Індивідуальні 
параметри існування окремої антропоодиниці поставатимуть новою нормою та 
новим — дієвим — стандартом: помічене одним, спрацьовуватиме й у інших. 
Проте іншим антропоодиницям (за аналогією з локусами/локаціями) необхідно 
пройти власний шлях до очевидного — необхідності постійного саморозвитку. З 
нуля складно перетворитися на одиницю, але одиниця завжди може онулитися. 
Технології є тільки інструментом в руках людини, проте вони не замінюють окрему 
функцію людського організму. Завдяки технологіям людина може розвантажитися 
задля плекання у собі найліпшого — задля поліаспектного саморозвитку. Технології 
допомагають вигравати/скорочувати час. Частково вони уможливлюють 
«олюднення» (або навіть «вилюднення»?..) людини: антропоодиниця цінує в собі 
подібному неповторність, а не можливість «розв’язувати власну проблему» (тобто 
втілювати категоричний імператив Іммануеля Канта). 

Отже, людина ХХІ сторіччя має можливість самостійного формування у 
приватному і професійному просторах. Її можуть скеровувати різноманітні 
чинники та елементи до визначеної цілі/мети, проте їй завжди ліпше обирати себе, 
а через себе усе людство. 
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ДМИТРІЄВА Олена Дмитрівна 
Аспірантка ІПСМ НАМ України 

«КИЇВСЬКИЙ АВАНГАРД» У РЕФЛЕКСІЯХ ГЕРОЯ 
Хронологічні межі існування групи «Київський авангард» становили порівняно 

невеликий проміжок часу, приблизно 15 років (1960-до початку 1970-х), оскільки 
сама епоха спонукала до народження ідеї нелінійності з її багатоваріантністю, 
багатовимірністю шляхів еволюції та її незворотністю. Лідером свого гурту 
шістдесятники одностайно вважають видатного диригента Ігоря Блажкова, який 
після смерті Б. Лятошинського став їхнім наставником. Він виявився тим, хто відкрив 
молодим композиторам музику Ігоря Стравінського, Клода Дебюссі, Моріса 
Равеля, Арнольда Шенберга та ін. Сміливість Ігоря Блажкова сприяла 
пропагуванню музики шістдесятників через виконання їхніх творів у Києві та 
закордоном. Леонід Грабовський згадує, що «…завдяки неймовірній та 
відчайдушній сміливості Ігор Блажков зміг через “залізну завісу” встановити 
письмові контакти зі Стравінським, Мійо, Булезом, Кшенеком та іншими великими 
композиторами… Не останнє значення мало Варшавське радіо, позаяк ми 
дізнавалися про перші фестивалі “Варшавська осінь” лише по радіо» [3]. Саме у 
1960-і у Києві можна було за підпискою отримувати польську авангардну поезію, 
літературу та журнали. А після виконання одного з творів Леоніда Грабовського на 
фестивалі «Варшавська осінь», до нього почали надходити партитури відомих 
польських композиторів-авангардистів Кшиштофа Пердерецького, Генріха 
Миколая Гурецького, Богуслава Шеффера, Казімєжа Сероцького. Їхня музика 
живила творче підґрунтя та створювала вагомий культурний фон. 

В інтерв’ю на фестивалі української сучасної музики в Нью-Йорку, який 
відбувся у березні 2021 року, Леонід Грабовський озвучив основні етапи 
становлення своєї композиторської майстерності та згадав про численні труднощі, 
з якими стикався упродовж 1950–1980-х рр. У ті часи молодим українським 
композиторам доводилося самостійно торувати шлях до пізнання новітньої музики, 
шукаючи усілякі способи опанування авангардних технік й нетрадиціних засобів 
виразності. Л. Грабовський став своєрідним інтелектуальним натхненником 
молодих композиторів і здійснював переклад з німецької книги Ханса Єлінека «Вве-
дення до 12-тонової композиції». В поле зору молодого композитора потрапляють 
статті з польського видання RES FACTA, де він уперше знайомиться з «Технікою моєї 
музичної мови» Олів’є Месіана, статтями французького композитора-модерніста 
грецького походження Яніса Ксенакіса та започатковує свій власний метод ком-
позиції, що згодом буде викладений у книзі «Техніка моєї музичної мови», яка лише 
нині готується до видання. Цікавими є роздуми митця щодо питання школи Бориса 
Лятошинського. Він зазначає, що «…що чим більш різноманітні індивідуальності 
виходять з класу педагога, тим важливіша його заслуга в цьому. Спорідненість зі 
стилем педагога ще не є ознакою школи. Варто зважати на рівень розвитку і 
сформованості таланту, набуті знання і професійну майстерність, а не на ознаки 
стилю» [7, с. 15]. У спогадах Леоніда Грабовського, позначених глибоким аналізом 
історичних подій і соціальних катаклізмів, розгортається культурно-історична пано-
рама тих років, коли з’являються нові постаті, які з ентузіазмом та великим натхнен-
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ням створювали кращі зразки у всіх видах мистецтва, що згодом стало культурною 
спадщиною України. Ознаки творчої спадкоємності школи Бориса Лятошинського 
Леонід Грабовський також вбачає у деталях, окремих нюансах музики вчителя, які 
мали вплив на формування стилістики його творів. Особистий приклад 
Лятошинського, його високий фаховий та особистісний авторитет, культурницька 
місія, знання іноземних мов давало поштовх до наслідування та посприяло 
становленню індивідуального життєво-творчого шляху Леоніда Грабовського. 

Терпелива та працелюбна натура Віталія Годзяцького поєднала в собі якості 
наполегливого діяча української музичної культури, талановитого композитора, 
наставника та продовжувача новаційних ідей і вихователя молодого покоління 
музикантів. Віталій Годзяцький — композитор, який тонко відчуває коливання 
соціуму, адже, на його думку, композитор несе відповідальність за сприйняття його 
музики. Митець запевняє, що однією з ідей, яка єднала групу шістдесятників, було 
переконливе розуміння значущості творчого акту, активності самого процесу 
музикотворення, віра у правильність своїх новаторських пошуків. У цьому історико-
культуротворчому синтезі полягає головне призначення композитора та його 
соціокультурна роль. Осмислюючи культуротворчу функцію Лятошинського та роль 
його школи, Годзяцький твердить, що митець був неперерваним джерелом музики, 
яка живилася традиціями західно-європейського мистецтва. В особі вчителя був 
приклад перемоги над стереотипами, хоча його школа не була задекларованою, 
як французька чи російська. Віталій Годзяцький твердить, що в музиці шістдесятників 
Лятошинський «…розвивав риси, притаманні йому самому. Він музику вистраждав, 
і мав завоювати її знову і знову» [2]. Нині Віталій Годзяцький, звільнившись від впливу 
авангарду, точніше, зони відчуження, реалізує у творчих пошуках свої особисті 
прагнення до антропоцентризму в мистецтві: «…Мистецтво починається з 
особистої долі людини…. Митець має у своїй музиці відчувати биття власного серця. 
Творчість мусить бути вистражданою, тобто пройти крізь долю» [6]. 

Володимир Губа — композитор, ім'я котрого відоме в Україні та за її межами 
завдяки обширній та багатовекторній спадщині. Він є найбільш знаний як автор 
музики до 150 художніх, документальних і мультиплікаційних фільмів, хоча його 
спадщина є однією з наймасштабніших в українській музиці і охоплює різні жанри. 
Він був одним з перших, хто опанував стилістику авангарду і швидко зрозумів, що 
його шлях буде іншим. Композитор згадував, що слова «авангард» тоді не було, а 
було прагнення душі до нового, незвіданого, до музики, яка стараннями Ігоря Блаж-
кова проникла в українське мистецьке середовище і захопила думки молодих 
митців. Визначальним моментом долі Володимира Губи стало знайомство з 
молодим кінорежисером Леонідом Осикою, який запропонував йому написати 
музику до кінофільму «Двоє», а згодом — до короткометражного фільму «Та, що 
входить у море». Так народився творчий тандем, який тривав багато років. 

Під час зустрічі автора дослідження з композитором, що відбулася 21 серпня 
2020 року, Володимир Губа із сумом зауважив, що «…школа Бориса 
Лятошинського притишена, майже поза увагою не тільки музикознавців, 
філософів, культурних діячів, а також радіо, телебачення і філармоній, ВУЗів. Треба 
чекати, коли народиться інше покоління, у яких буде мистецька можливість 
прожити, відчути і обов’язково її (школу) поставити в сфері порівнянь різних 
композиторських шкіл світу…. Діяльність Лятошинського унікальна, неповторна й 
непомітна досі. Бо це велика композиторська праця, яка потребує повної віддачі у 
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всіх її аспектах і напрямках» [4]. Митець часто висловлював свої погляди на 
українську культуру. В усіх інтерв’ю, що давав композитор за останні 10–15 років 
провідною лінією його роздумів була тривога за долю української музики та 
культури загалом. Володимир Губа віддав усі свої сили на реалізацію талановитих 
проєктів кінорежисерів Леоніда Осики, Романа Балаяна, Юрія Іллєнка та інших, 
доповнюючи неповторним колоритом образи українського «поетичного кіно». Як 
Борис Лятошинський, який чимало потрудився на Українському радіо, так і Губа 
продовжив естафету, підкреслюючи особливості створення музики до радіовистав 
[3]. Володимир Губа доповнив музичну творчість поетичною, він є автором віршів, які 
чекають на дослідження у майбутньому. Митець став продовжувачем кращих 
традицій композиторської школи Бориса Лятошинського, втіливши у своїй 
багатогранній культуротворчій діяльності ідеї вічних цінностей культури. 

Святослав Крутиков (1944 р. нар.) — митець, який поєднав композиторську 
творчість з яскравими експериментами в царині абстрактного живопису та 
багатолітньою роботою художнього керівника й диригента кількох ансамблів 
старовинної музики. Інтерес до старовинного інструментарію супроводжувався 
оволодінням технікою гри, колекціонуванням та навіть конструюванням зразків 
історичного минулого. Крутиков став творцем унікальних художніх світів, що 
демонструють синтез мистецтв. У творчому доробку композитора багато музики 
до кінострічок, в основному науково-популярних (понад 50), різножанрові 
композиції у царині неоконкретної та електроакустичної сфери, переважно 
камерного плану, написані складною дванадцятитоновою технікою. Низка його 
живописних полотен мають музичну тематику, а деякі музичні твори написані під 
враженням від власних картин. Роздуми Святослава Крутикова окреслюють шляхи 
його творчого становлення, насамперед, як учня Бориса Лятошинського та 
активного учасника історико-культурних подій минулого століття. Неабиякого 
значення набувають його світоглядні позиції, принципова чесність і відвертість, 
нонконформізм інтелігента, що виразився у активній громадянській позиції. 
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ДОНЕЦЬ Поль Миколайович 
викладач кафедри романо-германської філології  
та методики викладання іноземних мов Міжнародного гуманітарного університету 
(Одеса, Україна) 

ЗІ СТОРІЧЧЯМ, РОБОТ! 
ЯКОЮ БУЛА І ЯКОЮ СТАЛА ПЕРША ПОСТЛЮДИНА 

В ДРАМАТУРГІЇ 
Цього року виповнилося рівно 100 років з дня прем'єри культової п'єси 

чеського письменника, журналіста і драматурга К. Чапека «R.U.R.» — твору, який 
багато в чому визначив долю і вигляд робота в масовій свідомості і популярній 
культурі. У зв'язку з цим досить символічно, що згадана дата збіглася з гучною 
подією в IT-галузі: одіозний підприємець, винахідник і мільярдер І. Маск під час 
нещодавнього заходу Tesla AI Day анонсував створення робота-гуманоїда Tesla Bot, 
перший прототип якого може побачити світ вже в наступному році. 

Згідно з представленим концепт-артом, андроїд з робочим ім'ям Оптімус 
(відзначимо алюзію на персонажа «Трансформерів») за зовнішніми рисами 
нагадує людину, але замість обличчя використовується екран, на якому буде 
відображатися корисна інформація. За словами Маска, це доброзичливий робот, 
спроєктований на механічному і фізичному рівні таким чином, щоб людина в разі 
потреби могла легко його здолати або втекти від нього. Андроїд оснащений 
камерами, сенсорними датчиками зі зворотним зв'язком, нейромережею і 
системою штучного інтелекту Dojo, яку розробляють і для електромобілів Tesla. Все 
це дозволить йому виконувати рутинні і «нудні» завдання, позбавивши цього людину. 

Чому ж в даному випадку ми згадуємо «R.U.R.» Чапека, якщо художніх творів 
про роботів є безліч? Дійсно, не буде перебільшенням сказати, що штучна людина 
давно і міцно влаштувалася в науковій фантастиці, ставши фактично одним з 
головних її символів. І все ж таки порівняння саме з чапековським роботом 
найчастіше з’являються в численних мережевих публікаціях. Чим же і досі лякає 
історія чеського письменника, від чого вона прагнула нас застерегти і чи доречно 
переносити її в реалії сучасної робототехніки та AI-індустрії? 

Всупереч поширеній думці, в «R.U.R.» ми бачимо роботів зовсім не такими, 
якими їх зазвичай уявляли в середині ХХ ст. — блискучими, металевими, 
незграбними автоматами з неодмінно миготливою лампочкою і вокодерним 
голосом. За влучним спостереженням Д. Ганкеля з Університету Північного 
Іллінойсу, Чапек одразу створив андроїдів, які мало чим поступаються своїм 
набагато більш пізнім аналогам, наприклад, реплікантам з антиутопії «Той, хто 
біжить по лезу», людиноподібним сайлонам із серіалу «Зоряний крейсер 
"Галактика"» і хостам з «Світу Дикого Заходу» [2, p. 2]. По суті, це навіть не роботи в 
звичному сенсі: будучи повністю біологічними істотами, вони компонуються з 
вирощених тканин й органів і зовні майже не відрізняються від людей, хоч і зроблені 
з інших матеріалів. Вони здатні спілкуватися і міркувати, але при цьому позбавлені 
почуттів і бажань, одягаються як люди, і, здається, завжди раді служити своїм 
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господарям. При цьому «механічно вони досконаліші за нас» і «мають неймовірно 
потужний інтелект», — нагадує автор [1, с. 37]. 

Навіщо ж було створювати таких істот? Як і багато чого в цьому світі — з 
ідеалістичних спонукань: звільнитися від принизливої праці, створивши атмосферу 
безмежного благополуччя. «Ніяка робота не буде потрібна. Все робитимуть живі 
машини. А людина почне займатися тільки тим, що вона любить», — поринає у 
захопливі прогнози Домін, директор фабрики з виробництва штучних людей [1, 
с. 51]. «Я хотів, — продовжує він, — щоб людство стало всесвітньої аристократією, 
щоб людину ніщо не обмежувало, щоб була вона вільною, досконалою — і, 
можливо, навіть більше, ніж людиною… Одним словом — надлюдиною» [1, с. 90]. 
Це якщо не трансгуманістичні, то принаймні ніцшеанські погляди. У підсумку, 
однак, надлюдського стану досягають не люди, а роботи, які, як уже зазначалося, 
«стоять на вищому щаблі розвитку, ніж людина», і «мають більш розвинений інтелект 
і більшу силу» [1, с. 83]. А оскільки азімовські закони робототехніки за часів Чапека 
ще не були сформульовані, то перший у «великий» літературі сюжет за участю 
роботів починається з їхнього повстання, що переростає у повномасштабний 
геноцид людства. 

«R.U.R.» не був першим твором, що описує повстання творіння проти свого 
творця. Читачам того часу вже були відомі такі антиутопії, як «Машина зупиняється» 
Е. Форстера, «Машина часу» Г. Веллса, «Франкенштейн» М. Шеллі, «Пісочна 
людина» Е. Гофмана та «Едін» С. Батлера, де простежуються схожі ідеї і мотиви. 
Проте, саме робот Чапека стає кодифікатором тропу бунтуючої машини, що 
винищує людей. Від німого фільму «Метрополіс» Ф. Ланґа до надуспішних 
кінофраншиз «Матриця», «Термінатор» і «Чужий» — всюди проглядається зловісний 
профіль чеського робота. Штучний розум міцно закріплюється в культурі в ролі 
філософського Іншого, що викликає цікавість, захоплення й страх. Так робот стає 
новим Големом, чудовиськом Франкенштейна. 

Переломити цей тренд вдалося лише А. Азімову, який присвятив чимало 
своїх робіт розвінчанню глибоко укорінених побоювань, пов'язаних зі штучним 
розумом. Підкоряючись сформульованим фантастом трьом законам 
робототехніки, перший і головний з яких полягає в неспричиненні людині шкоди, 
машини більше не бунтували і не вбивали своїх власників. Якщо у Чапека поведінку 
робота визначалося почуттями, що уподібнювало його своєму творцеві, то Азімов 
залишив роботу антропоморфну зовнішність, але при цьому позбавив його 
«почуттів», замінивши їх строго регламентованим етичним кодексом. 

Висновки. Беручи до уваги вищесказане, малоймовірно, що Оптімус Маска 
повторить долю свого попередника з п'єси Чапека. Все-таки їх відділяють століття, 
стоси написаної літератури, кілометри відзнятої плівки. Часи змінюються, а разом з 
ними, вочевидь, змінюються і роботи. Електромобілі Tesla, аргументує Маск, — це, 
по суті, і є напіврозумні автономні машини, тільки на колесах. Ми вже знаходимося 
в епіцентрі навали роботів, розвиває аналогію Ганкель. Машини оточують нас 
усюди: ми взаємодіємо, спілкуємося, граємо і працюємо з ними, носимо їх у 
своїй в кишені у вигляді смартфонів і поки не зустрічали на вулицях колони злісних 
орд [2, p. 1]. 

Робот у фантастиці — це відображення насамперед самої людини. 
В реальності ж, пише Д. Парізі, робототехніка може допомогти нам зрозуміти 
біологічні, соціальні та історичні чинники того, як ми стали людьми [4, p. 450]. Образ 
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андроїда в масовій культурі суттєво еволюціонував, змінивши ролі вбивці, слуги і 
навіть коханця, підсумовує професор Дж. Марковітц, консультант з біометричних 
технологій у Чикаго [3, p. 21]. І ця еволюція, поза сумнівом, триває і в наші дні. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОРАЛЬНІСНИХ ПОШУКІВ 
СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ В ТВОРЧОСТІ КАРІН АЛЬВТЕГЕН 
Процеси, які відбуваються в сучасному мистецтві доволі суперечливі. З 

одного боку, спостерігається поява великої кількості масової низькопробної 
продукції, з іншого, вони засвідчують початок нової художньої епохи, адже 
відбувається повернення до відображення дійсності у цілісних, конкретно-чуттєвих, 
художньо-виразних формах, піднімаються проблеми моралі, моральності та 
гуманізму. Одним зі зразків такого мистецтва є творчість талановитої шведської 
письменниці Карін Альвтеген, твори якої насичені драматизмом і психологізмом. Її 
герої розчиняються в потоці психічних станів, що безперервно змінюються, можна 
сказати, це стани психічного хаосу, який розвивається за принципом «ефекту 
метелика». Невипадково нещодавно вийшов друком новий роман авторки, який 
так і називається «Ефект метелика». 

Ми вже зверталися до аналізу її романів «Сором» [1, с. 182–199] та «Зрада» 
[2]. Повернутися знов до розгляду творчості цієї письменниці нас спонукали дві 
обставини: 

1. Моральнісні ситуації, на яких фіксує увагу читача К. Альвтеген є 
актуальними для сучасного соціуму, перед яким гостро постає питання: чи існує 
почуття сорому за зраду? 

2. Образи своїх героїв вона «формує» в психоаналітичному ракурсі, 
спираючись при цьому на ідеї різних філософських шкіл, що допоможе 
концептуалізувати моральнісні пошуки сучасної людини. 
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ГУМАНІТАРІЙ У ЦИФРОВОМУ СВІТІ 
Активізація розвитку дигітальних технологій на схилку ХХ ст. знаменувала 

початок «епохи цифровізації». Перехід до «цифри» — культурна подія, глобальний 
факт, що беззаперечно змінив обличчя доби. Змінилась і людина. Ми інакше 
дивимось на світ, на екран, читаємо (часто з екрана), змінився стиль життя. 
Система меню в комп’ютері переструктурувала наше мислення на уривчасте, 
фрагментарне. Сприйняття реальності, її темпоральності, все більше узгоджується 
з поліритмікою екранного світу, 

«Машинна» цивілізація веде активний наступ. 
Стала буденною ситуація, нетривіальна по суті: людина періодично має 

доводити технічному пристрою: «Я — не робот». Проходити тест Тюрінга — той, що 
відрізняє людину від комп’ютера за письмовими відповідями. Таке спрощене 
тестування все частіше стає пропуском / допуском у Систему. 

Та чи є взагалі місце для Homo digital поза мережею, у пост-сучасному світі, 
де «технофетішизм» чинить замах на переформатування звичного укладу життя? 

Роботи витісняють людей з професійних ареалів: боти розмовляють з нами, 
прикидаючись консультантами, дрони успішно шпигують та керують 
транспортними засобами. Автоматизація, запровадження «штучного інтелекту», 
роботизація чимдалі скорочують необхідність в людській робочій силі: не витримує 
людина змагання з технікою. Лише кілька галузей залишились у царині виключно 
людських можливостей — переважно ті, що пов’язані з інсайтом, інтуїтивним 
осягненням та емоційним переживанням. Серед таких — сфера художньої 
діяльності. Насамперед — музика, поезія, естетично оформлена візуальність та 
аудіовізуальність. Досі не опановані «штучним інтелектом» завдання, пов’язані з 
асоціативним, неформальним співставленням. Саме здатність до 
нестандартного, не алгоритмізованого мислення виглядає останньою 
преференцією людства у світі цифровізації та роботизації. 

Можливо, у цій ситуації саме представники гуманітарної сфери знаходяться 
у «привілейованій» зоні. Хтось заперечить: комп’ютери вже пишуть музику, малюють 
картини, генерують наративні тексти. Втім, навчальним матеріалом для «штучного 
інтелекту» наразі є обшир вже створених людиною артефактів, обробляючи який 
система розвиває власний набір доречних характеристик, продукує стилізовані 
кроскомпіляції. За таким само принципом, що технологічно досконала 
«нейромережа» по пікселях збирає переконливий діпфейк (deepfake) людини, 
синтезуючи наявну аудіовізуальну, пластичну, мовленеву інформацію про неї. 
Діпфейки-амбасадори, сторітеллери, інші екранні постаті, легко піддаючись 
трансформаціям, здатні адекватно артикулювати, розмовляючи різними мовами, 
або ж промовляти нісенітниці, видавати нехарактерні поведінкові реакції тощо. При 
накладанні кількох різних піксельних матриць можна сформувати «комбо» — 
поєднання різноманітних аудіовізуальностей через взаємопроникнення елементів. 
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Попри майстерну створеність цих персонажів — вони є лише трансформованими 
цифроподобами оригінальних «прототипів». 

Поширюючи діпфейкову аналогію на мистецьку, гуманітарну сферу, слід 
визнати: навіть віртуозне «комбо», творене комп’ютерними «нейромережами», 
передбачає наявність певного «вихідного формату» — попередніх людських 
винаходів, концептів, інтуїтивних рішень, інсайтів, асоціацій. У тотальному ж відриві 
від мистецько-гуманітарних напрацювань людства, дигітальна креативність має 
шанс перетворитись на спрощений «фейк» — суцільну позірність, видимість, 
симулякр. 

Для прояснення такого твердження хотілося б послатися на витвір 
програміста Ендрю Булхака з Мельбурна, згадку про який знаходимо у начерку 
«Розвінчання постмодернізму» знаного полеміста сучасності Ричарда Докінза. 
Йдеться про сенсаційний для початку 2010-х «Генератор постмодернізму». Докінз 
назвав адресу сайта, заходячи на який, можна отримати спонтанну словесну 
імпровізацію, генеровану за принципом датчика випадкових чисел 
знакопослідовність, впорядковану та укомплектовану модно-науковою 
термінологією, що за форматом відповідає вимогам поважних наукових журналів. 
Отже, комп’ютер здатний фальсифікувати псевдонауковий текст, повністю 
позбавлений смислу, але такий, що складається з речень, вибудованих у повній 
відповідності до правил граматики, споряджений цитатами й усіма іншими 
формальними ознаками наукового дослідження. 

З описаного Р. Докінзом курйозу випливає, що навіть «розумна машина» 
наразі потребує запліднення продуктивною ідеєю людини як творчого дієвця. Без 
цього «найрозумніша» штучна нейромережа спроможна запропонувати замість 
«прирощення знання» — пустопорожній потік бездоганно організованого 
«обскурантистського словоблуддя», сповненого професійних жаргонізмів [1]. 

Список використаних джерел: 
1. Докинз, Р. (2013). Разоблачение постмодернизма. Капеллан дьявола. 

Размышления о надежде, лжи, науке и любви. Москва: АСТ. 
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КАЛУГЕР Анна Олександрівна 
Аспірантка ІПСМ НАМ України 

ІДЕНТИФІКУЮЧИ АРТКРИТИКУ: 
МІЖ ІСТОРІЄЮ МИСТЕЦТВ, ТЕОРІЄЮ ІНТЕРНЕТУ 

ТА МИСТЕЦЬКОЮ ТЕОРІЄЮ 
Арткритика упродовж двох десятиліть ХХІ ст. стала однією з 

найпродуктивніших територій дисциплінарних спекуляцій. Вона існує між історією 
мистецтва, новою історією мистецтва, візуальними студіями, культурними студіями, 
візуальною культурою, теорією інтернету, критичною теорією, креативним 
письмом, історією публіцистики, мистецтвознавством та, власне, історією і 
теорією критики. Жанри мистецької критики охоплюють обшир діяльності від твітів і 
постів до академічних трактатів, поетичної критики та аналітичних есе. Відповідно, 
одним із головних завдань для дослідників критики є виокремлення жанрів за таких 
умов і створення альтернативи наявним класифікаціям критики (наприклад Моріса 
Бергера, Джеймса Елкінса, Кера Хьюстона та ін.). Ці альтернативи необхідні для 
визначення новітніх дисциплінарних меж критики, меж дослідницьких 
компетентностей, а також, що є принципово важливим для української ситуації — 
окреслення соціальних повноважень критики і критиків всередині як академічного 
виробництва гуманітаристики, так і локального артринку. 
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КЛЕКОВКІН Олександр Юрійович 
Доктор мистецтвознавства, 
завідувач відділу естетики ІПСМ НАМ України 

РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
Кінцеву мету будь-якого дослідження, незалежно від галузі, можна описати 

однією з трьох функцій: зрозуміти, пояснити, передбачити, щоб виявити залежність 
як окремих елементів, так і самого досліджуваного об’єкта від зовнішніх і внутрішніх 
факторів, а також вплив цього об’єкту на зовнішній світ. Від того, наскільки успішно 
виконуються ці функції, залежить привабливість мистецтвознавчих проєктів як для 
соціуму, так і для потенційних інвесторів. 

Прогностична функція мистецтвознавства реалізується через виявлені ним у 
минулому залежності між об’єктивними факторами: приміром, між кількістю 
закладів мистецької освіти, впровадженням конкурсної системи заміщення посад 
художніх керівників театрів, різноманітними формами атестацій і рекламною 
діяльністю театрів, з одного боку, а з іншого — скажімо, відвідуванням театрів; або 
між державною підтримкою театральної критики, як у радянський час, і доступними 
вимірюванню результатами діяльності театрів. 

Ясна річ, для того, щоби прогностична функція працювала, має бути чітко 
визначено доступний вимірюванню критерій, що у сфері мистецтва здійснити 
нелегко, адже найпоширеніший спосіб вимірювання результату — інститут 
експертів — давно скомпрометував себе. Можна навіть простіші питання 
поставити: чи існує залежність між успішністю навчання студентів мистецьких 
закладів освіти і результатами їхньої самостійної творчої діяльності після завершення 
навчання? Прикладів, які підтверджують зворотну залежність (Вс. Мейєрхольд, 
Б. Брехт та ін.), дуже багато; безперечним, хоча й статистично не підтвердженим 
фактом є відсутність вищої, а тим більше — спеціальної освіти як у корифеїв 
українського театру, так і у значної частини представників наступного покоління 
театральних діячів. У жодному разі не слід сприймати ці спостереження як заклик 
до скасування вищої мистецької освіти. Сенс в іншому — узагальнювати 
аналогічний досвід у минулому і на його основі створювати прогнози щодо 
перспективи застосування тих або інших підходів. Щоправда, у цьому випадку 
обережного запозичення потребує зарубіжний досвід, для конструктивного 
застосування якого в Україні слід запозичати його не вибірково, окремими 
елементами, а системно, що вимагає радикальної зміни всієї інфраструктури. В 
іншому разі — лише негативний результат, як це вже сталося у системі мистецької 
освіти. Так само і різні моделі існування мистецтва — державна і комерційна. 
Історія знає сотні і тисячі прикладів успішної діяльності як державних, так і 
комерційних театрів, однак порівняльного мистецтвознавчого аналізу цих моделей 
досі здійснено не було, отже, й відповідні рішення ухвалюються без урахування 
історичного досвіду, здебільшого як несистемне і не завжди критичне наслідування 
досвіду інших країн. Звісно, у такому практично орієнтованому підході є небезпека 
скотитися до вульгарного соціологізму, який, однак, нічим не гірший за вульгарну 
метафізику або щільно замаскований новітніми гаслами соціалістичний реалізм. 
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Поряд із прогнозуванням на основі минулого досвіду, хоч і менш надійним, 
адже залежним від «ефекту метелика», мусить відбуватися прогнозування на 
основі дослідження цивілізаційних, культурних і соціальних змін. Адже 
прогнозування «мистецтва майбутнього» має спиратися на уявлення про майбутнє 
суспільства, його культури і цивілізації. 

Нехтуючи можливостями наукового прогнозування, а отже, й впровадженням 
результатів наукових досліджень у мистецьку практику, мистецтвознавство 
зосереджується на сумнівній концепції «науки для майбутнього» і не дивно, що, 
таким чином, стає екстериторіальним. 
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КЛИМЕНКО Олександр Іванович 
Науковий співробітник відділу кураторської виставкової діяльності та культурних 
обмінів ІПСМ НАМ України, художник, куратор, теоретик мистецтва, філософ 

САМЕ ЗАРАЗ ЧАС ЛЮДСТВУ РОЗВЕРТАТИСЯ 
ДО НООСФЕРО-КОСМІЧНОГО МИСЛЕННЯ, ДО 

МІРКУВАННЯ ПРО ТЕ, ЯКОЮ Є КОСМІЧНА МІСІЯ ТА ЦІЛЬ 
ВИНИКНЕННЯ ТА МОЖЛИВОГО ЗНИКНЕННЯ ЛЮДСТВА 

Вперше за історію свого науково та історично доведеного терміну існування 
розумне, розвинене людство вже реально об’єднане спільним інформаційним 
простором. Новини, телебачення та особливо глобальна мережа інтернету 
роблять те, що ще сторіччя тому було неможливо — формують можливість знати та 
іноді навіть бачити світові події практично одночасно. Таке враження, що Вселен-
ський розум готує велику сцену на якій усе людство зможе бачити найвеличнішу 
виставу — кінець свого існування. Так, вже цілком зрозуміло, що цей процес 
почався, а ми всі неочікувано опинилися свідками, глядачами цієї космічної події. 

Багато провідних вчених світу стверджують, що зникнення людини на планеті 
Земля з причини катастрофічної зміни клімату, підвищення температури, 
перетворення атмосфери на непридатну до дихання, та з багатьох інших чинників, 
що збігаються у часі — питання чи не найближчого часу — кількох десятиліть чи 
трохи більше. Через сторіччя, скоріше за все наша чудова планета буде вже зовсім 
іншою. Цілком очевидно, що ймовірне зникнення людства, яке зараз вже науково 
доведене — це найголовніше питання сучасності. Це вже не релігійні міфи, а 
конкретні та практичні наукові данні вимірів та багаторічних спостережень, що 
підтверджують швидкі та невідворотні зміни суто статистично. 

Впевнений, що саме осмислення цього факту з різних кутів зору, без ілюзій 
та забобонів і є справжня найвеличніша справа філософії, культури та мистецтва, 
науки та релігійних інститутів. 

Також очевидно, що у світлі цього факту повинні радикально змінитися 
основні теми та підходи у contemporary art, але на жаль, цей величезний, 
переобтяжений потяг все ще рухається за інерцією, але вже без високих цілей та 
розуміння майбутнього. 

На мій погляд саме час людству у цілому розвертатися до ноосферо-
космічного мислення, до міркування про те, якою є космічна місія та ціль 
виникнення та можливого зникнення людства. 

Чи можемо ми вважати, що неосяжним для обмеженого людського 
розуму — великим Космічним Розумом так було запрограмовано від самого 
початку, бо більшість провідних вчених впевнено стверджують, що ці процеси 
циклічні, космопланетарні та практично не залежать від людської діяльності? Тобто 
такий кінець передбачений у любому випадку і це є рішенням знаменного 
парадоксу Фермі. Чи, все ж таки відсутність порозуміння між народами, тисячоліття 
кривавих воєн, та знищення людьми один одного, варварське відношення до 
подарованої нам чудової природи та інші ганебні та злочинні вчинки людства 
вирішили нашу долю на суді Всесвіту. 
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Ці складні, та нові питання поки практично не обговорюються, ні в науковій 
спільноті, ні філософами, ні тим більше у мистецьких колах. Але ж, якщо навіть ця 
глобальна катастрофа лише гіпотетична можливість то потрібно починати говорити 
про це. 
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АНТРОПОЦЕНТРИЗМ: ДВА ПОГЛЯДИ НА РИЗИКИ 
Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНІЙ СЛОВЕНСЬКІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ («ПЛАН Б» БОШТІЯНА ВІДЕМШЕКА Й «АГНІ» 
БОРУТА КРАШЕВЕЦЯ) 

2020 року у Словенії вийшли дві книги, які по-різному актуалізують екологічні 
аспекти: можливість відвернути загрозу екологічної кризи, активісти в екології, 
критика антропоцентризму, апологія тваринного світу, етичність у ставленні до 
тварин. Ці дві книги привернули увагу громадськості й отримали нагороди, кожна у 
своїй галузі, що є сигналом не лише про актуальність тематики, а й про готовність 
словенського суспільства до обговорення проблеми у широкому колі. 

 
Перша із зазначених книг — збірка науково-популярних статей і досліджень 

відомого словенського репортера, лауреата численних журналістських премій, 
Бошітяна Відемшека, котрий багато років поспіль пропрацював у найгарячіших 
точках планети, висвітлюючи для словенських ЗМІ найактуальніші події. З низки 
причин Б. Відемшек, залишаючись у журналістиці, змінив вектор зацікавлень. Книга 
«План Б», нагороджена Великою премією Словенського літературного форуму, 
з’явилася в результаті досліджень відновлювальних джерел енергії, знайомства зі 
способами зменшення шкідливих викидів атмосферу, спільнотами, які 
впроваджують різні ініціативи в боротьбі з глобальним потеплінням, 
підприємствами, що розвивають електричну мобільність. Автор також роздумує 
про вплив лобістів викопного палива і політико-економічні дискурси тієї чи іншої 
держави на можливість (не)здійснення зеленої революції. 

Словенський журналіст разом із колегою-журналістом Матіяжем Крівіцем 
побували в Норвегії, Ісландії, Швейцарії, Шотландії і в багатьох інших країнах та 
місцях. Замість апокаліптичних візій, цифр і фактів Боштян Відемшек пропонує 
читачам історії спільнот, які не опустили руки, піонерів зеленої революції, і показує, 
що вирішення проблеми є — план Б існує. 

 
Друга книга, яка привернула увагу словенського суспільства, — роман «Агні» 

Борута Крашевеця, відомого перекладача. Роман цьогоріч отримав премію 
Кресник як найкращий роман року. Назва твору пов’язана з біблійним образом 
агнця Божого, невинної жертви. У романі іменем Агні названа крільчиха, а часові 
рамки роману обмежені її народженням і смертю. Перші критики роману 
відзначили й те, що слово «агні» перекладається з санскриту як «вогонь», і справді, 
пристрасть як метонімія вогню є дуже помітною у творі, адже сюжетні лінії 
будуються як фрактальні любовні трикутники з відповідними драмами. Оповідні 
перспективи у романі подані з кількох точок фокалізації, а основними оповідними 
прийомами є очуднення (наприклад тепловізор, який знімає сцену вбивства на 
початку роману) і розгадування (текстові фрагменти перетікають від одного 
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оповідача до іншого без графічного розділення). У завершальній частині роману, в 
епілозі, введено і символічно-фантасмагоричний дискурс, за допомогою якого 
актуалізується символіка образу, а разом із тим і філософія кола смерть-
народження: Агні помирає, а до життя повертається жінка, смерть якої 
зафіксована на інфрачервоній камері у пролозі. 

Частина оповіді подана «очима» Агні (вона пізнає світ за допомогою запахів і 
звуків). Анімалістичний світ є рівноцінним людському, адже герої роману, як і 
тварини довкола (герої роману живуть на фермі, де розводять кроликів), керуються 
основними інстинктами, а «темна матерія» (канібалізм, інцест, полігамія) 
стосується і людської природи. Людські вчинки відтіняються аналогічними у тварин, 
тож інструменталізація образів тварин надає начебто тривіальній любовній історії 
глибшого виміру і проблематизує традиційний погляд на сім’ю та усталений 
порядок регулювання сімейних та суспільних відносин. Нівельований у такий спосіб 
антропоцентризм з одного боку і заперечення дискурсу гуманізації тварин (який у 
сучасному суспільстві часто є інструментом для привернення уваги до етичного 
ставлення до тварин) з іншого є одним із можливих варіантів встановлення балансу 
людина–природа в сучасному світі. 
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КОВАЛЬ Олег Володимирович 
Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії 
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ПЕРЕОДЯГНУТИСЯ В КАРТИНУ: 
ОБРАЗОТВОРЧА ЦИТАТА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 

Під час пандемії, у період попереднього локдауну, справжньою візуальною 
подією став проєкт ФБ «Ізоляція». Його учасники представляють на своїх сторінках і 
на сторінці групи персонажів відомих полотен старих майстрів вітчизняного та 
зарубіжного мистецтва, одночасно театралізуючи та віртуалізуючи твір мистецтва 
та уводячи його в особистий художній простір. 

Ефект «живих картин» повністю перекрив найзліші наслідки пандемії (зразки 
робіт див.: https://www.facebook.com/groups/izoizolyacia/). 

Така активність — бажання людини у новий спосіб інтерпретувати життєві та 
культурні смисли, що ховаються у нововідкритих, завдячуючи інтернету, візуальних 
системах. Добре відома картина «переводиться» в регістр відкритого інтернет-
звучання, а, дякуючи відповідній театралізації, набуває статусу зразка 
інтрасеміотичного перекладу з одного візуального інструменту на інший. Цей 
перекладознавчий досвід цікавий і тим, що насичує інтернет-комунікацію між 
людьми досвідом візуальної парафрази. Також цей досвід збагачує засоби 
творення ідентичності, бо людина утворює через посередництво пре-тексту 
оригіналу не його копію, а власний портрет, «переодягаючи» його в інші, 
фотовізуальні форми. Він і схожий, і не схожий на першоджерело. Його візуальне 
кодування прямолінійне, вичерпно доказове і яскраве. Це своєрідний «віртуальний 
музей», втілений у формах повсякденного життя. 

Тут ми маємо справу з образотворчою цитатою (неповною візуальною 
парафразою), в межах якої новий засіб опанування простором твору мистецтва 
стає шляхом до виразу власної ідентичності й самоаналізу. 

Образотворче цитування — найкращий засіб самоінтерпретації, оскільки 
воно одночасно включає і приватний випадок саморепрезентації, і власний досвід 
інтерпретації класичного твору образотворчого мистецтва. В буквальному сенсі 
сюжет і композиція твору, оминаючи пластичне, графічне чи скульптурне ціле і 
своєрідність першоджерела одягаються у тіло споживача мистецьких сенсів, 
стаючи механізмом трансляції не стилістичних ознак інтерпретованого 
першотвору, а образу себе самого, що через драматургію фотодокументації і 
візуальної нарації отримав статус подвоєного інтексту і контексту тлумачення та 
виконавства пластичного знаку. 

Ідентичність та своєрідність художнього твору включається у самообраз та 
саморепрезентацію людини, а простір живопису стає засобом утворення нової 
автографії глядача як повнокровного творця прекрасного у нашому такому 
нестійкому до пандемічних та інших загроз світі. Цей досвід пародіювання — нової 
креативності не є таким, що підлягає штампуванню та ретрансляції — кожного 
разу він утворює новий текст і потребує нових засобів театралізації. Єдиним в 
цьому процесі є відгомін «лінгвістичної стратегії» текстотворення, в якій текстуальний 
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і тілесний дейксис збігаються за своїми семіотичними намірами і завданнями — 
перевести первинний імпульс сприйняття класичного твору у простір власної 
особистості, надаючи її сприйняттю естетичних та художніх якостей. 

Утім головне — спираючись на візуальне цитування, він, глядач, пере-утворює 
класичний зразок художнього твору, демонструючи незмінну актуальність його 
рецепції як відповідь на реальність, що склалася внаслідок пандемії. 

На семіотичній градації: стилізація — цитування — візуальна парафраза, — 
глядач надає першість досвіду цитування, повертаючи мистецтву живе 
«вчуствованіє» у пластичну форму і відкриваючи раніше незнані засоби комунікації, 
що мають потужну інтерпретативну силу, як і силу спротиву будь-якій пандемії. 
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СТОРІНКИ ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ — 
ВТРАЧЕНІ І НЕВІДКРИТІ 

Київ належить до небагатьох міст європейської культурної ойкумени, в яких 
збереглися храми, прикрашені візантійськими мозаїками і фресками. Таких 
храмів до середини 30-х рр. минулого століття у Києві було два, це Софія 
Київська (1017–1937) і Михайлівський Золотоверхий собор (1108–1113). Однак у 
період 1934–1937 рр. мозаїки і фрески Михайлівського Золотоверхого собору з 
його стін були зняті, а будівлю собору 14 серпня 1937 р. згідно постанови партійного 
і радянського керівництва УСРР (тогочасна абревіатура України у складі СРСР) 
висадили у повітря. Формальним приводом для нищення пам’ятки світової культури 
була необхідність звільнити територію для будівництва урядового центру. 

Демонтовані михалівські мозаїки і фрески спочатку надійшли до 
Всеукраїнського «Музейного городка», розташованого на території ліквідованої 
Києво-Печерської лаври. А після відкриття у 1937 р. Державного Українського музею 
більшість мозаїк і фресок передали до відділу Київської Русі цього музею, туди ж 
надійшли і два шиферні рельєфи ХІІ ст. з кінними святими воїнами, які були 
вмуровані у стіну Михайлівського собору. Однак незабаром керівництво 
Українського музею було звинувачене у «буржуазному націоналізмі», у зв’язку із чим 
музей на початку 1938 р. закрили, а коли його через рік відкрили знову, відділу 
Київської Русі у ньому вже не існувало, при цьому пам’ятки михалівської колекції з 
його фондів були вилучені. У 1938 р. частину мозаїк і фресок та одну шиферну 
плиту відправили до Москви у Державну Третьяковську галерею на виставку, 
присвячену 750-літтю Слова о полку Ігореві, але там вони були узяті на облік 
постійного зберігання. На початку 1941 р. відділ у справах мистецтв при Раднаркомі 
УРСР звернувся до адміністрації Третьяковської галереї з вимогою повернути взяті на 
тимчасову виставку пам’ятки, але отримав відмову на тій підставі, що михайлівські 
мозаїки фрески включені у постійну експозицію галереї, оскільки без них 
«правильна уява про розвиток давньоруського мистецтва і його витоки» буде 
порушена [1]. З логіки такої відповіді випливає, що Михайлівський Золотоверхий 
собор у Києві необхідно було знищити не лише для того, щоб звести на його 
території урядовий центр (у той період на місці собору нічого побудовано так і не 
було), а й для того, щоб уява про витоки та розвиток давньоруського мистецтва 
була «правильною». Продовженням подібної логіки може бути висновок про те, що і 
зі стін Софії Київської необхідно познімати її мозаїки (до сьогодні їх збереглося 
260 кв. м) та фрески (близько 3000 кв. м) і отоді уява про витоки давньоруського 
мистецтва стане остаточно «правильною» раз і назавжди. 

Деякі сучасні історики, досліджуючи матеріали першого та другого туру 
конкурсу проєктів урядового центру, виявляють архітекторів, роботи яких 
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передбачали знесення не лише Михайлівського Золотоверхого собору, а й Софії 
Київської [2], хоча інші дослідники вважають таку інтерпретацію перебільшенням [3]. 
Існує також легенда про те, як французький письменник, лауреат Нобелівської 
премії, Ромен Ролан, який прихильно ставився до комуністичної ідеї, відвідуючи у 
1935 р. Москву, завітав до Іосіфа Сталіна і умовив його не чіпати Софію Київську [4]. 
Не торкаючись питань достовірності цієї легенди, звернемося до документів. 
18 лютого 1934 р. Політбюро КП(б)У видає постанову: «Взяти за основу нового 
будівництва центральних установ район Софійського майдану і Михайлівського 
монастиря з тим, щоб зараз розпочати розробку проєктів». З цього тексту не ясно, 
який собор зноситимуть Михайлівський Золотоверхий, чи Софію Київську, чи 
обидва разом, але 27 березня 1934 р. та сама організація видає постанову вже 
про знесення Михайлівського монастиря [5]. Роботи з підготовки Михайлівського 
собору до знесення розпочинаються відразу ж і з Ленінграду викликають майстрів, 
які будуть демонтувати його мозаїки і фрески [6]. А Софію Київську незабаром 
перетворять на музей, який стане головним експозиційним об’єктом 
новоствореного архітектурно-історичного заповідника. Пізніше в одній з галерей 
Софії ділянки найбільшої михайлівської мозаїчної композиції — «Євхаристії» будуть 
змонтовані у цілісну композицію, сюди ж передадуть усе те, що після закриття 
Українського музею лишилося від михайлівської колекції у Києві [7]. 

З початком війни фонди архітектурно-історичного заповідника евакуювати не 
встигли і у 1943 р., німецькі окупанти вивезли з нього та з київського історичного 
музею до Німеччини 27 фресок і один (або кілька) мозаїчних фрагментів. Великих 
мозаїк не брали через велику вагу їхніх бетонних основ. У 1946 р. після реституції 
вивезених культурних цінностей група михайлівських пам’яток була поділена на дві 
частини. Одну з них у кількості 11 фресок відправили до Києва і передали 
архітектурно-історичному заповіднику (зараз це Національний заповідник «Софія 
Київська»), а другу групу в кількості 18 або 19 (точна кількість не встановлена) 
одиниць зберігання відправили до фондосховища у Павловську під Ленінградом. 
Незабаром цю групу розподілили між Музеєм-заповідником у Новгороді, 
Державним Російським музеєм та Державним Ермітажем у Санкт-Петербурзі 
(тогочасному Ленінграді). 

Із здобуттям Україною незалежності розпочалися роботи з відбудови 
знищеного архітектурного ансамблю Михайлівського Золотоверхого монас-
тиря [8], у зв’язку з чим на державному рівні було поставлене питання про 
повернення в Україну предметів мистецької спадщини Михайлівського храму, що 
за тих чи інших обставин опинилися у Російській Федерації. У 1998 р. була 
сформована комісія українських та російських експертів, яка займалася 
проблемами цієї реституції. Результатом трирічної роботи комісії було повернення 
в Україну в 2001–2004 рр. одинадцяти фрагментів михайлівських фресок, що 
знаходилися у Ермітажі (нині вони зберігаються в Музеї історії Михайлівського 
Золотоверхого монастиря). Але після цієї першої перемоги робота комісії 
припинилася і ті михалівські пам’ятки, які потрапили до Третьяковської галереї у 
Москві, до Російського музею у Петербурзі та Музею-заповіднику в Новгороді 
знаходяться там і нині9. 

Після Другої світової війни внутрішня культурна політика керівництва СРСР 
порівняно з довоєнним періодом принципово міняється. Історія Російської імперії 
(до 1917 р.) вже не вважається «старим світом» суцільного насильства і варварства, 
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що потребує повного й остаточного руйнування, як співалося в «Інтернаціоналі». 
Нова ідеологічна доктрина виділяє в історії старої Росії окремі періоди та культурні 
об’єкти, що вважаються видатними віхами передісторії «великого радянського 
народу», ядром якого є «великий російський народ» зі своїми «меншими 
братами» — білорусами й українцями. У такому контексті найстародавніший 
збережений на східноєвропейських теренах храм — Софія Київська стає 
об’єктом першочергової уваги. У 1950 р. при міністерстві культури СРСР 
створюється комісія з реставрації Софії Київської. Керівником реставрації її 
малярського ансамблю призначають всесвітньо відомого дослідника візантійського 
і давньоруського мистецтва Віктора Лазарєва. Згодом він напише монографії, 
присвячені мозаїкам Софії та мозаїкам Михайлівського Золотоверхого собору, які 
не втратили наукового значення і сьогодні [10]. Однак Лазарєв вважав, що в Софії 
мають бути залишені лише мозаїки і фрески, а усі пізніші доповнення, які 
заважають їх сприйняттю, мають бути перекриті нейтральним тоном. Згідно з такою 
концепцією Академією архітектури СРСР було розроблено проєкт реставрації 
інтер’єрів Софії, який передбачав закриття нейтральним тоном або й фізичне 
видалення пізніших доповнень, у тому числі залишків малярського ансамблю 
XVIII ст. які не були знищені у ХІХ ст. І лише завдяки втручанню президента Академії 
архітектури УРСР Володимира Заболотного фрагменти розписів XVIII ст. 
у центральної частини собору були збережені і нині експонуються поряд із 
мозаїками і фресками. Тим не менше, ктиторський напис на попружних арках 
головного купола, у якому йшлося про відновлення Софії митрополитом Петром 
Могилою, було повністю видалено як не варте уваги пізніше доповнення. Так само 
брутально були знищені залишки цокольної частини встановленого Петром 
Могилою першого високого софійського іконостасу [11]. У зовнішніх галереях 
собору розписи XVII–XVIII ст. не були, на щастя, знищені, але їх майже суцільно 
зафарбували нейтральним тоном. Сучасні реставратори лиш починають їх 
розчищати і цілком можливо, що під пофарбуванням можуть бути виявлені рештки 
розписів часів Петра Могили, про які у 1654 р. писав Павло Алеппський [12]. 

У період ремонтно-реставраційних робіт середини 1950-х рр. в Софії 
Київській Ю. Асєєвим і М. Кресальним були проведені фундаментальні 
дослідження архітектури собору. Їх результатом було створення нової реконструкції 
первинного вигляду Софії, яка тривалий час вважалася хрестоматійною. Однак у 
1978 р. Ю. Асєєвим, Г. Штендером та І. Тоцькою були проведені нові дослідження, 
які скоригували й уточнили деталі попередньої реконструкції. Тим не менше, 
далеко не всі моменти архітектурної історії собору були остаточно з’ясовані, тому 
й нині існують два нові варіанти реконструкції первинного вигляду Софії Київської: 
один пропонований Г. Штендером, другий Г. Логвином. Це, однак, не є 
проблемою — нормальний розвиток любої науки потребує конкурентної боротьби 
різних концепцій, значно гіршим є те, що з тих часів масштабні дослідження 
архітектури собору не проводилися. Лиш останніми роками Тимуром 
Бобровським ведуться в соборі археологічні розкопки, які вже дали чимало 
важливих результатів [13]. Щодо історії створення ансамблю мозаїк і фресок 
Софії, то вона ніким детально не вивчалася взагалі, а проблем тут не менше, ніж з 
архітектурою. Зокрема при плановій консервації мозаїк підкупольного простору 
в 2013–2014 рр. на західній парі підкупольних стовпів були виявлені ділянки, де 
мозаїка перекриває залишки фресок, якими ці стовпи були розписані до появи на 
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них мозаїчної декорації. Тож стало очевидним, що принаймні деяка частина мозаїк 
являє собою пізніший етап декорації храму, в процесі якого більш ранні фрескові 
розписи замінялися мозаїками [14]. Це спростувало традиційний погляд, згідно з 
яким спочатку було виконано мозаїчний ансамбль, а розписи фресками 
розпочалися після його завершення, але на яку частину мозаїчного ансамблю 
окрім західних підкупольних стовпів такий висновок може бути розповсюджено, на 
сьогодні не з’ясовано, оскільки після 2014 р. дослідження у цьому напрямі не 
проводилися. Тут доречно згадати слова, сказані у кінці 80-х рр. минулого століття 
відомим російським (на той час радянським) дослідником давньоруської і 
візантійської архітектури Олексієм Комечем, який ситуацію, що склалася із 
Софією Київською, вважав парадоксальною — обговорюються гіпотези, у той час як 
унікальна збереженість пам’ятки могла б дати відповіді на багато питань, тому 
хотілося б, щоб дослідження Софії стали цілеспрямованими й інтенсивними [15]. 
Це побажання видатного вченого зберігає, як бачимо, гостру актуальність і у наші 
дні. Будемо лише сподіватися що кожна невідома сторінка історії славетного 
храму рано чи пізно свого дослідника таки дочекається. 

Існує ще одна пам’ятка, про яку необхідно згадати, хоча вона й не така 
відома як Софія Київська. Це залишки невеличкої Михайлівської церкви в Острі, 
укріпленні на північній околиці Переяславського князівства, зведеного Володимиром 
Мономахом у 1098 р. Переяслав був п’ятим культурним центром Київської Русі, де 
розпочалося муроване будівництво. У 1080-х рр. єпископ Єфрем завершує тут 
великий Михайлівський собор, будує ворота з надбрамною церквою, палати і ще 
кілька церков, але усі вони відомі лише за матеріалами розкопок. Про церкви, 
побудовані у Переяславі Володимиром Мономахом, також свідчить археологія, 
лише від церкви в Острі збереглася вівтарна апсида. На початку ХХ ст. архітектор 
П. Покришкін залишки цієї церкви обміряв, покрив апсиду дахом і підвів під неї з 
півдня контрфорси, що й нині утримують її над урвищем, куди у XVIII ст. завалилися 
більша частина цієї церкви. В апсиді на той час існували фрески, для захисту яких 
арка апсиди була зашита гратами із шибками. Фрески були тоді ж були 
досліджені і опубліковані Миколою Макаренком [16], роботи якого є нині основним 
джерелом інформації про них, бо з приходом більшовицької влади шибки у гратах 
повидирали, стародавні розписи десятиліттями стояли просто неба і до сьогодні від 
них мало що збереглося [17]. Тепер в апсиді влаштовано престол, тут правлять 
літургію, шибки у вікна вставлені, вхід цивілізований. Це прекрасно, але 
контрфорси, які більше ста років тримають апсиду над урвищем, починають 
руйнуватися, тож потрібні термінові заходи з їх підсилення. 

Популярним нині у політичному і журналістському жаргоні є вираз 
«переписування історії», втім найчастіше ним користуються ті, хто таким 
переписуванням сам цілеспрямовано займається. Ми, однак, не бачимо у цьому 
нічого жахливого, оскільки кожна історія пишеться для певної аудиторії, відтак міра 
«об’єктивності» будь-якої історії визначається мірою її відповідності запитам і 
потребам аудиторії. Так завжди було і так буде завжди. Набагато страшнішим є 
нищення історичної пам’яті шляхом фізичної руйнації її матеріальних носіїв — 
пам’яток історії і культури, з перенесенням їхніх залишків у інший історичний 
контекст, або руйнації тотальної, без збереження будь-яких залишків. На відміну від 
«переписування» ця процедура незворотна, оскільки ні відбудований 
Михайлівський Золотоверхий собор, ні відбудований Успенський собор Києво-
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Печерської лаври ніколи не стануть повноцінними замінниками знищених пам’яток. 
Вони завжди будуть муляжами, які лиш нагадуватимуть прийдешнім поколінням про 
те, що у них було забране, і чого вини не матимуть вже ніколи. Перераховувати 
культурні втрати, яких зазнала Україна за свою багатовікову історію, марна справа. 
Але попри усі історичні катаклізми і катастрофи, що особливо жорстокими були у 
ХХ ст., на теренах України й нині знаходиться чи не найбільша в усій Східній Європі 
частка культурної спадщини греко-римського світу, Візантії, народів і країн 
Північного Причорномор’я. Нині ця спадщина є елементом національної культури 
кожного народу, що живе на теренах Україні, чим усі ми по праву пишаємося. 
Водночас усі ми маємо усвідомлювати міру відповідальності, яку покладає на нас 
обов’язок достойного збереження цього спадку, оскільки належить він не нам 
одним, а культурі усієї світової спільноти. 
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«МОЛОДИЙ І МЕРТВИЙ»: 
ЛЮДСЬКІСТЬ НА ПОРОЗІ СИНГУЛЯРНОСТІ 

(РЕПЛІКИ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ) 
Наша робота знаходиться на перетині принаймні кількох тематизацій. По-

перше, це проблема змінностей соціальної та культурної сфер під впливом 
динаміки сучасної техногенної цивілізації. По-друге, це особливості функціонування 
популярної культури як послідовності формульних успадкувань і зсувів. Нарешті, по-
третє, це характерні взаємні віддзеркалення змін зовнішніх щодо популярної 
культури та «внутрішніх», що стосуються «пристосування» жанрових кліше до цих 
зовнішніх змінностей. 

Щодо першого моменту. 
Технологічний розвиток останніх десятиліть є питомим полем для спекуляцій 

на тему подальших траєкторій глобального розвитку людства. Ці роздуми 
розгортаються у двох полях: у науково-популяризаторському дискурсі (аж до суто 
наукових робіт у полі прикладної футурології) та у просторі популярної культури. 

При цьому, таке осмислення доволі часто стосується не так реальності (чи 
то змін в полі технологій, які вже реалізовані й уже впливають на рівень соціальних чи 
культурних практик), як умоглядних конструкцій, таких собі «terminus est» людського 
розвитку, як ми їх можемо собі сьогодні уявити. 

Головна проблема такого роду спекулятивних вибудовувань — саме в 
їхньому імовірнісному характері: ці конструкції вказують на глобальні зміни 
майбутнього так, як це є можливим на рівні нашого сучасного знання про 
закономірності, що керують не так фізичним, як соціальним світом. (Бо головна 
проблема, навколо якої будуються такого роду роздуми, починаючи від кінця 
1970-х рр. — це те, яким чином технологічні змінності та прориви модифікують 
людину та простір людського існування). 

Цілком представницькими (якщо не сказати «класичними» — в сенсі ступеню 
інтегрованості в наші повсякденні уявлення про перспективи людського зростання) 
є широке поле концепцій у межах теорій постлюдства, трансгуманізма чи — як 
окремого його випадку — теорії технологічної сингулярності. 

К. Хейлз, говорячи про базові мисленеві конструкти теорії постлюдства, 
звертає увагу принаймні на такі тенденції, що на її думку є важливими для говоріння 
про імовірнісне людське майбуття: 

• транзитивність сучасного людства від домінування концепту «Я» до 
концепту «Ми» (це помітно і на рівні безпосередньої реальності 
сьогодення — віддаленої від моменту написання роботи К. Хейлз 
більше, ніж двадцятьма роками; тут може йтися, наприклад, про наш 
побут в системі віртуальних мережевих спільнот тощо); 
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• перетворення людини з «суб’єкту» на «суб’єкт+», де в якості цього 
додатку є його «розумне технологічне оточення»; відповідно, змінюється 
вектор усвідомлення людиною схем її пов’язаності із технологічним 
оточенням: мова може йти не так про антропоморфізацію техніки, як 
про відчуття «вбудованості» людини в нові — незалежні від неї і від неї ж 
відокремлені — середовища «технологічного континуітету»; 

• проблема транстілесності — відчуття прискореного наближення епохи, 
коли тіло (єдиний носій нашого розуму) стане всього лише протезом; 
змінність тілесної даності людини завдяки технологічному прогресу. 

Набагато далі в сенсі узагальнень і уявлень про траєкторії подальшого 
технологічного розвитку йдуть представники теорії технологічної сингулярності 
(наприклад, Р. Курцвейл чи В. Віндж, який, до речі, поєднує наукову та літературну 
діяльність, створивши яскраві образи того «постсингулярного майбутнього», яке 
виводиться з цього теоретизування). 

Відштовхуючись від математичного значення сингулярності (така точка, в якій 
екстраполяції математичної функції дають невірогідні результати), вони позначають 
цим терміном момент вибухового (та непередбачуваного, неекстрапольованого з 
нашого «тут-і-зараз») розвитку техніки та технологій — із непрогнозованими 
результатами. Тож технологічна сингулярність — це точка кінця якщо не людства 
загалом, то знайомого нам людства. 

Набір своєрідних «точок відліку» — це поява «штучного інтелекту» (концепція 
якого була актуальна ще двадцять років тому — і доволі сильно сфальсифікована 
нині; принаймні, коли йдеться про звичні для суспільної свідомості форми ШІ); 
комп’ютерні мережі (у тому числі всілякі «розподілені інтелекти», де окремий 
користувач — лише свого роду «аксон» в загальній системі); розвиток біологічних 
прискорювачів і посилювачів інтелекту. Проходження даної точки означало б 
початок існування позатілесної свідомості, а відповідно, необмежуваності набутого 
досвіду часовими чи фізичними вимірами, що формують людський розум. 

Такого роду теорії стають питомим ґрунтом для популярної культури 
(і, зокрема наукової фантастики). Оскільки ж популярна культура — ще й культура 
формульна, така, що спирається на усталену стереотипізацію сюжетів, 
персонажів або стафажу, то і розвиток її означає послідовну зміну формульних 
елементів. Але ці зміни означають не так новацію, як реновацію: розвиток жанру — 
це надання введеному в обіг клішованому інструментарію нових сенсів (які раніше 
не були для нього притаманні). А такого роду «трансформація озвичаєного» надає 
нам можливості помічати певні особливості в динаміці популярної культури. 

Якщо ж зважати на межі нашої теми, то для популярної культури (і наукової 
фантастики зокрема) є цілком логічною робота із популяризованими образами 
майбутнього (та тими його елементами, які є важливими в зміні якщо не самої 
людини, то цивілізації загалом). Відповідно, доволі цікаво стежити за 
трансформуванням інструментарію, за допомогою якого автори «доместикують» 
для користувача образи майбутнього. 

До речі, фантастика, так би мовити, «модерна» (часів т. зв. «золотої доби», 
що почасти збігається у часі з НТР першої половини ХХ ст., або, принаймні, із її 
осмисленням) схильна працювати саме із новим вокабулярієм, який дає культурі 
наука. Частиною кліше формульної культури тут стають такі поняття, як, наприклад, 
«робот» чи «комп’ютер». Обидва ж вони є елементами нового світу, хоча 
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представлені у доволі архаїчній символізації (інакше кажучи, представляючи нове, 
вони працюють із доволі традиційними символьними рядами). 

Зокрема, «робот», при всій максимальній модерності концепту, раз у раз 
працює із фантазмами «бунту речей/машин» (чи не в усій науковій фантастиці 
починаючи від К. Чапека, який ввів у популярну культуру саме поняття «робота», крізь 
тексти А. Азімова — який, формулюючи свої «три закони робототехніки», працює 
одночасно і з етикою, і з встановленням «меж довіри» щодо машини, і аж до 
франшизи «Термінатор»). Іншою проблемою тут є можливість/неможливість 
розрізнення робота та людини, суб’єкта та результату її творчого зусилля. 

«Комп’ютер» (який з’явився в просторі популярної культури дещо пізніше за 
«робота») фіксує складнішу модель: він — невловима присутність нелюдського: 
про його реакції на світ і про дії ми дізнаємося не спостерігаючи за ним 
безпосередньо, але за змінами у навколишньому середовищі (найяскравіше це 
візуалізовано в кінематографічному продукті — наприклад, у фільмі «Орлиний зір» 
(«Eagle Eye», 2008) чи серіалі «У полі зору» («Person of Interest», 2011–2016)). 
Комп’ютер (чи, вірніше, ШІ, штучний інтелект) відсутній фізично, часто стає 
субститутом Бога (він всевідаючий, він ніде й одночасно усюди тощо). 

Значно цікавішими є спроби створення образів постлюдського стану 
суспільства з боку постіндустріальної культури. Базовим парадоксом стає те, що 
чим ширшим та складнішим є знання науки про окремі елементи світу довкола 
нас, тим більше міфологізується погляд на цей світ широких мас користувачів 
технологій. При цьому, важливими для популярної культури стає не так вироблення 
нових жанрових кліше, як реактуалізація та переосмислення їхніх класичних форм 
(почасти й тих, що міксуються зі суміжних жанрів поп-культури). 

Надзвичайно цікавими в цьому сенсі є пригоди концепту та образу вампіра і 
дистанція, яку він подолав за останні два десятиліття. 

Уведений в популярну культуру в ХІХ столітті (від Дж. Полідорі до Б. Стокера), 
вампір тривалий час (принаймні, чи не сто п’ятдесят років) уособлює собою 
природну хижацьку натуру; він скоріше тварина, чудовисько, аніж людина — він 
виходить за межі дії механізмів соціального контролю, він іммораліст, повабник (у 
культурному просторі, відмітимо, де зваба, секс та природність є явищами одного 
ряду). Базовими сюжетами тут стають або ж боротьба проти пандемії силою науки 
(бо вампіризм — заражає, перетворює нормальну людину на монстра) — або ж 
історія про переродження (вдале чи ні) звіра, чудовиська, перехід його на сторону 
Добра. 

Приблизно у 1970-ті рр. клішований образ вампіра змінюється: факт його 
довшого порівняно із людиною існування дає можливість оперувати його історією як 
сюжетною канвою для проблем самоідентифікації та «пошуку себе»: класичним 
зразком тут є роман Е. Райс «Інтерв’ю з вампіром» (1976), що пізніше мав 
резонансну екранізацію Н. Джордана («Interview with the Vampire», 1994). 

Але впродовж останніх десятиліть вампір в масовій культурі перебирає на 
себе ті функції, що раніше були закріплені за цілком (пост)модерною фігурою 
кіборга: вампір стає доволі місткою метафорою образу постлюдини, як вони 
існують у суспільній свідомості — суперлюдина із надприродними здібностями, і 
при цьому — незмінна й вічна; просто ікона для трохи інфантильного 
світосприйняття сучасної пересічної людини. 
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Якщо «кіборг» мав активну суб’єктну позицію («стати кіборгом» означало 
прикласти певні зусилля до свого перетворення, а потім раз у раз знаходитися на 
межі екзистенційної кризи), то «вампір» експлуатує, скоріше, відчуття «омагіченого 
світу», де розрив між технологіями та нашим знанням про них (і можливостями 
нашого контролю над ними) стає не просто явним, а підкресленим. «Стати 
вампіром» — у більшості реплік популярної культури — це пройти ініційовану ззовні 
чарівну трансмутацію, не втративши ані на йоту своєї суб’єктності. Така модель 
присутня в більшості т. зв. «вампір-лавбургерів» (романів про еротизовані взаємини 
між вампіром та людиною у різних статево-гендерних варіаціях), а візуалізовано в 
чималій кількості фільмів і серіалів (найяскравіше — у кінотрилогії «Сутінки» 
(«Twilight», 2008–2011) чи у серіалі «Справжня кров» («True Blood», 2008–2015), що в 
обох випадках є екранізаціями прозових творів). 

Привертає увагу і те, що подібна тенденція характерна не лише для західної 
популярної культури: східні її варіанти — наприклад, японська, у формі манґи 
(графічного роману) чи аніме (мультиплікації) починає працювати із схожими 
концепціями приблизно в той же час (поле прикладів тут широке — згадаємо, 
скажімо, мангу (а потім і аніме) «Хеллсінг» (1997–2008) чи «Кров Трійці» (2001–2005)). 
Характерним для східної трансформації образа вампіра є і те, що дія сюжетів 
тут — починаючи чи не з «Д: мисливець на вампірів» (1985) — послідовно 
переноситься у майбутнє, безпосередньо візуалізуючи вампіра як представника 
постлюдства. 

Окремого розгляду потребують і спроби перевести «вампіричний» сюжетний 
і естетичний канон на мову «твердої НФ», як це зроблено у найвідоміших на тепер 
романах П. Воттса «Сліпобачення» («Blindsight», 2006) та «Ехопраксія» («Echopraxia», 
2014) — і в менш відомій, але не менш важливій повісті Я. Дукая «Іррехаре» 
(«Irrehaare», 1995). 

В цілому ж, не можна не відмітити специфічну тенденцію в сучасній 
популярній культурі модернізації архаїзованого образного ряду при розмові про 
принципово інше — за технологічною, але й за своєю соціальною ускладненістю — 
майбутнє людства. 
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МИСТЕЦЬКИЙ ДІАЛОГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
Нові реалії сучасного життя — перманентні цикли пандемії, з якими у 2019 р. 

зіткнувся світ, а згодом Україна, — створили непереборні кордони для офлайн 
комунікації. Ця ситуація позначилася на всіх сферах життя, зокрема мистецтва та 
культури. Самоізоляція, закриття публічного артпростору, вибудовування нових 
онлайн-просторів культурного життя — все це вплинуло на специфіку творчої 
діяльності митців. Постала необхідність пристосування до нових умов та освоєння 
нових інструментів творчого розвитку; посилився інтерес до питань, які раніше не 
стояли так гостро, зокрема творчість митців в умовах соціальної ізоляції, 
двостороння комунікація між художником та глядачем, застосування цифрових 
технологій у виставковій діяльності та артринку тощо. 

У цих умовах з’являються мистецькі онлайн-проєкти, які досліджують вплив 
пандемії на розвиток культурної сфери. Зокрема, одним з перших культурних 
онлайн-проєктів, що відреагували на виклики пандемії, став «Who am I today», 
кураторами й організаторами якого є художники Ірина Ворона, Павло Балтазюк, 
мистецька організація «MOKONSHU». Серед учасників — художниці Анастасія 
Авула, Олена Штепура, Христина Хміль, керамістка Уляна Піхорович, тандем 
Валентина Чорного і Марії Бондаренко та ін. Тема проєкту, «Хто я сьогодні?», досить 
прозора: це одночасно і погляд у майбутнє, і фіксація певної точки на творчому 
шляху митця. Проєкт створено у форматі онлайн-галереї, яка була 
сконструйована за тиждень після введення локдауну в Україні у 2020 р., а пізніше 
вона розширювалася, доповнюючи віртуальний артпростір новими «кімнатами» 
(галерея доступна в інтернеті). Проєкт складається з двох частин: «до» та «після 
COVID-19», і включає живопис, графіку, роботи у змішаній техніці, скульптуру, 
інсталяцію, фотоколаж, а також відеопрезентації учасників. У своїх відеозверненнях 
молоді митці шукають відповіді на питання, ким вони є сьогодні, яким може бути 
майбутнє і що чекає на мистецтво в умовах карантину. Завдяки відеоформату 
вдало здійснюється комунікація між автором і аудиторією, а залучення соцмереж 
дозволяє ефективно отримувати від неї зворотній зв’язок. За підсумками 
віртуального проєкту учасники представили результати своєї роботи у київській 
галереї «Митець» 1–8 серпня 2020 р. Окрім цього, було презентовано каталог «Art 
book», до якого увійшли скетчі, створені художниками під час карантину у власній 
техніці без жодних обмежень, окрім формату А4, а також відбулася панельна 
дискусія, присвячена специфіці культурного процесу в режимах онлайн та 
офлайн. 

За рік своєрідним продовженням став міжнародний мистецький проєкт 
«#365daysafter», який охопив локальний контекст чотирьох країн — України, Хорватії, 
Португалії і Китаю, досліджуючи позитивний або негативний вплив карантину на 
творчість молодих митців та зміни, яких вона зазнала. До проєкту увійшли понад 200 
історій досвіду художників, віртуальна галерея їхніх творів та круглий стіл, 
присвячений проблемам мистецького життя в умовах пандемії. 
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Ці проєкти стали прикладом вдалого дослідження й осмислення нових 
реалій та використання технологій задля продовження активного мистецького 
діалогу як в українському так і в міжнародному культурному середовищі. 

Список використаних джерел: 
1. Круглий стіл артпроєкту #365daysafter «Рік онлайн-мовлення культури». 
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ЛУЩІЙ Світлана Іванівна 
Д. ф. н., с. н. с. Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ДОСВІД УКРАЇНСЬКОЇ 

ДІАСПОРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 
1. У статті «Духовна спільність як запорука культурного і політичного 

самовизначення України» М. Жулинський наголосив на тому, що одне із 
першочергових завдань, яке стоїть сьогодні перед українськими дослідниками, — 
«…об’єднати в єдиний потік культурний процес, який розвивався в Україні, і культуру, 
творену українською діаспорою…» [1, с. 105]. Розвиток вітчизняного мистецтва 
далеко за межами України засвідчив, що представники діаспори виступили 
«“депозитарієм” культурних кодів, ідеологем та цінностей, які були притаманні 
втраченій історичній батьківщині і повинні бути збережені» [3, с. 13]. 

2. Саме митці діаспори прагнули показати світові, що Україна — особливий 
культурний простір. Художні твори, спектаклі, мистецькі виставки, радіобесіди, 
публіцистичні статті та листи діячів української діаспори засвідчили, що в умовах 
еміграції вони гідно відстоювали самобутність національної культури, брали участь 
у діалозі з іншими культурами, показали справжню специфіку історико-
культурного буття українства, окреслили нові орієнтири для подальшого 
державного та культурного розвитку нації. 

3. На сьогодні національно-культурна ідеологія, витворена в умовах еміграції, 
може стати основою для формування нової ментальності українства, чинником 
збереження національної ідентичності та національної солідарності в умовах 
тотальної глобалізації. Саме культура української діаспори виступила потужним 
засобом національної самопрезентації та комунікації з іншими культурами. 
У надзвичайно пристрасному та емоційному виступі на з’їзді МУРу (1945) 
письменник і політик Іван Багряний зазначив, «… що сорокамільйонна нація — нація 
нерозтраченої творчої потенції — … має багато чого сказати всьому людству» [2, 
с. 26]. 

4. Митці діаспори шукали контакти зі світовою громадськістю саме за 
допомогою літератури, інформуючи про реальний стан справ в Україні. Так, лист-
памфлет І. Багряного «Чому я не хочу вертатись до СРСР?» (іще одна назва «Чому я 
не хочу вертатися на “родіну”»?) врятував життя не одному українцю. Західні 
союзники СРСР почали проводити насильницьку репатріацію біженців і при цьому 
дуже дивувалися, що українці чинять сильний опір і не хочуть повертатися на 
батьківщину. Написаний 1946 р. памфлет І. Багряного був одразу ж перекладений 
багатьма іноземними мовами. Цей твір — правдива й трагічна розповідь 
українського письменника про власні страждання і страждання його співвітчизників, 
адже в ньому йшлося про масове винищення українського населення під час 
Голодомору 1933 року, про арешти 1930-х рр., боротьбу з так званим 
«націоналізмом», про справжню ціну колективізації та індустріалізації. Голос 
політика і публіциста І. Багряного був почутий на Заході. І згадуваний памфлет, і 
художні твори цього письменника, зокрема романи «Тигролови», «Сад 
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Гетсиманський», «Людина біжить над прірвою», відкривали очі світовій спільноті на 
злочинну політику Кремля. 

5. Вилучаючи тираж французького видання роману У. Самчука «Марія», 
радянські спецслужби намагалися не допустити до європейського читача 
правдивої інформації про злочинний Голодомор 1933 року, до якого у світі 
поставилися по-різному. Одні з обуренням і осудом сприймали більшовицький 
геноцид і пропонували Україні допомогу, інші заперечували Голодомор. Згадати 
хоча б позицію деяких відомих діячів Заходу та Америки, зокрема таких 
письменників, політиків, журналістів, як Волтер Дюранті, Луїс Фішер, Бернард Шоу, 
Герберт Уеллс, Едуар Ерріо. Тому величезний резонанс у французькому 
суспільстві викликав роман В. Барки «Жовтий князь». Завдяки цьому творові про 
Голодомор в Україні заговорили не лише французькі літературні критики, а й 
історики та соціологи. На думку вчених, роман В. Барки допоміг глибше осмислити 
історію України та радянський геноцид на цих територіях. 

6.Французьке видання «Le Prince jaune» побачило світ у видавництві 
«Ґаллімар» («Gallimard»), переклад здійснила О. Яворська, передмову написав 
Петро Равич (1919−1982) — французький письменник, перекладач, журналіст, який 
народився у Львові. Автор передмови навмисне згадав трагічні події української 
історії, у тому числі й штучний голодомор, аби французький читач глибше міг 
зрозуміти книгу. Про Голодомор 1933 року він говорить як про «національну 
катастрофу, найгіршу, яку Україна знала протягом своєї тисячолітньої історії, 
ретельно приховану, замасковану…» [4, с. 13]. 

7. Читацькі та літературознавчі зацікавлення викликала також дилогія 
І. Качуровського «Шлях невідомого», перекладена Ю. Ткачуком англійською мовою. 
Англійський переклад вийшов в Австралії під назвою «Because deserters are 
immortal» (1979). У такий спосіб перекладач намагався акцентувати увагу на 
загальнолюдській проблематиці твору. У дилогії «Шлях невідомого» І. Качуровський 
реалістично зображає трагедію українців, які під час Другої світової війни опинилися 
між двома агресорами — радянським та фашистським. 

8. Література української діаспори позиціонувала себе складовою частиною 
західної культурної традиції. Завдяки перекладам вона знаходила нові контексти 
самооприявлення, залишаючи свій слід у світовому літературному континуумі. 

9. Одним із першочергових завдань будь-якого суспільства як культурного 
організму стає питання збереження національної культури та національної 
ідентичності. Українська діаспора протягом багатьох десятиліть показала приклад 
того, як можна виконувати ці завдання, навіть перебуваючи далеко від України. 
Проблема збереження національної ідентичності в інокультурних умовах — одна із 
домінантних проблем літератури діаспори. Про це свідчать твори Е. Андієвської, І. 
Бондарчука В. Вовк, Д. Гуменної, М. Понеділка, У. Самчука та ін. Про формування 
національної свідомості молодшого покоління українців діаспори розповідається у 
повістях та романах письменника й педагога Р. Володимира. 

10. Не всі українські митці сприймали еміграцію трагічно. Ідеться 
насамперед про молодше покоління діаспори — Нью-Йоркську групу, а також про 
таких письменників старшого покоління, як І. Костецький, У. Самчук. Герой роману 
У. Самчука «На твердій землі» (1967) — Павло Данилів — здобув місце під сонцем 
Канади. Романом «На твердій землі» У. Самчук намагався психологічно підтримати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%80_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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українських емігрантів, показати своїм співвітчизникам, що Канада — країна 
великих можливостей. Варто тільки прагнути досягти успіху й не опускати рук. 

11. Творчість молодшого покоління письменників діаспори засвідчила цікавий 
процес конструювання нової ідентичності. З України ньюйорківці виїхали дітьми чи 
підлітками. Освіту здобули за кордоном. Усі вони прагнули інтегруватися в 
інокультурне середовище. І, як стверджує Ю. Тарнавський, не почувалися 
чужинцями в інших країнах, спрагло переймаючи досвід європейської та 
американської літератур. Вони також сприяли збереженню національної 
ідентичності, культурної пам’яті в умовах еміграції. 

12. Митці діаспори (і старше, і молодше покоління) розповідали світові про 
національну самобутність українського народу та його культуру. Саме сьогодні в 
часи формування глобального цивілізаційного простору досвід діаспори щодо 
збереження національної ідентичності та культурної неповторності надзвичайно 
важливий і повчальний для України. Адже культура може стати для українців одним 
із потужних механізмів самозахисту в глобальному техногенному світі. 
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МЕЛЬНИК Тетяна Володимирівна 
Аспірантка ІПСМ НАМ України 

ПЕРФОРМАТИВНІСТЬ В АСПЕКТІ ЖІНОЧОЇ ОБРАЗНОСТІ 
В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ 

Перформанс — одна з форм акціоністського мистецтва, де твором 
вважають дії автора, за якими глядачі спостерігають у режимі реального часу. 

Як вид сучасного мистецтва, перформанс виник на Заході в ХХ ст., а в 
Україну потрапив приблизно 15 років тому. 

Серед авторок, що працюють із перформансом в аспекті жіночої 
образності, мусимо згадати практики Лариси Венедиктової. Вона працює із 
перформансом вже більше 17 років, реалізуючи його в театральному просторі та 
музеях візуального мистецтва, є режисером театру «Вільна сцена». 

Цікавим є перформанс «Давай домовимося — ти не бачиш мене — я не 
бачу тебе», що відбувся в лютому 2011 року в Національному художньому музеї 
України. 

Акторка одягнулася в усе червоне: сукню, шарф, шаль, довгі шкарпетки до 
колін. Її образ одразу привернув увагу до картини Олександра Мурашка «Дівчина в 
червоному капелюсі» (1902–1903), що висіла у залі, де «працювала» Венедіктова. Ця 
зала присвячена творчості Мурашка, на її стінах чимало портретів жінок. 

Авторка ходила залами, дивилася на глядачів, одягала та знімала шарф з 
голови, скриваючи обличчя, на лаву приліпила червону стрічку-скотч. На третій день 
перформансу Венедіктова, прив’язала себе червоними мотузками до лави в 
одному із залів. 

Цією ж стрічкою мисткиня «намалювала» квадрат. Такі ж квадрати (на підлозі) 
я побачила у сусідній залі — «Українського авангарду», між стендами з полотнами 
Олександра Родченка та Ольги Розанової. Червоний колір її одягу породжує багато 
асоціацій, поміж яких — твір Уїлки Коллінза «Жінка в білому» та «Монолог Вагіни» 
американки Ів Енслер. Це тематично апелює до фемінності, заборонених проявів 
жіночого, швидкоплинності життя. 

Авторка каже, що в цьому просторі, відчула відчула і свободу, і напругу від 
контексту — музей з картинами, доглядачками, відвідувачами — і специфіки 
української «культурної» традиції. 

У цьому ж контексті, також в межах перформативних практик, можна 
виокремити роботу, що відкрила публічну програму «Metamorphoses Lab», а саме, 
перформанс Варвари Гранковой і Діани Буркот «Червоний голос». 

Варвара Гранкова зазвичай працює із соціальною проблематикою, з такими 
темами, як насильство і екологія, також її роботи містять пряму критику капіталізму 
(Brаnd addiction, 2019) і патріархальності (Victim blaming, 2019). 

У контексті зазначеного перформансу, Варвара Гранкова вбрана у 
білосніжну спідню білизну в стилі ретро, повільно вийшла на залиту червоним 
світлом сцену до мікрофона. Вона виконує свою пісню і водночас зі стелі на неї 
ллється червона рідина, що нагадує кров, яка ефектно падає на білосніжнцу 
білизну, обличчя і волосся. Діана Буркот у цей час стоїть за музичною апаратурою в 
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білій масці і створює музичний супровід. У певний момент неоднорідна, дещо 
хаотична пісня закінчується. Варвара йде. Світло гасне. 

Авторки апелюють до тематики ставлення до жінки в масовій культурі, в якій 
жінка є носієм голосу, але фактично не має власного голосу в повній мірі, також 
художниці зачіпають тему сексуалізації вокалісток в музичній індустрії, які не можуть 
своїм голосом озвучити власні ідеї і переживання, але змушені виконувати роль 
співаючого тіла. 

Серед перформансів, що стосуються зазначеної теми, варто згадати 
яскраві роботи Алевтини Кахідзе «Очі мого чоловіка як у Жанни Самарі» (2003) і 
«Перформанс тільки для чоловіків» (2006). 

«Тільки для чоловіків…» — не лише назва роботи, але й умова, про яку не 
повідомляли заздалегідь: жінкам було заборонено брати участь у перформансі. 
Співробітницям ЦСМ Сороса також не можна було заходити всередину зали. 
Художниця напередодні роздала їм вказівки щодо жінок, які приходили на 
перформанс: усім пропонували келих вина, поки вони «чекали на свого 
супутника». Коли у кімнату заходили чоловіки, відображення їхніх фігур одразу же 
з’являлись у дзеркалі як потенційних наречених художниці. Відправною точкою цієї 
роботи стала картина російського художника Карла Брюллова «Світлана, що 
ворожить» (1836), а також звернення до слов’янських традицій ворожіння та інших 
ритуалів для неодружених дівчат щодо закликання уявного нареченого в життя 
відданиці. Перформанс розрахований на асоціації з локальної історії та традицій, 
що виникають із несвідомої колективної пам’яті українських відвідувачів-чоловіків. Чи 
працювала б ця робота без напису, що прямо відсилав до історії з ворожінням, 
або в іншому контексті? За рік до перформансу у ЦСМ, 2005 р., Алевтина 
створила протоверсію цієї роботи під назвою «Come, My Beloved And Dine With 
Me4» у Любляні  (Словенія, куратор — Єжи Юрій Онух). Робота мала вигляд 
інсталяції та складалася з двох частин: перша — довга кімната з містичними 
написами на стінах «Суджений-ряджений, прийди до мене вечеряти», друга — 
кімната з дзеркалом та стінами, пофарбованими у чорний колір. 

У перформансі 2006 р. Кахідзе використала метод зіткнення публічного та 
інтимного. Авторка свідомо перенесла інтимний досвід ворожіння у публічний 
простір галереї. У статті «Особисте — це політичне» (1969) американська 
феміністка Керол Ханіш пише, що всі персональні проблеми насправді політичні і 
що немає особистих рішень, є колективні дії та колективні рішення. 

Якщо існує умовний загальний простір більшості, тобто простір умовного 
білого аристократичного гетеросексуального домінуючого чоловіка, то всі 
проблеми жінка все ще має залишати за закритими дверима — в умовному 
інтимному просторі своєї кімнати. Ханіш пише, що під час другої хвилі фемінізму 
держава визнала обмеження прав жінок, наприклад, різну зарплатню жінок і 
чоловіків, але ніхто не розглядав менш явні наслідки їх психологічного пригнічення, 
що панували упродовж історії та залишились у свідомості більшості жінок як відчуття 
провини за свою стать, імпліцитне навчення власній безпорадності чи відсутність 
відчуття власної самостійності тощо. 

Роботою «Тільки для чоловіків…» художниця відсилає до проблематики 
інституту шлюбу, який у різних культурах має відмінні традиції. У фемінізмі заміжжя 
розглядається як інститут, що позбавляв жінок свободи протягом століть та приносив 
додаткове навантаження на жінку, окрім роботи. У соціалістичному та 
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марксистському фемінізмі шлюб, нарівні з проституцією, розглядається як засіб 
експлуатації жінок патріархальною системою. У праці «Походження сім’ї, приватної 
власності і держави» Фрідріх Енгельс пише: «Сучасна індивідуальна родина 
базується на явному або замаскованому домашньому рабстві жінки <…> Він 
[чоловік] у сім’ї — буржуа, дружин представляє пролетаріат». 

На особливу увагу заслуговує також перформанс «Святковий стіл» (2013) 
Лесі Хоменко, під час якого художниця стояла у білій сукні, котра переходила у 
скатертину, якою був накритий стіл із наїдками, що пропонувалися глядачам. 
Жіноча постать тут виглядала заложницею «кухонного рабства», невіддільною від 
функції обслуговування. Підтекст перформансу в тому, що героїні Хоменко можна 
було б зробити лише один крок чи порив, аби зруйнувати святковий порядок на 
столі на знак протесту, але вона так і не наважується це зробити, її постать 
статична та підкреслює сталий стан речей, рутинний та часом знецінений труд 
жінки. 
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ОДРЕХІВСЬКИЙ Роман Васильович 
Доктор мистецтвознавства, 
професор кафедри дизайну 
Національного лісотехнічного університету 

ГУЦУЛЬСЬКЕ ТРАДИЦІЙНЕ МИСТЕЦТВО І НАЦІОНАЛЬНА 
ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ 

Популярність гуцульського народного мистецтва зросла на межі ХІХ та ХХ 
століть у період національного відродження українців у Галичині. Так склалося, що 
гуцульське мистецтво трактувалося як зразок автентичного українського на різних 
художньо-промислових виставках того часу. 

Це стосувалося також і мистецтва української церкви того часу і наступних 
епох. У період кінця ХІХ — першої третини ХХ століття й у часи незалежної України 
на території Галичини було збудовано низку церков у так званому «гуцульському 
стилі». Переважно це стосується дерев’яних церков. Такі храми були збудовані не 
тільки на теренах власне Гуцульщини (церква Св. Апостолів Петра і Павла у 
смт Ворохта Надвірнянського району Івано-Франківської області (1935 р.) та інші), 
але й за її межами (церква Св. Юрія із с. Дуліби Стрийського району Львівської 
області (1920-ті рр.) та інші). 

Згадані церкви і зовні і зсередини декоровані гуцульським 
плоскорізьбленням, що, власне, й стало їхньою візитівкою. Оригінальний 
гуцульський орнамент із хрестів, ромбів та зубців у різних виробах щораз різний і не 
повторюється в інших місцях. Це стосується як іконостасів обидвох церков, так і 
низки предметів церковного обладнання. Квадратність форм підкреслюють ромби 
та рівносторонні хрести, що свідчить про приналежність церкви до східного 
(православного та греко-католицького) обряду. 

У багатьох церквах професійні художники, які брали участь у проєктуванні 
дизайну інтер’єрів також використовували мотиви орнаментики гуцульського 
різьблення по дереву, килимарства, металірства та інших видів народного 
мистецтва. До таких належить, зокрема, інтер’єр церкви Пресвятої Трійці із 
м. Дрогобича Львівської області оформлений на початку ХХ століття. 

В іконостасі церкви Пресвятої Трійці з Дрогобича досягнуто гармонійної 
єдності різьбярського декору та живопису завдяки зверненню до народних 
традицій різьблення, орнаментики та живопису. Адже одяг деяких персонажів на 
живописних картинах, намальованих українським художником М. Сосенком, теж 
декорований мотивами народної вишивки бойків та гуцулів. Дрогобицький 
іконостас — є одним із найпоказовіших свідчень того, як риси українського 
народного мистецтва можуть органічно вплітатися в художнє оформлення 
інтер’єру церкви. А його ікони відображають дух епохи української сецесії. 

Це стосується й дизайну інтер’єру храму. Наприклад, церковних лав, які за 
своєю конструкцією, з’єднаннями, різьбленим декором наслідують 
орнаментальний декор гуцульского плоскорізьблення, килимарства, вишивки та 
інших видів народного мистецтва. 
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У сучасному храмовому будівництві у пошуку національної ідентичності 
варто використовувати цей спадок застосування орнаментально-композиційних 
структур традиційного гуцульського народного мистецтва. Адже тоді ці храми 
будуть мати оригінальний національний вигляд. 
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ОЛЯНІНА Світлана Валеріївна 
Доктор мистецтвознавства, доцент 
Кафедра графіки Видавничо-поліграфічний інститут 
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» 

ВІДБУДОВА КИЇВСЬКИХ ХРАМІВ КІН. ХХ — ПОЧ. ХХІ СТ.: 
ДЕРЖАВНА ВІДПОВІДЬ НА СУСПІЛЬНИЙ ЗАПИТ 

ВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ ІДЕНТИЧНОСТІ 
У 1996–1998 рр. в Києві було відбудовано церкву Богородиці Пирогощої у 

гіпотетичних формах ХІІ ст. Ідея відновлення цього храму у «первинному» вигляді 
виникла задовго до часу зведення і була пов’язана з культурною політикою, яку СРСР 
провадив після Другої світової війни. Вже в останні роки війни, ідея відбудови 
архітектурної спадщини, зруйнованої під час бойових дій і нацистської окупації, 
стає провідною в пам’яткоохоронній справі СРСР. З того часу проєкти відновлення і 
реставрації почали поширюватися й на храмову архітектуру, яку у 1930-х рр. 
активно нищили. Передусім, увага була прикута до пам’яток, що були зведені за 
часів Київської Русі. 

Зміна ставлення радянської влади до давніх храмів спиралася на визнання 
їхньої історичної цінності і зацікавленість в них як у матеріальних свідченнях 
тисячолітньої історії і «славного минулого». Цей новий погляд на значення пам’яток 
княжої доби був продовженням політичної концепції Московського царства, а 
пізніше імператорської Росії — «Москва — Третій Рим», яка виникла в ХVI ст., а в 
ХІХ ст. отримала статус державної ідеологічної доктрини. Саме цією концепцією 
була обумовлена поява в церковній архітектурі ХІХ ст. «візантійського стилю», який 
став офіційною декларацією духовної і політичної спадкоємності культурного 
простору Росії від Візантійської імперії. 

Одним з прикладів реалізації цього політичного міфу, було зведення в Києві 
Володимирського собору у псевдовізантійських формах, який планувалося 
спорудити до 1888 р., коли мало відбутися святкування 900-ліття Хрещення Русі. Ця ж 
концепція зумовила відновлення розташованих на теренах України поруйнованих 
храмів княжої доби та облаштування їх інтер’єрів у «первинних» візантійських 
формах, як їх тоді розуміли. Прикладом цього є відбудовані на межі ХІХ–ХХ ст. 
Успенський собор у Володимирі-Волинському і церква Василя в Овручі. 

Аналогічна ситуація розгорталася і у повоєнному СРСР. З цього часу, за 
сприяння влади, активізуються мистецтвознавчі та архітектурні дослідження 
давньоруської архітектури, що знову стимулює початок низки відбудов в Україні 
давніх пам’яток у «первинних» формах, наприклад, П’ятницької церкви та 
Борисоглібського собору в Чернігові у 1950–1960-х рр. 

У 1970-ті роки в урядових колах визріває ідея широко відзначити у 1982 р. 
химерне 1500-ліття Києва, яке дивним чином збігалося зі святкуванням того ж 1982 р. 
60-ліття заснування СРСР. Під цю подію планувалося «покращити» вигляд давніх 
київських пам’яток, що призвело до спорудження павільйону над Золотими 
воротами, форма якого відтворювала їхній так званий «первинний» вигляд. 
Враховуючи, що на 1988 р. було заплановане святкування вже 1000-ліття хрещення 
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Русі, яке проводилося майже на державному рівні — очевидно, що тема відбудови 
зруйнованих давньоруських храмів у «первинних» формах протягом 1970–1980-х 
рр. в СРСР залишалася дуже актуальною. 

У цьому історичному контексті закономірним є те, що в 1970-х рр. 
формується ідея відтворення церкви Успіння Богородиці Пирогощої на київському 
Подолі. Церкву було закладено у 1131 (1132) р., а завершено 1336 р. Відомо, що в 
1613 р. її відновлював італійський архітектор Себастіано Браччі, а у 1770-х рр. 
реконструював український зодчий І. Григорович-Барський, який надав їй барокових 
форм. Останній раз церкву перебудовував у класицистичних формах архітектор 
А. Меленський, після пожежі 1811 р. У такому вигляді храм простояв до 1935 р., коли 
його знесли. 

Ділянка, на якій стояла церква, після її руйнації залишилася незабудованою і 
у 1976–1980 рр. були проведені археологічні дослідження фундаментів пам’ятки. 
У 1976 р. архітектор В. Шевченко створила проєкт відбудови церкви у гіпотетичних 
формах ХІІ ст. Цей підхід спиралися на дослідження давньоруської архітектури 
Ю. Асеєва, який розробив теоретичну реконструкцію первісних форм церкви 
Богородиці Пирогощої. Відновлення храму планувалася в контексті запланованої з 
1975 р., історичної реконструкції Контрактової (тоді — Червоної) площі. 

Рішення про відбудову церкви Богородиці Пирогощої було ухвалено 
виконкомом Київради у квітні 1989 р., однак зведення церкви відбулося вже у 
незалежній Україні. Попри це, за своїм задумом проєкт цілком продовжував 
концепцію відтворення пам’яток у формах давньоруської архітектури, що склалася 
і усіляко підтримувалася у радянський час. Його реалізація відбувалася певною 
мірою за інерцією. Вже два десятиліття існував проєкт відновлення у формах ХІІ ст., 
його автори, Ю. Асєєв і В. Шевченко, послідовно відстоювали думку про доцільність 
такої відбудови, через необхідність мати в Києві храм ХІІ ст. у «первісних формах». 
Цей проєкт мав потужну підтримку відомих українських вчених і діячів культури. 
Окрім того відбудова церкви була частиною процесу «реконструкції на історичній 
основі» Контрактової площі, який був погоджений з різними установами, радами та 
комісіями, а відтак, міг вважатися схваленим фахівцями і громадськістю. Утім, цей 
проєкт відбудови активно критикувався і дискусія, щодо його доцільності точилася 
на сторінках преси та фахових журналів. 

Тим не менш, зведення церкви Богородиці Пирогощої відбулося, однак 
серйозного резонансу в суспільстві не викликало. Ймовірно, досить млява реакція 
на відбудовану церкву Богородиці Пирогощої пов’язана з тим, що основну увагу 
громадськості на той момент вже кілька років було прикуто до інших об’єктів, які 
планувалося відновити. Це знакові для Києва пам’ятки — Михайлівський Золото-
верхий собор та Успенський собор Києво-Печерської лаври. На відміну від 
Пирогощої, доцільність зведення якої пояснювалася потребами міста, а саме — 
необхідністю поповнення архітектурного розмаїття Києва, в якому мав бути бодай 
один храм у формах ХІІ ст., відбудова цих храмів презентувалася як цілком 
державна справа, бо їхнє відновлення мало виняткове значення для відродження 
духовності українського народу. Самі ж храми, як наголошувалося, мали унікальну 
архітектурну, містобудівну та історико-культурну цінність. Тому для регулювання 
процесу їх відбудови було видано кілька указів і розпоряджень президента, 
створено Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам’яток історико-
архітектурної спадщини імені О. Гончара. Одночасно фахівцями і громадськістю 
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активного обговорювалася концепція реконструкції соборів і цього разу ідея 
відновлення у гіпотетичних формах ХІ–ХІІ ст. була неприйнятною. 

Зміна поглядів на майбутній вигляд соборів відбулася під впливом двох 
основних факторів. З одного боку, незграбність київських новобудов у гіпотетичних 
формах ХІ–ХІІ ст. виявила очевидну провальність спроб відбудовувати об’єкти у 
невідомих «первісних» формах. Такі споруди, попри всі аргументи, залишаються 
профанацією історії архітектури оскільки є суцільними «новоробами», на відміну, 
наприклад, від чернігівських храмів Борисоглібського собору та П’ятницької церкви, 
які зберігають чимало автентичних фрагментів конструкцій. 

З іншого боку, наприкінці 1990-х рр. концепт відбудови храмів у гаданих 
давньоруських формах остаточно застарів. В незалежній Україні імперська 
міфологія, заснована на візантійський спадщині, яку плекала царська Росія, 
Радянський союз, а нині — РФ, втратила актуальність. Натомість в Україні в цей час 
остаточно кристалізувалася думка про національну ідентичність в архітектурі, яка 
пов’язана не з візантійським стилем, а з бароко, яке науковці одноголосно 
проголошують національним українським стилем, а термін українське бароко 
стає хрестоматійним. 

Тож відновлення двох знакових пам’яток Києва княжої доби відбувається вже в 
руслі цієї концепції, а обидва храми, і Михайлівський Золотоверхий, і Успенський, 
на момент знищення були перебудовані у барокових формах. Таке відтворення, 
попри критику щодо його доцільності і вади практичної реалізації, має хоч якийсь 
сенс, бо відбудова здійснювалася не в цілком гіпотетичних формах, а в тих, які 
точно існували і зафіксовані у безлічі фотоматеріалів, малюнках, кресленнях, 
обмірах, описах. Тож їхня відбудова вкладається у міжнародні принципи 
реставрації, декларовані, зокрема, у Венеційській хартії. 

Отже відбудова церкви Богородиці Пирогощої яскраво виявляє міцність 
вкорінення в Україні середини 1990-х рр. культурної політики СРСР, яка 
продовжувала реалізовуватися і після зникнення цієї держави, а заплановані за 
радянських часів проєкти, що мали обслуговувати її імперські амбіції, втілювалися в 
життя. Водночас, відновлення Богородиці Пирогощої свідчить, що передумови та 
первинні смисли подібних проєктів в Україні 1990-х рр. виявилися забутими. Тому 
провідним фактором для їхньої реалізації стає бажання відтворити образ давнього 
храму, аби у такий спосіб долучитися до уявного, назавжди зниклого архітектурного 
простору княжого Києва. Цей мотив цілком відповідає численним прикладам 
«романтичних реставрацій» ХІХ ст., які, втім, доводять, що досягти поставленої мети 
неможливо і слід утримуватися від спокуси повернути минуле. 
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ОСПІЩЕВА-ПАВЛИШИН Марія Андріївна 
Аспірантка ІПСМ НАМ України 

ПЕРЕХІД МИСТЕЦТВА В ОНЛАЙН-ФОРМАТ 
(НА ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО МУЗЕЮ 

«МУРАЛИ МІСТА КИЄВА») 
За останні два роки поняття «пандемія» та «локдаун» міцно закріпились у 

нашому повсякденному житті. СOVID-19 змінив і продовжує змінювати не тільки 
буденність, а й мистецький світ. Через постійні карантинні обмеження багатьом 
галереям, музеям, аукціонним домам та мистецьким ярмаркам довелося 
припинити свою діяльність. У нових умовах життя митці змушені оперативно 
реагувати на зміни, щоби підтримувати свою діяльність, та підлаштовуватись під 
поточні обставини. 

Сучасне мистецтво найшвидше зреагувало на нову реальність і поступово 
перейшло в онлайн-простір. Віртуальні музеї, виставки, екскурсії стали порятунком 
на тлі перманентної ізоляції та набули широкого поширення. Директор Art Basel 
Марк Шпіглер у статті для Financical Times відзначає, що «пандемія коронавірусу 
посприяла розвитку цифрового ренесансу» [1]. Новітні цифрові технології сьогодні 
допомагають долати кризу у мистецькому середовищі. Галереї та художники 
змушені вдаватися до різних методів комунікації, аби не втрачати свого статусу 
створювати особисті «viewing rooms» в інтернеті, просувати себе у соціальних 
мережах, робити відеозаписи лекцій та процесу роботи тощо. 

Особливої популярності набули віртуальні музеї, кількість яких помітно 
збільшилась з початку пандемії. Онлайн-музеї охопили значну кількість різновидів 
мистецької діяльності. Навіть таке явище як «муралізм» зазнало віртуалізації. 
Мурали, що сприяли поліпшенню міського середовища та поєднанню окремих 
верств суспільства навколо певних, найчастіше конструктивних, культуротворчих 
ідей [2], на сьогодні остаточно закарбувались в інтернеті. Яскравим прикладом 
цього є створення у липні 2021 р. на Музейному порталі НЦ МАН України 
віртуального музею «Мурали міста Києва», який перебуває в процесі 
вдосконалення. 

Першим етапом була фотофіксація усіх муралів, що знаходились в 
хорошому стані, та розміщення їх на Музейному порталі. Це дало змогу 
зафіксувати роботи, які транслюють важливі сенси, адже мистецтво на вулицях, на 
жаль, має тимчасовий характер через вплив погодних умов, комерційні 
замовлення на знищення та банальний вандалізм. Крім того, оскільки під час 
пандемії були заборонені великі скупчення людей, зникла можливість проводити 
екскурсії туристичними маршрутами та вивчати з фахівцями київські стінописи 
наживо. Натомість завдяки появі віртуального музею «Мурали міста Києва» усі 
бажаючі з будь-якого куточка Землі отримали змогу ознайомитись, не виходячи з 
дому, з творами українських та іноземних митців, не тільки роздивитись їх у гарній 
якості, а й дізнатися про історію, рік створення робіт, довідкові дані про авторів, 
значення та розшифрування символіки, закладеної в стінописі тощо. 
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Наразі колектив НЦ МАН України працює над другим етапом розробки 
музею — створенням 3D-панорам. Завдяки цій новації глядачі зможуть не тільки 
роздивитись власне стінопис, а й віртуально опинитись на вулиці, де розташована 
робота. Цей етап розробки музею є важливим кроком для вивчення та дослідження 
мистецтва муралів у міському контексті, адже вони прив’язані до навколишнього 
середовища і нерідко стають локальними ідентифікаторами місцевості. 

Феномен переходу муралів з вулиць до інтернет-мережі має суперечливі 
наслідки, які постійно обговорюються мистецтвознавцями та культурологами. З 
одного боку, з появою мистецтва муралів в онлайн-форматі воно стало 
доступнішим потенційним глядачам, які не мали змоги (або бажання) фізично 
відвідувати мистецькі простори. З іншого — мистецтво у віртуальному середовищі 
не дає змоги «живого» ознайомлення з експонатом і жодні інструменти доданої 
реальності не можуть змінити цей фактор. Крім того, сприйняття твору глядачами 
за посередництва екрану не тільки змінює авторський сенс твору, а й надає 
репродукції, через ефект гіперреальності, більшого значення, ніж самому 
оригіналу [3]. 

Отже, у нових реаліях, до яких ми маємо звикнути, поширення інтернет-
комунікацій і перехід сучасного мистецтва в режим «онлайн», створення 
віртуальних музеїв є поки єдиним можливим рішенням для продовження процесу 
вивчення та дослідження творів мистецтва. Феномен віртуалізації муралів і 
мистецтва загалом має неабиякий вплив на культуру, що потребує подальших 
досліджень для розуміння перспектив розвитку соціокультурного життя. 
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ПОЛЯКОВА Марина Володимирівна 
Аспірантка ІПСМ НАМ України 

КИЇВСЬКА АРТСФЕРА В ЕПОХУ ПАНДЕМІЇ: 
ВИКЛИКИ, СТРАТЕГІЇ, РЕФЛЕКСІЇ 

Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на соціальне та культурне життя 
України, труднощі не оминули й сферу образотворчого мистецтва. Значна 
кількість мистецьких установ сконцентрована в столиці України, отже на прикладі 
Києва ми можемо ретроспективно огледіти і проаналізувати ситуацію, що 
склалася в артсфері 2020 р. 

Перший локдаун, спричинений поширенням COVID-19, у Києві розпочався 
20 березня 2020-го. Миттю зачинилися музеї, галереї та інші мистецькі локації, було 
скасовано всі публічні заходи. Попри сподівання на те, що жорсткий локдаун 
триватиме лише три тижні, він продовжився до кінця квітня, і далі в тій чи іншій формі 
обмеження зберігалися ще не один місяць. Артсфера стояла на межі колапсу, 
втративши можливість вести робочий процес. Не була повноцінно проведена 
Міжнародна бієнале «Скульптура просто неба», Мистецький арсенал тричі 
відтерміновував відкриття масштабної виставки «Відбиток. Українська друкована 
графіка XX–XXI століть». Приватні заклади зазнали великих збитків — 2020-го Київ 
втратив три впливові галереї, які змушені були припинити існування: «Маяк», «Triptych: 
Global Arts Workshop», «Gallery 83». Зачинився на рік мистецький простір 
«КалитаАртКлуб», а після відкриття йому довелося дещо змінити формат з 
економічних причин. 

Галеристи, музейники, куратори розпочали швидкий (щоб не сказати 
істеричний) пошук нових можливостей. Одним із рішень, які лежали на поверхні, 
був онлайн-формат, радикально підштовхнутий необхідністю продовження 
комунікації з виробником і споживачем образотворчого мистецтва. Онлайн-
формат реалізувався у трьох основних напрямах: 

1. Віртуальні виставки: Міжнародний фестиваль «Kyiv Art Week 2020», «Control 
Freak» Олексія Сая у віртуальному просторі «Шухляда», «У нас всі вдома» 
(Український Дім), «Об’єм. Робота з колекцією» (ЦСМ «White World»), Міжнародна 
онлайн-виставка «Stange Time» від одеського художника Степана Рябченка тощо. 

2. Інтернет-майданчики для продажу творів мистецтва: як тимчасові, 
наприклад онлайн-ярмарок «Великодня метушня» в «Я Галереї», так і ті, що стали 
постійними, як-от Фейсбук-групи «Соль и перец» (від галериста Євгена Карася, далі 
пережила кілька ребрендингів, перетворившись на «Сіль-Соль»), SENKA.market (від 
команди міського фестивалю SENKA). 

3. Конференції, інтерв’ю, лекції митців, кураторів, галеристів, 
мистецтвознавців: «Онлайн-розмова з Павлом Гудімовим #яколекціонер», 
відеолекція Валерія Мілосердова «Українська фотографія радянського періоду» у 
PinchukArtCentre тощо. 

Результативність вказаних практик була різною. Доводиться визнати, що 
віртуальні галереї, виставки та інші заходи не стали повноцінним субститутом 
реальних. Тому причиною стала й технічна недовершеність, і недофінансування, й 
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брак досвіду, адже до COVID-19 особливої потреби розвивати ці напрями не було. 
Критично впливовими чинниками можна також назвати втому від онлайн-заходів, 
яка змінила перший захват від освоювання віртуального простору, та специфіку 
образотворчого мистецтва, де головною цінністю є безпосереднє сприймання 
оригінального твору (що менше, можливо, стосується цифрового мистецтва як 
такого, хоча й тут треба враховувати ефект site-specific, прив’язку до певного 
простору та інтерактивність). Одначе формат онлайн-маркетів показав свою 
затребуваність і отримав продовження: вищеназвані Фейсбук-групи існують та 
розвиваються. Феномен їхньої успішності та впливовості треба досліджувати 
окремо. Також залишилися «в історії» лекції та інтерв’ю — вони доступні для 
перегляду. 

Можна спрогнозувати, що позитивний досвід онлайну вплине на подальше 
функціонування мистецької сфери — онлайн-заходів буде більше, аніж до 
пандемії, вони стануть паралельними до заходів реальних (наприклад, «White 
World» веде трансляції з відкриття виставок, і це відео є самостійною атракцією та 
одночасно документацією), при тому що їхня популярність буде залежати від 
технічної якості та змістовної наповненості. 

Завершення жорсткої фази карантину ознаменувалося відновленням 
виставкової діяльності з дотриманням регламенту відвідування публічних заходів 
(і аналіз цих соціальних практик, зокрема поведінки київської мікроспільноти, яка 
постійно відвідує відкриття виставок, — окреме антропологічне питання). У тематиці 
виставок під впливами карантинної ізоляції сформувалися три важливі інтенції: 
спостереження за соціумом і занурення у внутрішній світ як відповідь на зовнішні 
обмеження (наприклад, проєкти ЦСМ «White World» «Спостереження 2020», «Час 
нуль» в Інституті проблем сучасного мистецтва), ностальгія за тимчасово 
неможливими подорожами («Hometrips» Євгена Лисняка в «White World», «Час 
чілити» Ярослава Ясенєва в «Шоколадному будинку») і, нарешті, передбачення 
майбутнього (проєкт «Одного дня після…» в Музеї історії Києва). З цими інтенціями 
художники, з одного боку, і музеї/галереї з іншого працювали з різними ступенями 
осмисленості — від вдумливого препарування до спекуляцій, коли під «гарячу» тему 
підводилися роботи, які мали до неї доволі опосередковане відношення. Завдання 
для мистецтвознавців — вписати цей корпус творів у велику традицію рефлексії 
мистецтва на епідемії (чуми, холери, віспи, іспанського грипу), дослідити 
специфічні «ковідні» тілесність та емоційність, а також оригінальний хронотоп, який 
знайшов своє візуальне вираження в образотворчому мистецтві. 
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СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ У ВЗАЄМОДІЇ З РІЗНИМИ 
СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ – ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ТА КУЛЬТУРНИЙ ВПЛИВ У ТРЬОХ КЕЙСАХ  
 

• Сучасний танець у сучасній культурі країн Європи та Америки — 
загально про лінії впливів; 

• Сучасний танець і культурні індустрії; 
• Сучасний танець і масова культура; 
• Сучасний танець і культура чуттєвості; 
• Сучасний танець, критичне мислення і культура тілесності; 
• Сучасний танець і соціальні групи — формати репрезентації та типи 

практик взаємодії; 
• Сайт-спесифік вистава з елементами інсталяції «Маленький принц» за 

участю жителів депресивного району міста Амстердам від мистецької 
групи Moving Arts Project від однієї з авторів проєкту Даян Елшаут 
(Амстердам, Нідерланди) як кейс залучення аудиторії, що не має 
голосу через програми соціального моніторингу, але має можливість 
висвітлення викликів спільного існування багатокультурної економічно 
та фінансово вразливої спільноти у формі вистави; 

• Програма концертних заходів «RosenKabarett» від жителів 
геріатричного пансіонату «Moses Rosen» міста Бухарест від одного з 
авторів та координаторів проєкту з мистецької групи TangaProject Пол 
Дунка (Клуж-Напока, Румунія) як кейс підвищення видимості 
представників маргінальної витісненої соціальної групи та зміни 
суспільної думки щодо усталених уявлень і про «граничний вік», і про 
можливості культурного життя, соціалізації та самовираження доступні 
людям похилого віку, котрі не мають родичів які можуть про них 
піклуватись; 

• Інклюзивна вистава «Аргонавти» з залученням перформерів із 
особливими потребами з України, Вірменії, Грузії та Азербайджану в 
рамках програми «Unlimited making the right moves» від Британської 
ради та танцювальної компанії Candoco від учасниці Марії Бакало 
(Львів, Україна) — як кейс адвокації прав людей з особливими 
потребами та зміна суспільних уявлень про нормовану тілесність; 

• Інституційний аспект — порівняльний аналіз трьох кейсів у розрізі 
залученості інституцій, сталості проєктів та можливостей рівня 
культурного впливу. 
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ФЕНОМЕН ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ 
В МАКДОНАЛЬДИЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

ЯК РИЗИК ДЕГУМАНІЗАЦІЇ ЛЮДСТВА 
Рекламна діяльність як вид соціальної зазнає значних структурних змін під 

впливом глобалізаційних процесів з появою такої форми соціальної організації як 
мережеве суспільство. Це зумовлено інтенсифікацією інформаційних потоків, в 
яких традиційне рекламне повідомлення не завжди доходить до адресата або 
просто не сприймається реципієнтом. Детериторіалізація сучасного суспільства, 
яке засновується на принципах постпаноптизму, актуалізує нові вимоги як для 
здійснення влади, так і для існування медіареальності, функціонування у 
рекламному просторі системи конкурентної боротьби, системи взаємодії між 
виробником продукції та послуг, продавцем і споживачем. З’являються нові види 
реклами, які застосовують механізми швидкого і водночас масштабного 
поширення при мінімальних фінансових затратах, наприклад, вірусна реклама. 
Значною мірою вплинули на медіапростір упровадження технологій cluetrain-PR та 
поява масових соціальних мереж, які об’єднують до мільярда активних 
користувачів. Рекламна діяльність перестала бути формою передусім 
комерційної, нині дедалі більше зростають її соціальні, культурні, політичні функції, 
реклама вже не просто формує споживчі настрої індивідів, вона визначає 
способи їхнього життя, корелює цінності, життєві цілі, детермінує формування 
світоглядних установок. Трансформація реклами як соціального явища 
відбувається настільки динамічно, що наразі у науковому дискурсі є невелика 
кількість філософських праць, в яких не просто відображаються ці процеси, 
констатується деструктивний вплив (при чому останній часто абсолютизується, що 
не дозволяє авторам здійснити об’єктивний аналіз), залишаючи поза увагою 
осмислення ролі і місця реклами у взаємовідношенні «людина — світ». 

За останнє десятиліття соціальні мережі як новітній засіб масової комунікації 
охопили понад 50% усього населення планети, а зростання процесів діджиталізації 
виявляє тенденцію до їхнього зростання. Так, за результатами Глобального звіту 
«Digital 2021 Global Statshot Report», який регулярно публікує «datareportal» на 
основі досліджень спільно з «Hootsuite» та «We Are Social», лише за шість місяців 
2021 р. (січень–червень) кількість активних користувачів соціальних мереж 
збільшилася на 130 мільйонів, тобто з 4,20 мільярдів (53,6% населення планети) до 
4,48 мільярдів (57% населення планети), що більше на 150 мільйонів відносно квітня 
[2]. За 2020 р. приріст склав 490 мільйонів (13,2%), а у п’ятирічній перспективі сягне 
2,02 мільярдів, тобто зросте вдвічі. Звісно, ця статистика має похибку, оскільки 
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наразі відсутні технічні можливості виокремити користувачів, які мають декілька 
акаунтів, профілі тварин та ботів. 

Водночас можемо визначити тенденцію утвердження нового виду масової 
комунікації — соціальних мереж — як основного (порівняно з телебаченням, радіо, 
друкованими мас-медіа). Більше того, зміна функціонального призначення 
соціальних мереж та упровадження технологічних можливостей вільного доступу до 
них за допомогою технологій 3G, 4G та, у найближчому майбутньому, 5G, 
поширення дії мереж wi-fi, призводить до посилення їх ролі у міжособистісному 
спілкуванні. Важливо, що кількість тих, хто користується інтернетом ненабагато 
більша від кількості користувачів соціальними мережами (4,8 мільярдів станом на 
липень 2021 р.). Це демонструє, що абсолютна більшість користувачів інтернету 
використовують соціальні мережі для комунікації. За таких умов виявляється 
тенденція поширення такого виду реклами як таргетована, що здійснюється на 
засадах вивчення споживчої поведінки індивіда через аналіз його активності у 
соціальних мережах. Під таргетованою рекламою розуміють такий вид реклами, 
який являє собою демонстрацію рекламних оголошень у вигляді текстового та 
графічного блоку, який розрахований на певну цільову аудиторію користувачів 
соціальної мережі [3, с. 208]. Використання соціальних мереж як платформи 
поширення таргетованої реклами дозволяє сегментувати цільову аудиторію за 
місцем проживання, сферою інтересів, демографічними показниками і т. д. 
Зазначена інформація доволі часто позначається у відкритому доступі у профілі 
користувача, також вона вивчається спеціалізованими програмами, які, по суті, 
раціоналізують його споживчі запити, пропонують рекламу не лише за 
демографічними та локальними критеріями, а й залежно від інтересів, 
ідентифікаційних маркерів, частоти реакції на фото та відео з відповідними тегами. 
Така раціональна модель є значною мірою відображенням застосування принципу 
макдональдизації. Соціально-філософського змісту поняття «Макдональдизація 
суспільства» набуває у працях Дж. Рітцера, який, аналізуючи проблему 
раціональності у творчості Макса Вебера, вказує на зміну парадигми раціональної 
формальності з бюрократії, «тейлоризму», «фордизму» на принцип роботи 
ресторану швидкого харчування. Модель діяльності «Макдональдса» має низку 
економічних переваг (ефективність, передбачуваність, акцент на кількості, 
дегуманізація та уніфікація технологічних процесів) [5]. Окремо проблему реклами 
в макдональдизованому суспільстві Дж. Рітцер не аналізував, але запропонований 
ним принцип дозволяє нам визначити тенденцію її подальшого розвитку, яка постає 
водночас як ризик дегуманізації. Зокрема, американський філософ звернув увагу 
на те, наскільки динамічною є реклама «Макдональдса», з її прагненням 
«підлаштуватися» під різні аудиторії, зі зміною залежно від появи нових страв, послуг, 
а також використанням множини каналів комунікації [5, с. 8–9]. Принцип 
макдональдизації передбачає акцент на раціональній організації діяльності, 
зокрема на ефективності, передбачуваності, визначенні кількісних показників 
діяльності, строгому контролі. Це дозволяє абсолютизувати роль 
«маршрутизаторів», своєрідних алгоритмів дій залежно від ситуацій, вивчення яких 
абсолютизується, що дає змогу залучати до праці людей без необхідної 
професійної підготовки. Таргетована реклама нині стає еталоном раціоналізації 
рекламної діяльності, адже вона передбачає мінімальні фінансові затрати 
(спрямовується винятково на цільову аудиторію), детериторіалізований принцип 
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поширення, чіткий контроль за діями потенційного покупця (зокрема реклама 
пропонується допоки він не натисне на вкладку «купити»). З одного боку, 
спрямованість на вивчення моделі споживчої поведінки індивіда виявляє 
гуманістичний потенціал таргетованої реклами, тому що вона орієнтується на 
індивідуальну роботу з кожним клієнтом. Але з іншого, застосування сучасних 
цифрових технологій, раціоналізація рекламування формує образ клієнта як 
типового споживача до якого застосовуються відповідні «маршрути». 
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ЩОДЕННИКОВІ РЕФЛЕКСІЇ ПІАНІСТКИ 
ВАЛЕНТИНИ СТЕШЕНКО-КУФТІНОЇ ЯК СПОСІБ 

САМОПІЗНАННЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА 
Нагальні виклики епохи пандемії змушують людство повністю 

переформатувати звичні форми буття і диктують свої правила, що неминуче 
пов’язані із самоізоляцією. Майже два роки ми перебуваємо в абсолютно 
неочікуваному вимірі, коли буденні речі, про які ніхто навіть не замислювався, 
раптово стають недосяжними. 

Для виконавського мистецтва з його незмінною тріадою «композитор–
виконавець–слухач» — це неминучий колапс. Який із рівнів музичної комунікації 
потерпає найбільше у цих складних умовах — питання риторичне та дискусійне 
водночас. Однак спробуємо знайти можливі шляхи уникнення кризи у творчій 
спадщині видатної української піаністки Валентини Костянтинівни Стешенко-
Куфтіної (1904–1953), яка змогла в надскладних історичних обставинах зберегти і 
розвинути своє виконавське мистецтво. 

Перша виконавиця майже всіх фортепіанних творів Бориса Миколайовича 
Лятошинського (1894–1968) залишила по собі унікальні щоденникові рефлексії, які 
нещодавно опубліковано під назвою «Дневники исполнительского самопознания 
В. Стешенко-Куфтиной» (Київ, 2015). Епістолярна спадщина піаністки демонструє 
нехарактерний для виконавського музикознавства рівень філософізації розуміння 
фортепіанної майстерності та суттєво увиразнює феномен школи «київського 
піанізму» початку ХХ ст. 

За глибиною ідей, за широтою релігійно-філософського та 
загальнокультурного контекстів, за оригінальністю стилю музикознавчі тексти 
піаністки сприймаються як продовження, віддзеркалення і як словесний еквівалент її 
виконавського мистецтва. Утворюючи з ним єдине ціле, «стенограма Великої 
Особистості» наближує нас до найбільш адекватного і повного осягнення 
життєтворчості, а також до особистісно-творчого феномену піаністки. 

Рукописний доробок В. Стешенко-Куфтіної являє собою вагоме 
першоджерело для рецепції художнього світу миcткині й представляє науковий 
інтерес як оригінальний чинник, у якому відображено внутрішній процес духовних 
пошуків піаністки щодо подолання виконавських проблем. 

Щоденник — це специфічна автокомунікація, яка має на меті винесення в 
текстові форми діалог автора із самим собою, що будується за законами, 
близькими до законів внутрішньої мови. Можна говорити про те, що особистий 
щоденник — не просто спосіб самовираження особистості, але й засіб для її 
розвитку. 

Щоденник — це свого роду «репрезентація» внутрішньої мови, внаслідок чого 
можна спостерігати, яким чином відображається мотиваційний «потаємний план 
свідомості», «поліфонія свідомості», про яку говорив М. М. Бахтін. За допомогою 
внутрішнього діалогу, що репрезентується у текстах особистих щоденників, людина 
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не тільки може актуалізувати важливу для себе інформацію, але й активно 
аналізувати і реорганізовувати когнітивний матеріал, що може сприяти глибшому 
саморозумінню (розвитку рефлексивної самосвідомості особистості). Внутрішній 
діалог забезпечує цілісне почуття «Я»; а одним з аспектів «Я» виступають подання 
особистості про власні атрибути й власне життя у всьому його різноманітті. 

Мистецька позиція Валентини Стешенко-Куфтіної може стати глибоко 
мотивованим орієнтиром для сучасного митця у нових ідейно-естетичних умовах 
до вибору певної моделі самовизначення, пошуку нових форм та шляхів власної 
самореалізації. 
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СТУЖУК Олеся Іванівна 
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

АЛЬТЕРНАТИВНО-ІСТОРИЧНА ФАНТАСТИКА 
Й АЛЬТЕРНАТИВНА ІСТОРІЯ: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ 

Явище альтернативно-історичної фантастики тісно пов’язане з поняттям 
альтернативної історії. 

Альтернативна історія (АІ) в літературі — це межовий метажанр між 
історичною літературою (прозою, поезією) і фантастикою. Зазвичай твори такого 
штибу мають один засновок — точку біфуркації — пов’язаний із певною історичною 
подією, що трапилася або не трапилася у минулому. Відтак, художній світ 
розвивається за звичними для нас законами. 

Альтернативно-історична фантастика (АІФ) — це один із мегажанрів 
художньої фантастики, а її художній світ — це світ чудесного у якому можливо все: 
альтернативна історія, альтернативна географія, альтернативна біофізика, магія. 
Великої популярності АІФ, як й АІ, зажили на пострадянському просторі в 
російськомовній фантастиці. Російські дослідники звужують рамки цього явища до 
«зображення альтернативних, таких, що не реалізувалися сценаріїв світової історії», 
форми «проявлення історичної пам’яті», усвідомлення «національної історії і 
вибудовування історичного міфу» [1]. Таке прочитання зводить до уподібнення АІ й 
АІФ, що є помилкою, адже для художніх світів АІ історія, історична подія є важливим 
елементом художньої дійсності, натомість в АІФ — вона лише фантастичне 
припущення, тло для реалізації і самоствердження персонажів. Інакше кажучи АІ — 
історіоцентрична, а АІФ — антропоцентрична. 

Разом із тим, у російськомовних АІ й АІФ можна визначити спільні риси, що 
стали константами у творах. Насамперед це найпоширеніший прийом — 
попаданство (коли наш сучасник потрапляє у минуле або особисто, або завдяки 
переселенню/підселенню душі). Такий «особливий ліричний герой» «змінює історію 
тому, що у нього є особисте зацікавлення, що він ставиться емоційно до подій 
минулого, страждаючи через те, що ці події розвивалися неналежним чином» [1]. 
Однією із популярних тем для «переосмислення» є прихід до влади династії 
Романових і європеїзація московського царства. 

Другою рисою є ідеологізація або ж ігри з ідеологемами, простіше кажучи, 
це — туга за імперією російською або комуністичною, або російською імперією з 
елементами комуністичної (тут і міфи про чудове життя в СРСР, і найкращу «школу 
жизни», протиставлення індивідуального колективному тощо). Відтак, цими текстами 
нав’язуються історичні моделі, що вкладаються у парадигму скрєпного русского 
мира. 

Список використаних джерел: 
1. Фрумкин, К. Г. Альтернативно-историческая фантастика как форма 

исторической памяти. Историческая экспертиза. Відновлено 
12.09.2021 з https://istorex.ru/page/frumkin_kg_alternativno-
istoricheskaya_fantastika_kak_forma_istoricheskoy_pamyati 
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СУШИНСЬКИЙ Олександр Павлович 
Аспірант ІПСМ НАМ України 

АНТРОПОКАЛІПСІС: 
ПОСТГУМАНЗІМ ЯК ПОТЯГ ДО СМЕРТІ 

Тези доповіді: 
1. Об'єктно орієнтований поворот в сучасній філософії та спекулятивний 

реалізм як базис для пост- і трансгуманізму. 
2. Донна Харавей і дві категорії «humus», «compost». 
3. Holy_cost і humus призведуть до Holocaust. Відповідь Пауля Целана. 
4. Концтабори як логічне продовження капіталізму. 
5. Тімоті Мортон і його меланхолія бути перетравленим. Перетравлюється 

навіть слід перетравленого. 
6. Делезіансько-Латуріанська імманентизація поля. Ризома і акторно-

мережева теорія. 
7. Розрізнення суб’єкту (human) та об’єкту (non-human) за ступенем, а не за 

якістю. 
8. Людина стає об’єктом. Потенційні загрози і проблема етики 

майбутнього. 
9. Постгуманістський ревізіонізм Ж. Ж. Руссо і заклик «назад до природи» 

(Ф. Феррандо, Р. Брайдотті, К. Барад, К. Вулф) та критика з боку Ж. 
Деріда. 

10. М. Фуко — всі елементи вже тут. Годі шукати трансгресію поза межами 
наявного. 

11. Диссолюція людського: постгуманізм як безсвідомий потяг до смерті. 
12. Позиція Лакана і Фройда в контексті «mortido». 
13. Загроза неореакції і правого техно-комерціалізму (Нік Ланд). 
14. Некрократія та інгуманізм (Реза Негарестані): змова людства проти себе. 
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ТЕРНОВСЬКА Марія Едуардівна 
Аспірантка кафедри культурології 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

ТОПОЛОГІЯ КОРИСТУВАЧА КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ЛАКАНІВСЬКОЇ КІБЕРНЕТИКИ 

«Суб’єкт використовує нові технології не для трансформації своєї природи, 
але для більш наочного її виявлення. Завдяки новим технологіям приховані 
механізми набувають плоті, втілюються, виводять на поверхню структуру суб’єкта з 
усією її складністю та багатовимірністю» (Д. Узланер). 

Інтерес до чисел у найширшому значенні цього слова є невід’ємною 
характеристикою структурного (лаканівського) психоаналізу. Третя топіка 
(Реальне — Уявне — Символічне) — цей інтерес Лакана in action. Завдяки їй та 
жестові де-біологізації психоаналізу, котрий вона ознаменувала, ми здобули 
можливість говорити про суб’єкта як про ситуацію або «сцену» (що 
протиставляються «іншій психосцені» або несвідомому, якщо перефразувати 
Фройда). Така оптика є зручною, щоб не сказати, природною, коли йдеться про 
спроби говорити про сучасну людину, котру просто неможливо уявити поза 
ситуацією перманентного перебування-з-медіа. 

Лаканівський інтерес до чисел можна розділити на інтерес до топології та 
кібернетики. Топологія — розділ математики, який вивчає властивості просторів та 
явище неперервності. Саме риторика топології дозволяє окреслити зв’язки між 
регістрами психіки та механізми роботи несвідомого. Кібернетичну складову 
структурного психоаналізу можна дослідити ознайомившись із другим семінаром 
Лакана (1954/55) «“Я” в теорії Фройда та техніці психоаналізу» (цей семінар так і 
прийнято називати «кібернетичним»). Йдеться про можливість говорити про людину 
як істоту, що живе в мові, й про мову як символічну структуру структуровану за 
принципом бінарного коду (чергування присутностей та відсутностей). 

 
Сюжет №1 
Завжди важливо пам’ятати про історичний контекст, коли ми говоримо про 

спроби створення нових універсальних «моделей людини». Другий семінар Лакана 
з його концепцією Символічного та амбітним проєктом людини як суб’єкта коду є 
продуктом свого часу та відображенням стану розвитку медіа на той момент. ЕОМ 
у 1950-х функціонували завдяки мовам асемблерів (машинний код), саме тому 
машина — бінарний код протиставляються людині — природній мові в Лакана й 
риторика людини-машини звучить як виклик. Проте, комунікативна структура 
«сучасних нам машин» є вже набагато складнішою, є багатошаровою. Так 
найпопулярніші мови програмування — це мови програмування 4–5 покоління, що 
існують за законами природних мов: 

• ними пишуть люди; 
• ними пишуть і для людей (етика «чистого коду» спрямована саме на 

читабельність для інших програмістів); 
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• вони еволюціонують (щокілька років з’являються нові бібліотеки та 
фреймворки); 

• «ситуації порозуміння з машиною» можливі навіть за несправності коду 
(у програмістів для таких ситуацій є жаргонне слівце «костиль» — код, 
який працює у конкретній ситуації так, як треба, хоча не задовольняє 
умови). 

У зв’язку із цим постає низка питань: наскільки доречно говорити про людину 
в лаканівських термінах? Чи не є ідеалізація порядку машини/числа хибною 
стратегією? Що означає існування в мові або неможливість людського існування 
поза нею у такому контексті? 

 
Сюжет №2 
Зазначений інтерес Лакана до топології та кібернетики пов’язаний, зокрема, 

з його бажанням провести чітке розрізнення (аж до їхнього радикального 
протиставлення) між Символічним та Уявним. 

Пам’ятаємо, що Уявне — світ нарцисичного двійника, ідеального 
зображення, тоді як Символічне — безлика структура, якій незнані закони гармонії 
та мислення категоріями цілісності. 

Машинне в Лакана асоціюється саме із Символічним. Зважаючи на це, 
цікаво передивитись історію інтернету. Перші «прототипи інтернету» 
використовувались з академічною метою та були, по суті, базами даних (цілком 
відповідали уявленням про Символічне). Однак, вже у 1993 р., коли з’являється 
перший графічний браузер Mosaic, інтернет стає масовим, оскільки користування 
ним вже не потребує додаткових технічних навичок. У 1994 р. з’являється організація 
World Wide Web Consortium, основною і чи не єдиною метою якої є формування 
таких стандартів для вебу, які б дозволяли максимальній кількості людей 
максимально просто користуватись мережею. Перефразовуючи, в 1990-х питання 
«хорошої форми» (вимір Уявного par excellance) реабілітується у «світі 
машинного». З тих пір ми могли б діагностувати невпинне зростання перекосу в бік 
Уявного щодо Символічного. Це наочно демонструє сам факт того, що більшість 
гаджетів перетворились на суцільний екран, а взаємодія із ними — на інтуїтивну 
взаємодію з образами. 

Структурний психоаналіз лаканівського штибу є корисним інструментом 
коли йдеться про спроби створення портрету сучасної людини, оскільки в рамках 
відповідного підходу людина завжди є суб’єктом машини (актуальність такої оптики 
навряд чи необхідно аргументувати додатково). Втім, низка оціночних суджень, 
органічно вплетених в лаканівську думку, потребують ревізії. Як ми могли 
переконатися, зі зміною історичного контексту змінюються й можливості 
застосування відповідного теоретичного апарату. 

 
 



95 
 

ФЕДОРЯКА Людмила Діамарівна 
Доцент кафедри перекладу і слов'янської філології КДПУ,  
кандидат філологічних наук, доцент 

ХУДОЖНЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПАНДЕМІЇ  
У ТВОРЧОСТІ ТОМАСА НЕША 

Будь-яка пандемія (а людська цивілізація їх нараховує чимало — тиф, 
іспанка, холера) є спустошливим суспільним лихом і моральним викликом, що 
назавжди залишає слід у житті держави і окремої особистості. Пандемія, яка 
насамперед є медичною трагедією, впливає на всі суспільні сфери, — 
перебудовує систему охорони здоров’я, сприяє розвитку наукових досліджень у 
медичній царині, вносить корективи в економічну і релігійну ситуацію, змінює 
демографічну картину тощо. Загалом, життя після пандемії вже ніколи не 
повернеться в те русло, яким текло раніше. І закономірно, що ті, хто її пережив, у 
своїй уяві завжди підсвідомо ділитимуть власний життєпис на «до» і «після» біди. 

Для творчих людей пандемія — подвійний виклик, адже вона може 
кардинально повернути не лише плин життя, але і творчий процес. Не можна 
стверджувати, що епідемія «чорної смерті» в Англії 1592–1594 рр. розділила життя 
тогочасного письменника Т. Неша на до і після, але що змінила філософію життя і 
творчі орієнтири — це безсумнівно. Томас Неш (1567–1601?) — талановитий 
пізньоренесансний памфлетист, драматург, автор першого в єлизаветинській 
літературі «novel» «Невдалий мандрівник». Ще за життя його назвали «англійським 
Ювеналом» за гострий критичний розум, який і визначив його основне творче 
кредо — сатиричне. Його перу належить як чимала кількість сатиричних творів 
(памфлетів, передусім), так і інших за жанром, але у всіх них однаково потужно 
звучить його засуджувальний сміх. Про творчий доробок автора (зокрема, про 
памфлети і роман) наразі вже написано багато зарубіжних та вітчизняних 
досліджень, тож його внесок у формування сатиричної і романічної традицій 
єлизаветинської доби уже з’ясовано. А от про те, що він є автором поетичних 
зразків якщо і сказано, то напрочуд мало. Можливо, якби не нинішня пандемія 
коронавірусу, нешезнавці б і не звернули уваги на те, яку величезну роль відіграла 
тодішня лондонська чума у творчості цього сатирика. 

Парадоксально, але у випадку з Нешем варто говорити про так званий 
«зворотний бік» чуми, адже лише в розрізі того медичного колапсу його талант 
розкрився і засяяв новими гранями. Лише у контексті сучасної пандемії 
літературознавці розглянули творчість Неша під кутом зору, який ніколи раніше не 
потрапляв під їхнє «збільшувальне скло». Результат виявився неочікуваним, але 
напрочуд цікавим: було встановлено, що свої найкращі твори Неш написав під час 
пандемії. Насамперед йдеться про те, що саме карантинним періодом у 
єлизаветинській Англії датовані його блискучі зразки памфлетного жанру «Плач 
Христа над Єрусалимом» («Christ’s Tears over Jerusalem», 1593) та «Нічні жахи» 
(«Terrors of the Night», 1593), роман «Невдалий мандрівник» («The Unfortunate 
Traveller», 1593), а також п’єса «Останнє бажання і заповіт Саммера» («Summer’s 
Last Will and Testament», 1592). Ба більше, по-новому в пандемійному розрізі 
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зазвучали декілька Нешевих віршів актуальної медичної тематики, що суттєво 
збагачують художню структуру цієї п’єси. Акцентоване прочитання фрагментів на 
пандемійні теми з роману «Невдалий мандрівник» також дало можливість дійти 
нових літературознавчих висновків. 

Нешева інформація про пандемії пітниці і чуми, репрезентована на 
сторінках роману і п’єси, не постає хронологічно та історично правдивою, втім, 
мета автора в іншому, і, попри цей огріх, він досягнув її — зобразити масштаби і 
перебіг хвороби та зробити це в максимально зрозумілому стилі, під 
невимушений діалог із людиною з простого середовища, якій треба доступно 
розповісти про страшну суспільну катастрофу. Така авторська місія суголосна з 
призначенням образу Джека Вілтона у романі, а також проливає світло на 
жанрову природу пандемійних епізодів. З тематичної точки зору фрагменти про 
чуму в Італії та пітницю в Англії дуже нагадують хроніку, але Неш розхитує її канони, 
бо історичні факти обростають купою власних коментарів і прикладів, 
переінакшень і неспівпадінь, що представлені у вигляді діалогу з читачем. Внаслідок 
такого наративного експерименту ці фрагменти дуже схожі на розповіді про 
епідемію чуми в Італії з роману Дж. Бокаччі «Декамерон». Вартим уваги є також той 
дослідницький висновок, що і сучасному читачеві розповіді про хвороби, що 
вирували п’ять століть тому, видаються абсолютно зрозумілими саме завдяки такій 
наративній структурі і численним прикладам, а медикоподібні відомості про 
«англійську гарячку» і взагалі напрочуд яскраві, точні і легкі для сприйняття і 
запам’ятовування. Про «англійський піт», до речі, нинішнім читачам відомо набагато 
менше, ніж про чуму, і однією з причин цього є те, що, на відміну від чуми, не в 
багатьох художніх творах тогочасного періоду вона знайшла відображення 
(зокрема, згадки містяться ще у комедії В. Шекспіра «Міра за міру» 1604 р., де він 
писав про головні людські біди, серед яких називав і «хворобу» — в оригіналі «with a 
sweat»). 

Тож відомості біографічного характеру і літературні факти, запропоновані в 
даній статті, постають аргументом на захист тези про те, що творчість Томаса 
Неша лише виграла від того, що в Лондоні були запроваджені карантинні 
обмеження і йому довелося залишити місто. Тільки у такий спосіб (як показує його 
подальша доля) Неш мав унікальну і навдивовижу рідкісну для себе можливість 
працювати не боячись бумерангу від можновладців. Дворічний період пандемії 
виявився найпродуктивнішим у творчості цього літератора, адже після повернення 
він написав з певною перервою всього три твори, а в 1597 р. і взагалі був змушений 
знову залишити Лондон куди повернутися вже не зміг. Пандемія «подарувала» 
Нешеві незрівнянну можливість не лише не поставити на паузу творчий процес, не 
лише писати, а писати плідно і проявити себе у різних творчих іпостасях — поетом, 
драматургом та творцем великого роману, а також відшліфувати стилістику 
письма. Він використав час напрочуд прагматично — не підхопив інфекцію і 
реалізував свій творчий потенціал вповні. Можна сказати, що його перша зустріч із 
пандемією пішла йому на користь, і його випадок є прикладом того, як за певних 
обставин карантин може перетворитися на благодатний період, що живить 
наснагою і надихає на творчі злети. 

Художнє висвітлення пандемії як тематичної константи знайшло місце у його 
різножанрових творах — інтерпретація була здійснена у віршах із п’єси «Останнє 
бажання і заповіт Саммера» та в епізодах роману «Невдалий мандрівник». Обидва 
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ці твори не лише красномовно свідчать про факт епідемії, але і проливають світло 
на деякі сторони творчої діяльності письменника. Так, він, який був добре знаний 
передусім як памфлетист, віршами — перший раз у першому драматичному 
творі — повновладно зарекомендував себе володарем ще одного таланту. У 
порівнянні з віршами, в романі автор пише не лише про емоційне сприйняття чуми, 
але й, залишаючись пристрасним, додає більше фактуальної інформації, тож тут 
уже присутня більш раціональна візія. Попри недбале ставлення Неша до 
історичної правди та вільного поводження з часом у пандемійних романних 
епізодах (які він долучив до великого тексту уперше серед своїх колег-прозаїків), а 
також шляхом традиційних для поетичного твору засобів авторові вдалося 
намалювати правдиву і яскраву, але чорнобарвну картину обидвох пандемій, 
відобразити їх істинний перебіг і трагічну естетику людської рецепції. Літературним 
досягненням Неша, яке варте уваги особливо в наш час, є залучення подібних 
епізодів до романного та драматургічного простору, хоча, як вірші, так і пандемійні 
історії, поза сумнівом, мають право на самостійне життя — в цьому полягає їхня 
художня унікальність і позачасові просвітницькі й застережувальні імперативи 
їхнього творця. Про них стало відомо лише сьогодні, коли за нинішніх соціальних 
обставин творча спадщина Т. Неша була перечитана під означеним кутом зору. 

Ситуація із сучасним коронавірусом демонструє, що і через кілька століть 
проблеми в медичній царині залишаються незмінними. Епідемія XXI ст., так само як 
і ті, що котилися Європою в XV і XVI ст., застала людей зненацька, система охорони 
здоров’я і лікарі виявилися професійно нездатними, ліків і досвіду бракувало, тож 
швидко й ефективно зреагувати не вдалося. Саме ці фактори викликали величезну 
кількість летальних випадків, яким суспільство і медицина не змогли протистояти до 
появи вакцини. Попри те, що нинішня пандемія спіткала високорозвинене 
суспільство, цікавою є думка Грема Мені з Інституту історії медицини в Університеті 
Джона Гопкінса про те, що люди минулих століть були краще підготовлені до 
спалахів періодичних інфекцій, адже тоді вони набагато частіше вирували світом, а 
сучасний пацієнт просто не звик до таких хвороб, тож нам треба уважніше 
придивитися до захворювань минулого. 

Епідемії, які знайшли відображення у творах єлизаветинського літератора 
Томаса Неша, сьогодні вже перестали існувати, тож є надія, що коронавірус, як 
англійський піт, також закінчиться і більше не повернеться. Тому пандемійний 
наратив цього письменника, який не лишився осторонь великої суспільної 
катастрофи і чи не єдиний з-поміж єлизаветинських митців під час пандемії писав і 
про пандемію, є застереженням і нашим сучасникам, яких спіткала інша, але не 
менш небезпечна хвороба, ніж випала на долю ренесансних людей. Воно в тому, 
аби бути ментально свідомими існування суспільного лиха з метою його 
передбачення, профілактики і оперативного усунення; бути психологічно 
налаштованими, аби стійко реагувати і зносити фізичні випробування, триматися 
разом у ситуаціях на межі життя і смерті, йти на допомогу і співчувати чужому горю. 
Воно є посланням «людям у білих халатах» — бути професійно спроможними 
вчасно давати фахову відсіч смертоносній епідемії, розвивати медичну галузь, аби 
спільними зусиллями з вірою в успіх знайти чарівну вакцину і перемогти хворобу 
назавжди. А також порадою справжнім патріотам своєї країни — шанувати історію 
і плекати накопичений попередниками досвід, адже без цих складових колективної 
пам’яті виграти у кожної наступної пандемії буде занадто складно. 
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ЧЕРЕПАНЯ Анна Олегівна 
Аспірантка ІПСМ НАМ України 

ВІРУС В ЕКОСИСТЕМІ МИСТЕЦТВА 
Нинішня епоха сповнена сумнівів і страхів для людства. Необмежена 

вірусність, невизначеність і вразливість впливають на те, як функціонує глобальна 
екосистема мистецтва. Зараз людина може дивитися на світ тільки з певної точки 
спостереження і не має ані найменшої можливості фізичної взаємодії. Вигнання з 
публічного простору, як і очікувалося, переросло у масову міграцію людей до 
інформаційного простору. Глобальний флешмоб із закликами залишатися вдома 
та виходити тільки тоді, коли це абсолютно необхідно, виявляє присутність як нову 
цінність. Стан порушеної колективності посилює відчуття екзистенційної самотності, 
і нудна рутина за зачиненими вікнами спонукає людей встановити нову важливість 
відвідування та перебування деінде крім свого дому. 

Пандемія коронавірусу (COVID-19) викликала безпрецедентні заходи. 
Соціальне дистанціювання, мораторій на скупчення людей, закриття кордонів 
зупинили значну частину економіки, в тому числі «підвісили» людей, зайнятих у 
сфері культури, виставковій, розважальній і просвітницькій діяльності у стані 
невизначеності. Артцентри, музеї, художні галереї та інші виставкові простори були 
змушені призупинити свою життєдіяльність та віднайти безпечний стан анабіозу. В 
особливо важкому становищі опинилися позаштатні працівники: художники, 
викладачі, артменеджери, фотографи, оператори, куратори, організатори, 
технічні працівники та багато інших, що були змушені піти на самоізоляцію, аби 
зменшити поширення вірусу. Пандемія загострила вже існуючі структурні 
проблеми сфери сучасного мистецтва і показала, наскільки слабко захищеними 
є творчі працівники: нерегулярна і фрагментована проєктна робота, нетипові і 
короткострокові контракти, оупен-коли за символічний капітал (який вже нема куди 
накопичувати та ніяк не можна конвертувати у замороженому світі), конкурси на 
виробництво низькооплачуваного контенту, журнали, які не знаходять ресурсів на 
оплату праці авторів тощо. Люди, які присвятили життя культурі, тому, що надає 
життю значення, опинилися під загрозою зникнення. Вони виявили, що позбавлені 
можливості сплачувати орендну плату, комунальні та медичні послуги, 
забезпечувати базові побутові потреби для себе і близьких. Як зазначає теоретик 
сучасного мистецтва Роман Осмінкін, художники взялися не тільки за критику 
наявних інституцій і осмислення свого становища прекарних працівників, а й за 
пошук шляхів і форм співробітництва, проблематизацію політекономії капіталізму і 
турботу про спільне благо [1]. 

Тож пандемія стала приводом до прояву соціальної солідарності. Показовим 
прикладом може бути те, як беручи до уваги очевидну несумісність між способом 
функціонування культурного середовища та формами соціального захисту, 
передбаченими італійською державою у зв'язку з надзвичайною ситуацією, було 
створено рух «Art Workers Italia». Багато хто опинився в ситуації скасованих подій та 
закритих майданчиків, а в особливо важкому становищі — ті, у кого або не було 
жодних письмових домовленостей, або були договори, які передбачали, що у разі 
форс-мажору все скасовується. Тому спільнота культурних працівників 
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мобілізувалася з метою протистояти прекаризаціі художньої праці і врятувати 
величезний, хоч і для багатьох невидимий культурний пласт, що складається з 
роботи незалежних індивідуальних художників, а також безлічі інших фахівців, які 
лишилися без засобів до існування, адже весь дохід був концентровано пов'язаний 
із подіями, які передбачають скупчення людей. Режим діяльності AWI [2] — 
маніфестація прав та озвучення проблем, розробка інструментів та порівняльний 
аналіз практик підтримки. Це, зокрема, адвокація гарантованого базового доходу 
для всіх, хто опинився в уразливих позиціях протягом терміну дії урядових 
карантинних постанов, негайного заморожування платежів за іпотекою та іншими 
боргами, тимчасового скасування або компенсації орендної плати і комунальних 
платежів для людей і незалежних культурних майданчиків, запобігання звільненням 
штатних працівників, можливості дистанційної праці тощо. 

Якщо повертатися до фізичного виміру пандемії, то замінники живої 
взаємодії, старанно створені упродовж останніх десятиліть, знайшли найширше 
застосування на початку 2020 р. Присутність стає найдефіцитнішим економічним 
ресурсом. Тілесність імітується, а цифровий хаос розшаровує та розщеплює 
увагу, що призводить до оманливого досвіду. Втілення твору мистецтва в мережі 
більше не потребує зв’язку з його «тілом». Однак тиражування цифрового 
зображення знецінюється через його надлишок та легкість у створенні. Здавалося 
б, пандемічні рішення пропонують надмірну кількість контенту і необмежений 
доступ до світових музеїв, літератури, подкастів та інших інтелектуальних та 
емоційних пригод в інтернеті. Однак насправді вони стирають уявлення про світ і 
виключають людей з модусу спільності. 

Візуальна культура та її традиційні канали репрезентації вимагають людської 
присутності як символічного обміну енергією, знаннями та враженнями. Саме 
галереї та музеї першими страждають від відсутності мобільності під час 
карантину. Пандемія коронавірусу сприяла зростанню кількості онлайн-виставок. 
Ці проєкти були доступні і раніше, однак вони явно отримали абсолютно нову 
репутацію, можливості та аудиторію. Хоча немає встановлених критеріїв і точного 
розуміння феномену цифрових виставок, можна простежити, як галереї 
пристосувалися до поточних потрясінь. 

З огляду на умови пандемії, можливі формати були і залишаються обмежені 
онлайн-взаємодією і можуть включати в себе: віртуальні артрезиденції, семінари та 
інтерактивні сесії, дискусійні гуртки, спільні експериментальні процеси і різні інші 
формати, які, можливо, ще не були випробувані. Міжнародній художній сцені 
навіть попри скасовані та перенесені бієнале, арт ярмарки та форуми вдалося 
вижити і розвиватися відповідно до викликів епохи COVID-19. Після реорганізації 
галереї знайшли нові підходи та зміцнили свої онлайн-ресурси, щоб залишатися 
близько до публіки. Ці трансформації явно мають довгострокові наслідки не тільки 
для творчих професіоналів, але й для людського сприйняття мистецтва загалом. 

Повна цифровизація неухильно призводить до того, що ринок мистецтва 
(можливо, вперше так очевидно) втрачає чуття елітарності, стає більш 
демократичним. Такий помітний приплив «свіжої крові» на ринок також створив 
унікальну ситуацію. Завдяки розвитку онлайн-проєктів багато художників знайшли 
шанс просувати свої роботи в інтернеті. Безсумнівно, віртуальний поворот ніколи не 
замінить теплого контакту з людьми, запаху у виставковій залі, текстури тканини або 
правильного галерейного освітлення. Але увага мільйонів користувачів, прикута до 
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екранів комп’ютерів, була переспрямована у тому числі на твори мистецтва та 
новопосталі майданчики для демонстрації робіт, а відтак художники отримали нову 
аудиторію та способи комунікувати з нею. 

Своє оновлення отримав і досвід медіації мистецьких робіт, який завжди 
вважався суто «живою» контактною практикою. Коли відвідувачі приходять на 
виставку, простір виставки є безпечною рамкою, яка дозволяє комунікації 
відбутися. В інтернеті не завжди учасники відчувають себе в безпеці, і тому можуть 
не включати камеру і навіть звук. Разом з тим, на відміну від галереї, де люди часто 
поспішають на інші виставки або просто по справах, медіація онлайн виявляється 
комфортним середовищем для вдумливої комунікації [3]. Ситуація тривалої 
самоізоляції — екстраординарний досвід, який дозволяє виявляти довіру й уважність 
до зовсім незнайомих людей в мережі. Медіація цінна тим, що порушує усталений 
порядок «твір — глядач», у межах якого глядач у більшості випадків є пасивним 
об'єктом впливу з боку твору / автора / лектора і т. д. Медіатор створює ситуацію 
плавної дискусії і розширює можливість прочитання і аналізу твору. Саме цього не 
вистачає більшості онлайн-платформ, які працюють в односторонньому порядку: 
перегляд лекції, онлайн-тур по музею і т. д. зрідка залишають після себе простір для 
розмови. Вдала сесія медіації може створити унікальну можливість більш 
індивідуального і тонкого сприйняття роботи, в якому глядач залучається до 
«активації» роботи. Онлайн-медіація, безумовно, все одно обмежена в можливості 
передачі техніки, емоції, настрої, а тому пріоритет залишається за сприйняттям 
роботи у реальності. Зараз онлайн-медіація сприймається як ще один 
карантинний формат, але ця практика має потенціал стати регулярною, коли 
пандемія закінчиться. Розбіжність між онлайн та офлайн моделями полягає у 
більшій розслабленості людей і готовності до камерного діалогу на рівних. Іноді 
віртуальна розмова може відбуватися між відвідувачами навіть без активного 
спрямування з боку медіатора. 

Якщо говорити про інфраструктуру мистецтва, то кризову підтримку від 
держави в культурному секторі отримували тільки деякі музеї, і майже ніколи — 
приватні. Досвід державної підтримки відмінний в різних країнах, в той час як 
приватні національні і міжнародні культурні фонди виділяли чимало стипендій та 
грантів для допомоги працівникам культури і креативних індустрій під час пандемії 
COVID-19. Утім, цього виявилося критично мало: звіт компанії Oxford Economics [4] 
стверджує, що індустрія культури Великобританії стикнулася з катастрофою. Втрати 
доходів у зв'язку з пандемією COVID-19 оцінюються у £ 74 млрд. Звіт також пророкує, 
що галузь постраждає від карантину вдвічі сильніше, ніж інші галузі промисловості 
країни, і її чекає втрата п'ятої частини робочих місць, тобто роботу втратять близько 
400 тис. осіб. До пандемії індустрія культури Великобританії приносила економіці 
країни £ 111,7 млрд, — це перевищує сукупний внесок автомобільної, 
аерокосмічної, медико-біологічної та нафтогазової галузей. Найбільше падіння 
валової доданої вартості в індустрії культури відбулося у Лондоні, який є центром 
британського артринку. 

У 2020 р. світові галереї втратили в середньому 72% своєї річного прибутку, 
такими є результати дослідження, проведеного The Art Newspaper [5]. В опитуванні 
взяли участь 236 галерей і артдилерів з різних країн. Найбільш песимістичними 
виявилися британські галеристи, вони оцінюють втрати у 79%. Представники 
континентальної Європи налаштовані більш позитивно — вони припускають, що 
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річна виручка знизиться на 66%. При цьому 33,9% респондентів вважають, що криза, 
викликана пандемією коронавірусу, змусить їх закрити свій бізнес. Згідно з цим 
опитуванням, найменше шансів на виживання у невеликих галерей з п'ятьма–
дев'ятьма працівниками. 

У тритомному щорічному звіті про стан артринку онлайн — Hiscox Online Art 
Trade Report 2020, оприлюдненому Arttactic, наведено факт, що сумарні продажі 
мистецтва і предметів колекціонування онлайн за 2019 р. склали $ 4,82 млрд, і цей 
показник зріс у п’ять разів у 2020 р. [6]. Продажі на онлайн-аукціонах Christie's, 
Sotheby's і Phillips у першому півріччі 2020 р. склали $ 370 млн — на 436% вище, ніж 
за аналогічний період 2019 р. Це зростання, звичайно, пов'язане з переведенням 
активності в режим онлайн через пандемію. Така статистика демонструє, що люди 
готові витрачати гроші на предмети мистецтва навіть у кризовий період, а купівля 
творів онлайн — у всякому разі не перешкода, а за умови зручного інтерфейсу, 
швидкого сервісу та прозорого ціноутворення — середовище навіть більш 
сприятливе, аніж живі аукціони. 

Через запровадження обмежень відвідуваність Лувру у 2020 р. знизилася на 
72% [6]. Музей був відкритий всього лише половину з усіх робочих днів і втратив 
€ 90 млн доходу в зв'язку зі зниженням туристичного потоку. Такий показник вкотре 
доводить важливість безпосередньої присутності людей для досвіду взаємодії з 
творами мистецтва, культурою, історією. 

В умовах пандемії найбільш важливими стають теми виключення, 
обмеження, усунення «зайвого». У такому мінливому ландшафті реалізується 
реактивний поворот до турботи і нова колективність, присвячена соціальним і 
політичним проблемам, які загострила глобальна пандемія (і не тільки), і їхніх 
можливих рішень. Все це говорить про формування принципово іншої 
соціокультурної моделі, яка відходить від найманої праці і культури споживання. 
Пропоновані теоретичні моделі майбутнього все частіше ґрунтуються на 
загальному базовому доході, самоорганізації, задоволенні від свідомої праці на 
принципах турботи, різноманітності і безлічі культурних просторів і варіативних типах 
освіти. Ці теорії все менше здаються утопічними, вони будуються на більш 
ретельному аналізі проблем праці та сучасної культури, починають заміщати 
колишні інститути і стають в умовах пандемії конкретними політичними вимогами 
економічного забезпечення культурної праці. 
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