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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Однією з головних умов становлення державності України є її входження
у  світ  сучасних  культурних  надбань.  Адже  саме  сфера  культурних  знань
сприяє формуванню в особистості широкого світобачення, орієнтованого на
загальнолюдські гуманістичні цінності.

Культура  відіграє  все  більшу  роль  у  формуванні  та  зміцненні
громадянського суспільства, розвитку творчих здібностей людини, побудові
правового  суспільства.  Вона  впливає  на  всі  сфери  суспільної  та
індивідуальної  життєдіяльності  -  працю,  побут,  дозвілля,  спосіб  життя
суспільства й особистості.

Цінності, зразки й норми поведінки людини, що виникають у результаті
освоєння  світу,  виступають  одночасно  як  елементи  складного  механізму
регулювання соціального  життя.  Сходження  суспільства  до  нових  вершин
суспільного  розвитку  вимагає  насамперед  звернення  до  культурного
потенціалу, нагромадженого людством за час його існування.

Мета  дисципліни  «Культурологія»  -  ознайомити  студентів  з
фундаментальними досягненнями світової і вітчизняної культури, розкрити
єдність  і  різноманітність  культур  світу,  показати  значущість  культури  в
життєдіяльності  людини  й  соціальних  груп,  її  роль  у  творчості  та
вдосконаленні  особистості,  гуманізації  суспільних  відносин.  Курс  дає
можливість студентам долучитися до скарбниці мудрості й досвіду, надбаних
людством протягом тисячоліть.

Курс  "Культурологія"  спрямований  на  збагачення  і  розширення
гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх
фахівців.  Сприйняття  і  розуміння  культури  як  суспільного  явища
допоможуть  кваліфіковано  аналізувати,  систематизувати,  класифікувати  та
створювати оптимальні моделі процесів духовного, соціально-політичного та
культурно-мистецького життя.

Культурологічна  підготовка  має  спрямувати  молодь  на  особистісну
культуротворчу  орієнтацію  в  сучасному  світі,  сприятиме  осмисленню
сукупності культурних досягнень людства, взаєморозумінню та продуктивній
співпраці  з  народами,  які  мають як  схожі,  так і  відмінні  риси в  культурі,
веденню кваліфікованого діалогу з партнерами іншої культурної домінанти.

Форма підсумкового контролю – залік. 



ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Студент повинен знати:
•  основні  терміни  та  поняття  культурології  на  рівні  відтворення,

тлумачення для розширення інтелектуального рівня;
•  закономірності  культурного  процесу,  культури  як  специфічного  та

унікального феномену людства;
• основні етапи розвитку світової культури;
• основні етапи розвитку української культури;
• тенденції розвитку і взаємозв'язків світової та української культури на

сучасному етапі.

Студент повинен уміти:
• визначати основні етапи розвитку світової та української культури;
•  правильно  оцінити  сучасний  стан  культури  й  культурного  розвою,

бачити і розуміти постійні зміни в різноманітних сферах соціокультурного
процесу;

•  диференціювати  системні  зв'язки  всіх  складових  культури,  всього
мистецького процесу;

• визначати проблеми розвитку культури українського народу в контексті
світової  культури,  а  також  аналізувати  культури  народів  в  їхньому
взаємозв'язку;

•  реалізувати  одержані  знання  з  культурології  для  формування
особистості в умовах розмаїття культур.



Рекомендації щодо роботи з літературою
  
   Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту,
параграфу, дотримуючись таких правил:

1 Зосередитись на тім, що читаєш;
2 Виділити саму суттєвість прочитаного, відкидаючи дрібниці;
3 Зрозуміти думку автора чітко  і  ясно,  це  допоможе виробити чітку  і

власну думку;
4 Мислити послідовно і обережно;
5 Уявити ясно те, що читаєш.

          У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних
термінів знаходити в словнику іншомовних слів і у спеціальних довідниках.
         Незрозумілі  місця,  фрази,  вирази перечитувати декілька раз,  щоб
зрозуміти їхній смисл.
         У тексті  зустрічаються окремі слова,  фрази,  або цілі  речення,  що
виділені курсивом, жирним шрифтом, або набрані в розрядку. Це свідчить
про акцент автора на основному.
         Після прочитання тексту необхідно:

1 Виділити головну думку автора;
2 Виділити основні питання тексту від другорядних;
3 Усвідомити  зв'язок  між  теоретичними  положеннями  і  життям

(практикою);
4 Закріпити прочитане у свідомості;
5 Пов'язати нові знання з попередніми у даній галузі;
6 Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання -записам.

         Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора,
року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік і номер видання,
заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних
питань тексту в логічній послідовності теми.
        Складання плану, або тез логічно закінченого по смисловому змісту
уривка тексту, сприяє кращому розумінню його. План може бути простий або
розгорнутий,  тобто  більш  поглиблений,  особливо  при  опрацюванні
додаткової літератури за даною темою.
        Після складення плану необхідно перейти до текстування записів.
       Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути короткі або
розгорнуті залежно від рівня знань студента,  багатства його літературної і
професійно лексики, навичок самостійної роботи з книгою. По мірі клопіткої
і  систематичної  праці,  записи  повинні  носити  тезисний  характер  і  бути
логічно послідовними.
       Для зручності  користування записами необхідно залишати поля для
заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними.
В них необхідно виділяти  важливі  місця,  головні  слова,  які  акцентуються
різним шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками
на полях, рамками, стовпчиками тощо.



     Записи можуть бути у вигляді конспекту, простих або розгорнутих тез,
цитат, виписок, систематизованих таблиць.
    Конспект  (лат.  огляд)  -  це  коротка,  стисла,  послідовно  викладена  за
текстом універсальна форма запису основного змісту прочитаного, яка може
супроводжуватись різними вищезгаданими записами.
    Складання  конспекту  зводиться  до  коротких  записів  змісту  кожного
заголовку  плану.  Виділяючи  основні  думки,  положення,  підтвердження
прикладами. Всі питання плану повинні бути пов'язані між собою.
    Виписки  використовуються  за  необхідності  викладання  найбільш
важливих місць, фактів, цифрових даних, точного формулювання правил та
законів.
    Цитата  (лат.  визнавати) - це послідовний вислів, яким підкреслюється
положення  тексту.  Вона  зберігає  гостроту  висловлювання  автора,
виписується послідовно, грамотно і вказується джерело цитати.
     Важливим  елементом  конспектування  є  уміння  використовувати
ілюстровані роботи  (схеми, графіки, діаграми) і  систематизовані  таблиці.
Основним недоліком у даному питанні є механічне виконання ілюстрацій, що
не пов'язане з текстовим матеріалом.
    Викладач  повинен  навчити  самостійно  складати,  аналізувати  і
користуватись при теоретичних викладках матеріалу. 
        Складання  ілюстрованих  матеріалів  проявляє  творчу  і  свідому
активність студента до оволодіння знаннями, сприяє практичним умінням і
навичкам до самостійної, вдумливої праці.
    Навички  конспектування  виробляють  уміння  студента  до  написання
рефератів.
    Реферат (лат. докладувати, повідомляти) - це короткий виклад суттєвості
змісту якої-небудь книги, теми, чи окремого питання прочитаного джерела.
    Реферат  викладають  у  вигляді  вільного  запису  своїми  словами,
дотримуючись  послідовності  фактів  згідно  з  джерелами  і  супроводжуючі
текст виписками, цитатами, ілюстративними матеріалами.
    Необхідно привчити студентів користуватись великою кількістю джерел
для написання реферату. Це дає можливість повноцінніше висвітлювати тему
і  навчитись зіставляти  вислови,  думки,  цифрові  дані  різних авторів,  років
видання,  що  сприяє  виробленню  власної  думки  студента  і  є  рушійним
фактором до навичок елементів дослідницького мислення.



Самостійна робота 1

Тема: Походження і головні етапи розвитку культури. Види і жанри 
мистецтва. Первісна культура

Мета: розширити знання, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення
отримати  нові  знання  самостійно;  розвивати  духовні,  інтелектуальні  і
естетичні відчуття.

План
1 Походження і головні етапи розвитку культури.
2 Походження мистецтва.
3 Первісна епоха та її місце в історії людства.
4 Розвиток матеріальної культури та еволюція мистецтва у палеоліті, 

мезоліті, неоліті.
5  Найдавніші релігійні вірування (тотемізм, фетишизм, анімізм, магія).

Література
1 Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та зарубіжна 

культура: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
2 Матвеєва Л.Л. Культурологія. Курс лекцій. – К.: ОРАНТА, 2004.
3 Левчук Л.Т. та ін. Історія світової культури. - К.: Либідь, 2000.
4 Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. - К.: Либідь, 1995.

Походження культури безпосередньо пов'язане з походженням людства, яке, за
твердженнями  деяких  сучасних  вчених,  виникло  близько  двох  мільйонів  років
тому. В наш час існує чимала кількість наукових гіпотез щодо появи й розвитку
людини, але всі  вони не можуть вважатися остаточними, оскільки кожній з них
бракує фактичного підґрунтя. Плин часу знищив майже всі сліди перебування на
нашій планеті людини тих далеких часів. Ось чому випадкові знахідки, які інколи
трапляються,  в  разі,  якщо  вони  належать  віддаленим  тисячоліттям,  стають
справжньою сенсацією для всього світу  й породжують усе  нові  й  нові  гіпотези
виникнення й розвитку людини як біологічної та соціокультурної істоти.

Первісна  доба  історії  людської  культури  сягає  саме  тих  далеких  часів,  коли
з'являється Homo sapiens як окремий вид живих істот. Тривалість первісної доби в
історії різних народів має свої часові варіації. Вони відповідають появі в кожного з
окремих народів перших цивілізацій, тобто тривають приблизно до IV - І тис. до
н.е.  А оскільки на планеті  в  її  віддалених куточках (джунглі  Амазонки,  пустелі
Австралії,  Північна  Тундра)  ще  й  досі  мешкають  племена,  яких  не  торкнулась
цивілізація,  деякі  вчені  не  вбачають  підстав  вважати  первісну  культуру  лише
явищем минулого. Тим більше, що сучасна людина за своєю психікою, здатністю
до  мислення,  естетичними  уподобаннями  мало  чим  відрізняється  від  людини
первісного  світу.  Рівень  цивілізованості,  технічного  й  наукового  озброєння
людства  ніяк  не  позначається  на  її  біологічних  рисах,  властивостях  головного
мозку.



Первісний лад  був  найдовшим в  історії  людства.  Усю цю історію археологи
поділили  на  три  віки:  кам'яний,  бронзовий  та  залізний.  Кожна  епоха  отримала
назву згідно  з  уявленнями науковців про поступову зміну первісних технологій
виробництва  і  відповідних  їм  матеріалів,  з  яких  виготовлялися  відомі  з
археологічних розкопок основні знаряддя праці наших предків. Найдовший з трьох
віків -кам'яний. У свою чергу, він розподіляється на три доби: стародавній кам'яний
вік, або палеоліт (приблизно 1,5 млн років - 14 тис. років тому), середній кам'яний
вік, або мезоліт (XII-VIII тис. до н.е.) та новий кам'яний вік, або неоліт (VIII-IV тис.
до  н.е.).  Інколи  послуговуються  терміном  енеоліт,  щоб  позначити  перехідний
кам'яний вік, тобто таку добу неоліту, коли поруч із кам'яними знаряддями праці
використовувалися і знаряддя з міді (V-II1 тис. до н.е.). Приблизні ж хронологічні
межі бронзового віку обіймають III - початок І тис. до н.е. Азі тис. до н.е. почався
залізний вік, який триває до цього часу.

Початковою  формою  організації  суспільства  при  палеоліті  було  так  зване
"первісне стадо", або праобщина. Це був дуже довгий період існування людства*
коли людина поволі почала виділятися з тваринного світу, поступово накопичуючи
навички виготовлення та застосування знарядь праці.  Ці знаряддя,  що з'явилися
наприкінці,  палеоліту,  були  дуже  примітивними:  ручні  рубила  з  кременю  або
іншого  загостреного  каменю,  різноманітні  скрібла,  палки-копачки,
гостроконечники та ін. їх використовували під час полювання та ловлі риби, для
розтину туш забитих тварин, видобування їстівних коренів рослин тощо. Людина
тієї доби вже володіла вогнем, який виконував дуже важливі функції в її житті. Він
зігрівав,  використовувався  для  приготування  їжі,  відлякування  хижаків,
виготовлення дерев'яних знарядь (загострення палиці), а згодом - для виготовлення
перших металевих (мідних) предметів, обробки глиняного посуду.

Первісні  стада  проводили  життя  просто  неба  або  селилися  в  природних
схованках,  якими  найчастіше  слугували  печери.  Штучні  житла,  що  нагадували
землянки або напівземлянки, для зведення яких використовувалися різні матеріали,
наприклад, кістки мамонтів (Україна, стоянка Молдова-1), стали з'являтися тільки в
добу  мезоліту.  Господарювання  мало  привласнювальний  характер.  Люди
займалися  збиранням  та  мисливством  і  в  усьому  залежали  від  примх  природи.
Такий  спосіб  господарювання  не  міг  забезпечити  належної  кількості  їжі,  тому
людина майже весь свій час витрачала на її  пошуки. Для цього необхідно було
вести кочовий спосіб життя, за якого не лишалося можливості дбати про житло.
Спостереження, які протягом ХІХ-ХХ ст. велися за дикими племенами, свідчать,
що первісне стадо складалося з 30-40 осіб, які мали постійно змінювати місце свого
перебування.

Обмежені  можливості  людей  у  добуванні  їжі  безпосередньо  впливали  на
чисельність людства. Але кількість населення зумовлювалась не лише періодичною
нестачею їстівних припасів, а й кочовим способом життя. Щоби поставити дитину
на  ноги,  матір  або  батько  повинні  були  носити  її  на  руках  не  менше,  ніж  до
чотирирічного  віку,  а  це  не  дозволяло  людству,  з  урахуванням  у  середньому
нетривалого на той час людського життя, навіть за сприятливих кліматичних умов,
збільшувати свою кількість. Натомість, чисельність людства зменшували і хвороби,



і  голод,  і  хижі звірі.  Середня тривалість  життя на той час  не перевищувала ЗО
років. Люди після тридцяти років вважалися вже дуже літніми.

Важливим  фактором  еволюції  первісної  людини  слід  вважати  необхідність
докладання колективних зусиль для добування їжі. Особливо це стосується такої
форми діяльності, як мисливство. Найбільшого ефекту в певних природних умовах
можна було досягти тільки від загінного полювання, а це вимагало пошуку шляхів
до  спілкування,  взаєморозуміння  між  людьми,  виховувало  вміння  жити  в
колективі,  спонукало  до  подолання  зоологічного  індивідуалізму.  Протягом
тисячоліть відбувався вкрай повільний, але надзвичайно важливий для подальшої
культурної еволюції процес обмеження біологічних інстинктів пралюдини, що був
пов'язаний  із  формуванням  норм  поведінки,  обов'язкових  для  кожного  члена
первісного стада.

Таким  чином,  поєднання  матеріального  й  духовного  факторів  у  житті
первісного людства, власне, й стало початком зародження феномену культури як
синкретичного  (нерозчленованого,  комплексного)  явища,  що невід'ємно пов'язує
людські почуття, волю та інтелект з оточуючим природним середовищем.

Вважається,  що  культура  первісного  суспільства  була  вкрай  примітивною  й
обмеженою.  Логічне  мислення,  навички  й  вміння,  технічні  та  інші  знання
тогочасної  людини  сьогодні  вражають  своєю  обмеженістю.  І  хоча  поступово
матеріальна  культура  первісного  суспільства  розвивалася  й  удосконалювалася
(з'явилися спеціальні знаряддя праці: різці, ножі, голки, легкі та гострі наконечники
для списів, сокира, лук і стріли тощо), найбільшого успіху людство досягло не в
цій галузі, а у сфері облаштування соціальних відносин: приборканні тваринного
начала в первісному стаді в цілому і в кожного з його членів зокрема.

Пошук  більш  ефективних  способів  колективного  існування  в  конкретному
середовищі  вимагав  обміну  інформацією  в  групі,  а  це  зумовлювало  зростання
інтелектуальних  здібностей  людей,  розширення  кола  їх  знань.  Поступово  і
повільно  з'являється  і  розвивається  мова,  яка  стає  найважливішим  чинником
культурної еволюції людства. Як показують сучасні дослідження, мова народів, що
досі  перебувають  у  первісному  стані,  характеризується  досить  високим  рівнем
розвитку і  в  лексичній,  і  в  граматичній сфері.  А саме цей показник вважається
одним  із  найважливіших  у  сучасній  характеристиці  інтелектуальних  здібностей
людини.

Поява й розвиток мови сприяли не лише обміну інформацією, а й її збереженню
й  накопиченню,  що  неминуче  прискорювало  інтелектуальний  розвиток
суспільства.  Саме  культура  й  стає  носієм  такої  інформації,  своєрідною
колективною пам'яттю первісного суспільства.  Ця пам'ять мала свою специфіку,
яка полягала в її синкретичному, неподільному, змішаному характері. Тут наукові
знання  та  трудові  навички  поєднувалися  з  фантастичною  вигадкою  й
закріплювалися в зоровому, а інколи й слуховому образ і предмета. Його зовнішній
вигляд для первісної  людини був водночас і  самою характеристикою,  а  вона,  у
свою чергу, передбачала не стільки абстрактно-логічну, скільки конкретно-чуттєву
оцінку, вияв емоційного ставлення людини до певного предмета, адже люди на той
час цікавилися переважно тим, від чого безпосередньо залежало їх життя. Ось чому



таке  важливе  місце  у  побуті  первісного  людства  посідало  мистецтво.  Воно
дозволяло втілити ті знання, які тогочасна мова ще не здатна була передати.

Скрізь  у  місцях  свого  проживання  люди  прикрашали  житло  малюнками.
Спочатку це були хвилясті лінії й відбитки рук, а згодом з'явилися зображення, що
майстерно  передавали  зовнішній  вигляд  тварин,  а  подекуди  й  відтворювали
динаміку їх рухів. Такі малюнки інколи нагадують жанрові сценки, тема яких —
життя тварини або полювання на неї. Ці малюнки виконані або одним кольором
(монохромні), або кількома (поліхромні). Найбільш відомими місцями, де знайдено
такі малюнки, є печера Ласко в південно-західній Франції, Альтамирська печера на
півночі Іспанії та Капова печера на Нижньому Уралі.

Точність малюнку, намагання якомога ближче до оригіналу передати вигляд і
рухи тварин, відсутність будь-якої стилізації в таких роботах є не лише ознакою
майстерності  прадавніх  майстрів.  Водночас  це  й  свідчення  недостатнього  рівня
розвитку абстрактної думки первісної людини. Заслуговує на увагу той факт, що
жодного  разу  серед  майстерно  зроблених  малюнків  тварин  археологам  не
зустрічалися  відповідні  зображення  людей.  Самосвідомість,  яка  є  ознакою
високого рівня абстрактного  мислення,  не  була притаманною первісній  людині.
Вона мислила досить прагматично й конкретно, зосереджуючи увагу лише на тому,
що становило докорінні життєві інтереси - на їжі. Це дає підстави вбачати в таких
зображеннях не наслідки розваг первісної людини під час відпочинку, а важливі
елементи  її  освітньої  й  релігійної  діяльності,  спрямованої  на  вирішення
найпекучіших проблем життя.

Палеолітичні  поліхромні  малюнки  на  стелі  Альтамирської  печери  Серед
зображень на стінах печер палеолітична людина залишила малюнки коней, диких
биків, носорога, бізона, лева, ведмедя, мамонта. Цих тварин вона малювала, адже
полювала  на  них  і  вбачала  в  них  основне  джерело  свого  існування,  а  також
остерігалася як потенційних ворогів. У багатьох випадках малюнки вкриті дірками
й  подряпинами  від  стріл  чи  списів,  що  підтверджує  погляд  на  наскельний
живопис, як на складову частину мисливських ритуалів, стародавнього людства. Та
й саме розташування печер, де зустрічаються розписи, як правило, свідчить,  що
вони  не  могли  використовуватися  як  житло,  а  виконували  функцію  капищ:
малюнки розміщено у  важкодоступних місцях,  де  бракує  свіжого  повітря,  куди
непросто дістатися через вузькі, довгі й заплутані ходи, складні підйоми.

Рослини  на  стінах  таких  печер  не  зображуються  зовсім,  а  людські  фігури
зустрічаються  дуже  рідко  й  не  мають  тієї  жвавості  малюнку,  тих  яскравих  і
правдивих  форм,  що  притаманні  зображенням  тварин.  Пояснюється  це  просто.
Саме  тваринний  світ  був  об'єктом  пильної  уваги  первісної  людини.  Вона
спостерігала,  вивчала  окремі  види  тварин,  намагалася  зафіксувати  в  малюнку
набуті  знання  й  водночас  вплинути  на  майбутнє  полювання  за  допомогою
чаклунських дій.

Стосунки первісної  людини зі  світом,  що її  оточував,  цілком залежали від її
власних, на той час украй обмежених можливостей фізично впливати на цей світ,
всупереч  природі  створювати  для  себе  сприятливе  середовище.  З  розвитком
технічних  можливостей  людства,  зокрема  з  удосконаленням  техніки  обробки
каменю, яка давала більш продуктивні знаряддя праці, трапляються помітні зміни



не  лише  в  царині  матеріальної,  а  й  у  сфері  духовної  культури.  Людина  усе
впевненіше підкорює природу й сама стає джерелом як найкращих сподівань, так і
побоювань для оточуючих.  Тому і  в подальшому образотворчому мистецтві,  і  у
фольклорі  людина  посідає  надалі  все  більш  вагоме  місце,  перетворюючись  на
центральний і головний предмет зображення. Одним з перших свідчень про увагу
первісної людини до самої себе, до питань свого походження та проблем стосунків
у межах людського колективу можна вважати так званих "палеолітичних венер".
Так  археологами  названо  численні  жіночі  зображення  у  вигляді  невеликих
скульптурок з каменю, кісток або глини, які знайдено під час розкопок у різних
кінцях Європи й Азії.

Виготовлені з різним ступенем майстерності й різні за технікою виконання, ці
скульптурки  вражають,  у  першу  чергу,  своєю  масовістю  й  широким
розповсюдженням, через що їх можна вважати явищем вельми значним і далеко не
випадковим.  Невеличкі  фігурки  створено  за  єдиним  принципом:  їх  обличчя
пророблялося  вкрай  рідко.  Частіше за  все,  дуже короткими й непропорційними
були  кінцівки,  натомість  підкреслювалися  ознаки  жіночості  й  материнства.
Підкреслюючи характерні особливості жіночої анатомії — живіт і груди, - свідомо
змінюючи пропорції, первісні скульптори від реалістичних, відповідних дійсності
засад  творчості  рухалися до  художнього  узагальнення,  сповненого абстрактним,
символічним змістом. Такі фігури були пов'язані з культом Матері й близьким до
нього  культом  родючості.  У  прадавніх  слов'ян  це  явище  знайшло  навіть
відображення у мові, коли богів і богинь, покровителів племені, називали Род та
Рожаниці.  У  цих  фігурках  знайшли  відображення  погляди  первісних  людей  на
зв'язок  між  їх  життям  і  життям  тваринного,  а  пізніше  -  й  рослинного  світу.
Конкретне  біологічне  явище  -  народження  людини  -  ставало  підґрунтям  для
міркувань про походження людства й світу, про циклічність природних процесів.
Широке застосування червоної фарби на таких фігурках, вірогідно, свідчить і про
значення, яке надавалося крові матері в життєдайних процесах. А використання тієї
ж фарби у похованнях для прибирання небіжчиків свідчить про віру в подальше
життя після смерті й про розуміння зв'язку життя з материнством.

Деякі  дослідники  припускають,  що  протягом  довгого  часу  первісні  люди  не
розуміли причинного зв'язку між статевими стосунками й народженням дитини.
Тому появу новонародженого на світ сприймали як прояв вищої сили. А той факт,
що ця  сила  діяла  саме  через  жінок,  надавав  останнім  переваг  у  суспільстві,  як
істотам, що контактують із вищим, невідомим світом. Не виключено, що саме це
могло підвищувати статус жіноцтва настільки, що соціальні стосунки набували рис
матріархату. Також не виключено, що в умовах первісної праобщини, де шлюб мав
полігамний  характер  і  ознаки  спорідненості,  тобто  походження  людини
встановлювалася  лише  за  матір'ю,  скульптурне  зображення  жінки  могло  бути
пов'язаним з культом спільної матері всього роду, обожнюванням пам'яті загальної
прародительки,  яке  освячувало  всі  соціальні  контакти  в  межах  общини.  З
відлунням  цього  явища  людство  й  дотепер  зустрічається  в  більшості  світових
релігій.

Сьогодні  часто  підкреслюють  різницю  між  образним  або  художнім  типом
мислення й логічним або науковим. Але в основі того й іншого видів діяльності



лежить  одна  мета  -  пізнання  дійсності.  Художник  спирається  на  інтуїцію.
Науковець  -  на  раціональне  мислення.  У  первісної  людини  ці  обидві  сфери
свідомості  були  однаково  розвинені  й  однаково  використовувалися  в  науково-
практичних  та  релігійно-естетичних  цілях.  Запам'ятати  певну  інформацію,
назавжди  закарбувати  її  в  пам'яті  первісним  людям  вдавалося  завдяки  яскравій
образності  поліхромного  малюнку  чи  вражаючим  формам  скульптурного  або
рельєфного зображення.  Для цього ж використовувалася моторна пам'ять,  тобто
включення  в  побутову  практику  ритмічних  рухів,  що  супроводжувалися
наспівуванням  певних  текстів,  які  в  поєднанні  з  ритмом  набували  незмінного
вигляду й легше засвоювалися. Так народжувалися танці, що попервах мали суто
ритуальне,  магічне,  а  отже,  і  чисто  практичне  значення.  Так  народжувалася  й
поезія.

Найбільшого  ефекту  в  поєднанні  емоцій,  творчої  уяви  й  інтелектуальних
здібностей людини досягли міфи. Вони поставали у вигляді оповідей про події й
предмети оточуючої дійсності,  що становили найбільш важливі,  принципові для
певної первісної групи людей проблеми життя:  про походження й будову світу,
людини,  живої  природи,  стосунки  між  членами  спільноти.  Колективний  досвід
предків, що карбувався у міфі, не підлягав сумніву й не перевірявся. Міфи цілком
задовольняли інтелектуальні  та  емоційні  потреби первісних людей.  Враховуючи
низький рівень тодішньої  абстрактної  думки,  вони несли необхідну інформацію
про оточуючий світ у персоніфікованому, образному вигляді, а там, де для повноти
картини не вистачало фактичних даних чи знань, міфи пропонували прийнятну для
певної  спільноти фантастичну версію дійсності.  Міф став наріжним каменем не
лише науки та мистецтва, а й релігії.

Релігійні погляди людства почали виникати вже на відносно зрілому етапі його
розвитку,  коли  набула  розвитку  здатність  до  абстрактного  мислення.  Творчі
здібності  людини  знайшли  вихід  у  таких  ранніх  формах  релігії,  як  тотемізм,
анімізм, фетишизм і магія. У первісну добу вони ще не складали єдиної системи.
Залежно від умов проживання, кліматичних, ландшафтних особливостей ареалу, де
існувала первісна спільнота,  тваринного  і  людського  оточення,  що час  від  часу
зазнавали  змін,  змінювалися  й  притаманні  людині  релігійні  уявлення.  Значною
мірою ці зміни були зумовлені й розвитком людського мислення, але той факт, що
в обрядах і  релігіях подальших епох завжди присутні елементи первісних форм
релігії,  стає  вагомим  аргументом  на  користь  розуміння  важливого  соціально-
психологічного значення цих вірувань у житті людства.

Тотемізм - віра в надприродний зв'язок людини або групи людей з якою-небудь
твариною або рослиною (тотемом), що розглядається, як предок, "прабатько" всієї
спільноти. Дуже часто рід або людина носили ім'я свого тотема, покладалися на
його допомогу в важких справах, шанобливо ставилися до представників тотемних
видів тварин, що не виключало й полювання на них. Тотемізм виник у ті часи, коли
здатність  людини  до  самопізнання  й  самоідентифікації  була  ще  не  досить
розвиненою,  коли зв'язок  зі  світом оточуючої  природи був найбільш щільним і
органічним.  Людина  ще  не  бачила  принципової  різниці  між  собою  та  іншими
живими істотами, а, можливо, внаслідок стихійного матеріалізму пов'язувала себе з
тими тваринами, м'ясом яких харчувалася ("я є тим, що я їм").



Тотемізм  відіграв  важливу  функцію  в  об'єднанні  первісних  людських
колективів, які визнавали спільність своїх членів не за фізіологічним спорідненням,
бо не усвідомлювали його, а посилаючись на спільного предка, від якого беруть
початок і в якого перевтілюються після смерті. Тотемічні уявлення були широко
поширені  серед  мешканців  Північної  Америки,  де  були  вперше  зафіксовані  та
описані європейцями. В сучасній культурі тотемізм знаходить вияв у вшануванні
священних тварин, а також (у дещо видозміненому вигляді) у забороні вживати в
їжу деякі  види тварин (або принаймні  їх  крові),  які  вважаються нечистими,  що
зберігається в релігійній обрядовості іудеїв, мусульман, християн тощо.

Анімізм - віра в існування душі як надприродної субстанції, властивої кожному
тілу. Аніма - "душа" або "дух" - може існувати й разом із тілом, і окремо від нього,
покидаючи на  певний час  (сон,  хвороба)  чи  назавжди  (смерть,  переселення);  В
уявленнях різних народів душа пов'язана або з диханням як ознакою життя, або з
тінню,  що  є  постійним  супутником  усіх  предметів.  У  різних  випадках  душею
наділяються або живі  істоти та рослини,  або навіть неживі  (камені,  скелі,  гори,
знаряддя праці тощо).

Анімістичні уявлення живлять віру в потойбічний світ духів, у сновидіння, в
життя  після смерті.  З  анімізмом пов'язані  обряди поховання  небіжчиків,  різні  в
різних  народів,  але  єдині  у  вірі  в  їх  надприродну  доцільність:  врятувати  душу
померлого й влаштувати її в "тому" світі, або ж запобігти помсти чи зазіхань на
"цей"  світ  тих,  хто  його  покинув.  Поховання,  з  одного  боку,  повинно  було
"влаштувати" померлого, тому останній притулок людини обладнували відповідно
до уявлень про зручну домівку. Із собою небіжчику клали і "необхідні" речі, їжу, а
пізніше  -  рабів,  дружину,  тварин;  У  деяких  випадках  мертве  тіло  ховали  у
вертикальному або сидячому положенні, що мало б відповідати його звичному за
життя розташуванню.

Щоб  запобігти  будь-яким  спробам  померлого  покинути  домовину,  крім
"задобрення" небіжчика вживали й інших заходів. Дуже часто тіло зв'язувалося або
пеленалося. Інколи стародавні поховання лишають археологам сліди ритуального
"повторного  вбивства":  пробиті  черепи,  проткнуті  списами  тулуби.  В  деяких
випадках тіло величезними цвяхами пришпилювали до дошок або колод дерева, що
нагадує осикові кілки з народних казок і оповідей про чаклунів та вурдалаків.

Душі померлих поділяли на декілька груп. Найбільшу небезпеку становили душі
небіжчиків, які вмерли щойно: їх гніву можна було запобігти, лише задобривши
дарунками або обрядами. Згодом небіжчики "звикали" до свого нового "життя" й
оточення  і  вже  не  так  прагнули  повернутися  назад.  Але  їх  теж  час  від  часу
належало  вгамовувати  певними  церемоніями  й  дарунками.  Були  й  інші  форми
піклування про небіжчиків. Так, у папуасів і до наших часів зберігся звичай з'їдати
мозок померлої близької людини, щоб після смерті обидві душі могли зустрітися.

Поступово в людей почало виникати бажання ще за життя попіклуватися про
подальшу  долю  душі.  З'явилися  спроби  накопичити  коштовності  або  магічні
предмети,  наприклад,  висушені  голови  власноручно  вбитих  людей.  Почала
формуватися  й  певна  система  моральних  норм,  певний  список  "добрих  справ",
виконуючи які можна заробити своїй душі прощення.



Фетишизм -  віра  в  надприродні,  властивості  певних  предметів  які  можуть
впливати  на  перебіг  подій  у  житті  людини.  Фетишизм є  подальшим розвитком
анімістичних уявлень. Кожний предмет маючи власну душу, або виступаючи як
посередник сил, що з ним пов'язані сприяє або шкодить людині. Таким предметом
може бути невеличка частка якогось тіла (кістка), природний предмет або щось,
вироблене  руками  самої  людини.  Не  випадково  латинське  слово  "fetico"
перекладається  як  "штучно  зроблений".  Фетишизація  речі  мала  на  меті
привласнити  .  використати  приховане  в  ній  духовне  начало  Частіш  за  все  це
вимагало носіння фетиша із собою у вигляді амулета В деяких випадках фетишизм
набував анатомічного або фізіологічного характеру, коли сподівання покладалися
на певні частки тіла людини чи звіра, як. треба було з'їсти, щоб отримати додаткову
силу. В культурі сучасного суспільства фетишизм досі дається взнаки в багатьох
релігіях, де практикується звертання до ікон, книг, амулетів, архітектурних споруд
тощо, де має місце сподівання на їх надприродну силу Фетишизуються й соціальні,
моральні, культурні цінності, які дуже часто-видаються людям найвищим сенсом
життя.

Магія - віра в надприродні можливості людини впливати на оточуючий світ ,
перебіг подій у ньому. Відповідно до призначення магія поділяється на військову,
мисливську,  охоронну,  любовну  лікувальну,  виробничу,  шкідливу  тощо.  В  її
основу  покладено  чаклунство,  за  допомогою  якого  можна  позбавитися  всього
випадкового й небажаного у світ. До певної міри магія нагадує науку. Вона теж
намагається  знайти  зв'язок  між  причиною  й  наслідком  у  природних  процесах,
робить  спроби  пристосувати  потреби  людини  до  конкретних  обставин  життя,
виробляє  велику  кількість  правил  і  знань,  від  яких  не  можна  відступати  і  в
залежності від дотримання яких очікується й відповідний результат магічних дій.

Справедливо  було  б  назвати  всю первісну  культуру  магічною оскільки  брак
наукових  знань  та  логічного  мислення  тут  завжди  доповнювалися  Інтуїцією  та
творчою уявою, які, внаслідок їх образної природи, можна вважати, користуючись
сучасними поняттями  формою художнього  бачення  світу.  Але  головна  причина
звертання  первісного  людства  до  магічних  дій,  як  видається,  полягає  в
психологічних  особливостях  людини,  що  притаманні  їй  «незалежно  від  часу  и
простору. Для людини неможливо жити в стані постійного очікування небезпеки,
змиритися  з  непередбачуваністю  майбутнього  й  мізерністю  значення  власного
життя  у  світі.  І  в  наш  час  магічні  вірування  знаходять  прояв  у  астрологічних
прогнозах, марновірствах, покладанні на силу прикмет, заговорів, заклинань тощо.
У великій кількості зустрічаються й сьогодні "білі" та "чорні" маги, різноманітні
гадалки, знахарі та ті, хто їм понад усе вірить.

Але в первісному суспільстві, як і зараз, віра дуже часто перетворювалась на
справжню,  матеріально  відчутну  рушійну  силу.  Вона  мобілізувала  психічні  та
фізіологічні  можливості  людини,  виконувала  суспільне  об'єднуючу  та
організаційну  функцію,  створювала  моральне  й  психологічне  підґрунтя  для
закладення найважливіших засад таких соціокультурних явищ, як мораль і право,
що почали спиратися не на страх перед фізичною розправою з боку сильного члена
первісної общини, а на внутрішні переконання людини.



Провідну  роль  в  організації  прадавнього  суспільства,  у  справі  приборкання
тваринного,  зоологічного  начала  в  поведінці  людини  відігравали,  на  думку
більшості сучасних культурологів, різноманітні табу. Табу (слово полінезійського
походження) - система заборон на виконання певних дій - використання деяких
предметів,  вимовляння вголос деяких слів тощо. Ця заборона не мала логічного
пояснення  і  сприймалась  усіма  членами  спільноти  як  те,  що  не  потребує
раціонального тлумачення. Недотримання табу суворо каралося. Але в першу чергу
цієї кари чекали не від людей, а від вищих, потаємних сил у вигляді моментальної
смерті,  тяжкої  хвороби  або  чогось  жахливого.  Системи  табу  в  різних  народів
досить складні й своєрідні,  але головними з них слід вважати дві  заборони, що
виникли ще в далекі первісні часи.

Одне з перших, найбільш давніх табу стосується інцесту. Членам спільноти не
дозволялося вступати в шлюбні стосунки з близькими родичами. Такі стосунки,
або інцест, вважалися чи не найбільшим гріхом для тогочасної людини. Сьогодні
не видається можливим достеменно з'ясувати причини виникнення цього табу. У
тваринному світі  інцестуальні стосунки зовсім не обмежені й мають природний
характер.  Та саме природні,  рефлективні бажання й дії  потребували найбільших
зусиль для свого викорінення. За поглядами деяких дослідників, саме з цього табу,
власне,  й  починається  культура,  адже,  стримуючи  пряме  задоволення  нижчих
нахилів, ця заборона створила можливість їх сублімації - трансформування "дикої"
статевої енергії  людини з її  подальшим спрямуванням на інші сфери діяльності.
Появу заборони на шлюб між близькими родичами пов'язують з добою мезоліту,
коли розпочався поступовий перехід до напівосілого й осілого способу життя, що,
імовірно,  було  викликано  вдосконаленням  кам'яних  знарядь  мисливства  та
рибальства. Відтепер, подовгу живучи на одному місці, первісні общини вступали
в контакт зі своїми сусідами, налагоджували з ними стосунки, які закріплювалися
шлюбними узами. Це сприяло мирному співіснуванню й подальшому об'єднанню
людей, створенню більш складних, ніж праобщина, соціальних структур.

Другим  важливим  табу  стала  заборона  канібалізму  (людожерства).  Вона
виникає значно пізніше, ніж заборона інцесту, і не скрізь має такий послідовний і
абсолютний характер. Канібалізм і зараз ще зустрічається серед диких і напівдиких
народів,  але  й  тут  він  має  по-своєму  "окультурений"  ритуальний  характер,  бо
пов'язаний  з  фетишистськими  чи  магічними  уявленнями  про  наслідки  поїдання
собі подібних.

До  розповсюджених  у  сучасного  людства  табу  можна  віднести  заборону  на
вживання  певного  виду  їжі  чи  напоїв,  певного,  зумовленого  національними
традиціями, типу поведінки, носіння одежі, вживання чи невживання окремих слів
та ін. Слід зазначити, що й у сучасному суспільстві табу відіграють украй важливу
роль, адже на них спирається мораль,  право, всі  стосунки між людьми в межах
великих чи малих соціумів.

Релігійний культ  (або  ритуал)  у  первісному суспільстві  не  мав  самостійного
значення. Синкретична культура органічно включала первісні релігійні погляди у
повсякденне  життя  громади,  нерозривно  пов'язуючи  усі  найважливіші  події
людського життя від народження й до смерті з ідеальними уявленнями і реальними
процесами, що відбувалися в оточуючому людей світі (виниклий значно пізніше



термін  religio  перекладається  з  латини  як  "знов  пов'язую",  тобто  "відновлюю
зв'язок" і  містить у собі заклик повернутися до первісного синкретизму мікро- і
макрокосму);  Здійснювався  цей органічний первісний зв'язок  шляхом не просто
ритуального  виконання,  а  відомого  лише  цілком  щирим дикунам  і  натхненним
натурам  безпосереднього  "переживання"  певних  сакралізованих  (визнаних
дотичними до священних таємниць життя)  обрядів,  які  часто  мали екстатичний
(такий, що викликає відчуття цілковитого, запаморочливого захвату) характер. У
первісній синкретичній культурі обряди задовольняли нерозчленованій на той час
сукупності інтелектуальних, творчих, естетичних потреб первісної людини, мали
велике  психологічне  й  соціально-об'єднувальне  значення.  Обряди
супроводжувалися певними діями, танцями, текстами, звуковим супроводом. Вони
служили засобом імітації дійсності й водночас ставили собі за мету магічний вплив
на оточуючий світ, приборкання його сил.

З  розвитком  людства  й  ускладненням  знань  та  виробничих  процесів
ускладнювалися й обряди. Одним з найважливіших серед них був обряд ініціації -
посвяти в  дорослі.  Ініціації,  як  правило,  підлягали юнаки,  що досягали  певного
віку. Вік ініціації був водночас і шлюбним віком, адже той, хто проходив ініціацію,
ставав  воїном,  повноправним  членом  общини  й  отримував  собі  дружину.  Цей
обряд  був важким випробуванням юнака  на  фізичну силу,  витривалість,  вміння
терпіти біль, подовгу обходитися без їжі й води. Пройти іспит міг лише той, хто
засвоїв навички володіння зброєю та необхідні позитивні знання, а також родові
звичаї,  таємниці,  вірування,  магічні  пісні  й танці.  Як свідчать  дослідження,  цей
обряд  витримували  не  всі  юнаки.  За  своїм  символічним  змістом  ініціація
дорівнювала другому народженню, а тому й характер випробування мав нагадувати
смерть.  Ця символічна смерть сприймалася або як спалення юнака,  або як його
поїдання тотемною твариною, або як мандрівка в країну духів, де на юнака чекають
бурхливі  й  небезпечні  пригоди  й  звідки  він  повинен  повернутися  з  магічною
силою, яка може бути прихована або в якомусь предметі, або в певних знаннях і
вміннях,  або  в  новому  імені  юнака,  яке  він  отримує  від  свого  надприродного
покровителя разом із запорукою підтримки.

Досить  яскраво  цей  обряд  знайшов  своє  відображення  в  чарівних  казках.
Типовий  казковий  герой  -  юнак,  що  покидає  батьківський  дім  і  йде  назустріч
випробуванням у царство, де править ворожий змій, кощей або інша надприродна
істота.  Інколи  цей  ухід  умотивований  зовнішніми  обставинами:  необхідністю
боронити рідну землю від ворогів, рятувати свого брата, сестру, іншого родича або
визволяти свою наречену. Але в більш давніх казках такої мотивації могло й не
бути, адже дії  юнака і  без пояснень були зрозумілі  сучасникам,  для яких обряд
ініціації був природним, звичним явищем.

Дія в казці дуже часто розгортається в тридев'ятому царстві, яке символізує світ
духів або країну померлих. Саме тут, на рівні вищих сил, вирішується земна доля
юнака,  бо  сама  лише  фізична  сила  ще  не  могла  забезпечити  первісній  людині
прийнятне  існування.  Для цього необхідна була надприродна підтримка.  І  дуже
часто в казці її надають тотемні тварини: ведмідь, вовк, орел, лиса, заєць, щука та
ін. Вони безкорисливо допомагають герою, який наприкінці повертається додому,
отримує дружину й соціальний статус: "царство" або "півцарства" і т.ін.



За своїм значенням ініціація була більш важливим явищем, ніж народження й
смерть. Сам біологічний акт у первісну добу, коли ставлення до життя конкретної
людини суттєво відрізнялось від теперішнього, був нічого не вартий, як була не
варта уваги й конкретна людина. Але понад усе цінувалися знання й досвід,  які
складали  найбільше  надбання  людської  групи.  Ці  знання  набували  магічного
вигляду  й  дуже  часто  пов'язувалися  з  певними  предметами,  які  зберігалися  в
спеціальних сховищах або в "чоловічому домі", що служили прототипами капищ та
храмів, і в свою чергу, як найвища святиня, оберігалися системою табу та обрядів.
Служіння своїй общині дуже часто сприймалося як служіння вищим істотам. До
цього  служіння  спеціально  готувалися  під  керівництвом  старших,  найбільш
досвідчених  членів  спільноти.  Юнаки,  а  інколи  й  дівчата,  в  певному  віці
відлучалися від матері й потрапляли до вихователів у ліс або в "чоловічий дім", де
проходили курс навчання. Це явище досить часто відображено в казках, де йдеться
про те, що діти залишаються без батьків і з ними трапляються ті чи інші пригоди.
Цікаво, що в багатьох давніх варіантах казок така відсутність старших, знов-таки,
лишається невмотивованою, а в більш пізніх інтерпретаціях мотивація з'являється:
батько везе сина або доньку в ліс, бо того вимагає від нього зла мачуха тощо.

Тип  культури,  де  діти  вчаться  у  своїх  попередників,  а  духовні  цінності
передаються не у вигляді набутого позитивного досвіду, а як ритуали, обряди та
магічні  дії,  можна назвати традиційним або постфігуративним.  Для такого типу
культури  властива  незмінність,  консерватизм,  сталість  духовних  та  соціальних
норм,  що  зберігаються  протягом  тисячоліть.  Зміни  в  житті  такого  суспільства
йдуть дуже повільно й охоплюють величезні проміжки часу.

Поступовий  прогрес  у  розвитку  знарядь  праці  й  системи  господарювання
призводив  до  масштабних  змін  у  суспільстві.  На  зміну  праобщині  йде  родова
община, яка являє собою відносно сталий господарський колектив, що складається
з кількох родин. Існує кілька версій структурної побудови такої общини. В XIX ст.
популярністю  користувалася  так  звана  "матріархальна"  модель,  де  берегинею
родинного  вогнища  і  головою  роду  виступала  жінка.  За  цією  версією  лише
материнська лінія була надійно гарантованим джерелом родинних зв'язків в умовах
полігамної сім'ї. А ці зв'язки відігравали важливу роль у становленні шлюбних і
соціальних  стосунків  між  членами  общини.  Але  за  спостереженнями,  що
проводилися  дослідниками  в  XX  ст.,  провідна  роль  у  первісному  суспільстві
завжди належала чоловікові, який лишався основним постачальником їжі, в першу
чергу  білкової;  від  нього  залежало  виживання  сім'ї.  Скоріш  за  все,  питання
"матріархат чи патріархат?" не слід вирішувати з категоричною однозначністю. В
різних випадках переважав якийсь один тип стосунків,  про що можуть свідчити
етнографічні  спостереження  за  нецивілізованими  племенами  і  вивчення
внутрішньосімейних  стосунків  на  конкретному  національному  ґрунті
цивілізованих народів.

У  добу  пізнього  палеоліту,  разом  з  піднесенням  рівня  добування  їжі,
поліпшуються умови існування людей. Збільшується й кількість населення. Проте,
ефективне  полювання  зменшує  кількість  тварин  у  звичних  місцях  розселення
людства.  Це  призводить  до  переселення  людей  у  райони  з  більш  суворими
природними й кліматичними умовами. За археологічними даними, з африкансько-



середземноморської  зони  первісні  люди  розселяються  в  сибірсько-китайську  та
європейсько-прильодникову  області.  У  кожній  з  цих  областей  формується  своя
культура,  що починає все більше відрізнятися від інших. Посилюється й расова
диференціація.  Формуються  європеоїдна,  монголоїдна  та  негроїдна  (Африка,
Австралія) раси.

Первісна  людина  вдало  опановує  особливості  кожного  з  регіонів.  Скрізь  на
місцевому  грунті  виникають  та  розвиваються  зачатки  медицини,  фармакології,
токсикології,  математики,  астрономії,  виникають  свої  типи  календарів,  своя
міфологія, кухня тощо.

Найбільшого  розвитку  первісна  культура  досягає  в  добу  неоліту,  коли
відбувається так звана "неолітична революція". Цим терміном прийнято позначати
перехід  людства  від  привласнювальних форм  господарювання  до  продуктивних
або відтворювальних. Цей процес розтягся на тисячоліття.  Перші його паростки
помічені  в  добу  пізнього  палеоліту,  приблизно  15-12  тис.  років  тому  в  місцях
природного зростання  дикого ячменю, пшениці,  рису й маїсу  (зона Субтропіків
Азії та Африки). Спостерігаючи за цими рослинами, насіння яких збирали, люди
усвідомили  зв'язок  між  посівом  і  врожаєм  і  почали  вирощувати  їх  штучно.
Найкращі умови для цього були в долинах великих річок (Нілу, Тигру, Євфрату,
Дунаю,  Дніпра,  Гангу,  Хуанхе,  Янцзи  та  ін.).  Саме  там  і  виникають  центри
найстародавніших землеробських культур.

Процес  переходу  до  землеробства  йшов  непомітно  й  поволі.  Позасвідомо
мисливець  призвичаювався  до  рослинної  їжі,  частка  якої  набувала  все  більшої
питомої ваги в його раціоні. Одночасно із землеробством виникало й скотарство.
Травоїдних тварин, на яких традиційно полювала первісна людина, приваблювали
відходи землеробства. І люди почали використовувати їх для відгодівлі тварин, що
згодом стали свійськими: кози, вівці тощо. У деяких регіонах скотарство виникло
ще  раніше,  ніж  землеробство.  Здебільшого,  це  характерно  для  гірських  або
північних  регіонів,  де  вирощування  рослин  було  ускладненим  через  кліматичні
умови. За допомогою вже приручених собак, що стали супутниками людей ще за
доби  верхнього  палеоліту,  общини  брали  під  свою охорону  і  догляд  стада  тих
тварин, на яких раніше полювали: оленів, кіз та інших травоїдних. Частіш за все
скотарі згодом теж призвичаювалися до землеробства; бо воно давало незрівнянні
переваги осілого способу життя.

Постійне  житло  давало  не  лише  можливість  надійно  захистити  себе  від
несприятливого клімату, хижих звірів та інших ворогів. Прогрес культури кочового
народу завжди гальмувався  неможливістю накопичення  матеріальних цінностей.
Кількість  майна  обмежувалась  можливостями  людини  завжди  носити  його  в
постійних мандрах. Від початку переходу людства до продуктивної землеробської
праці  зростає  і  культурний  шар,  що  залишала  первісна  людина  археологам.
Кількісний  зріст  матеріальних  здобутків  не  міг  не  позначитися  і  на  їх  якості:
ускладнюються знаряддя праці, збільшується їх ефективність, урізноманітнюється
посуд, що за своїми функціями поступово розподіляється на два види - кухонний і
столовий. Подальшого розвитку набувають знання і навички в галузі будівництва:
вивчаються властивості окремих матеріалів, удосконалюється технологія обробки
дерева,  шкіри.  Актуальною стає  проблема  зберігання  їжі.  Покращується  процес



передачі  знань.  З'являється  підґрунтя  для  зародження  і  розвитку  писемності:
збільшується обсяг інформації, ускладнюється її характер і спеціалізація. Водночас
створюються умови для збереження і використання пам'яток письма.

Одним з найбільш вагомих культурних наслідків неолітичної революції стало
швидке збільшення населення. Цьому сприяли і осілий спосіб життя, який дозволяв
батькам виховувати  одночасно  не  одного,  а  двох  і  більше дітей  малого  віку,  а
також перехід до продуктивного господарювання, що збільшило статки населення
в десятки, а подекуди - і в сотні разів. Землеробські й скотарські племена почали
швидко  зростати  і  активно  заселювати  сусідні  території.  Цей  процес  набув
характеру  демографічної  експансії,  внаслідок  якої  дрібні  кочові  групи
асимілювалися  землеробськими  народами  або  витіснялися  в  менш  зручні  для
проживання  райони.  За  цих  умов  родовий  устрій  зазнає  кризи.  Йому  на  зміну
приходить сусідська община, основою соціальних зв'язків у якій були не кровні
зв'язки,  а  економічні  стосунки.  Вони  вимагали  не  лише  об'єднання  людей,  а  й
оптимальної  кількості  населення  такої  общини.  Ця  кількість  зумовлювалася
територіальними чинниками і здебільшого складала, як свідчать археологічні дані,
декілька сотень мешканців. В разі збільшення кількості членів общини до певної
межі, відбувалися її поділ і відокремлення нової соціальної групи. Економічні та
військові  інтереси  вимагали  збереження  дружніх  стосунків  між  сусідніми
общинами. Так виникли племена, які за певних умов могли перетворюватися і на
ще  більші  об'єднання  -  союзи  племен.  З  іншого  боку,  кожна  окрема  община
розвивала  і  вдосконалювала  власну  структуру,  поступово  перетворюючись  на
поселення-державу,  бо  мусила  захищати  себе  в  умовах  масштабних  переселень
народів, що відбувалися внаслідок демографічного вибуху.

Переселення  викликали  пожвавлення  культурного  розвитку,  адже
прискорювали  обмін  інформацією  між  народами,  надавали  можливості
знайомитися з  досягненнями інших і  переймати їх,  хоча й не завжди в мирний
спосіб.  Переселення  народів  призвели  й  до  розвитку  і  розповсюдження  мов.
Сучасна лінгвістика доводить, що більшість мов людства має спільне походження.
Скоріш за все, регіоном, де мешкали носії прамови більшості сучасного людства,
була  Південно-Західна  Азія  (хоча  не  виключено,  що він  знаходився  на  Півночі
Африки або Півдні Європи).Час початку неолітичної революції припадає і на час
поширення прамови, її розповсюдження йшло разом із розселенням носіїв нового
типу культури й поширенням передових економічних досягнень разом із словами,
що  їх  позначають.  Швидка  міграція  та  переміщення  представників  різних  груп
населення,  з  одного  боку,  сприяли  поширенню  мови  та  культурних  здобутків
землеробів,  а  з  іншого  -  збагачували  прибульців  досягненнями  культури
аборигенів,  створювали  умови  для  мовної  дивергенції  (перетворення  діалектів
спільної  прамови на самостійні мови).  Дуже швидко почали формуватися мовні
сім'ї, серед яких чи не найбільшою є індоєвропейська, до складу якої належить і
слов'янська мовна гілка.

Історично  писемність  пройшла  три  фази  свого  розвитку.  Перший  етап  -
піктографія.  У цьому виді  письма  користувалися схематичними малюнками,  які
позначали предмети і  явища дійсності.  Просте й зрозуміле кожному,  це письмо
влаштовувало  людство  тоді,  коли  обсяг  інформації  та  її  характер  не  були



складними  і  великими.  Але  з  ускладненням  розумової  діяльності,  розвитком
мислення  й  появою абстрактних понять  піктограми вже не  могли задовольнити
спільноту  в  справі  закріплення  та  передачі  інформації.  Наступним  видом
писемності стає ідеографія. Вона послуговувалася не малюнками, а знаками слів чи
понять. Тому ідеографію називають ще логографією. Знак зовсім не повинен був
нагадувати те явище, яке ним позначалося. Він був лише його символом, значення
якого  за  домовленістю ставало  зрозумілим усій  спільноті.  Ідеограма  могла  вже
позначати будь-яке абстрактне поняття, як, скажімо, сучасні цифри або ієрогліфи
китайської,  японської  чи  інших  східних  мов.  Фонографія  -  звукове  письмо,
орієнтоване на передачу основних звукових елементів мови, з яких складаються
слова. Оскільки таких елементів небагато, фонографія спрощує обмін інформацією
і наближується до усного спілкування, робить писемну мову більш доступною і
універсальною в головній меті - фіксації людської думки. Становлення звукового
письма відбулося далеко поза хронологічними межами первісної культури. Сама ж
писемність, як одне з найважливіших культурних надбань людства, своєю появою
завершила  первісний  етап  розвитку  суспільства  і  відокремила  його  від  доби
класових цивілізацій.

Але до настання періоду цивілізованого суспільства людство ще мало пройти
два важливих етапи свого економічного розвитку. Йдеться про перший і другий
великі  розподіли  праці.  Перший великий  розподіл  стався  з  відокремленням  від
загальної маси скотарів-землеробів племен, які займалися переважно скотарством.
Цей  процес  супроводжувався  конфліктами  і  суспільними  катаклізмами,  які
знайшли відображення навіть у Біблії.  Вбивство землеробом Каїном свого брата
Авеля, який займався скотарством, сприймається в цій книзі як перший трагічний
конфлікт  в  історії  людства,  що,  вірогідно,  відбив  історичні  реалії  витіснення
скотарів  з  плодючих  земель.  Пізніше  вже  не  осілі  землероби  несли  небезпеку
сусіднім народам, а, навпаки, кочові племена, яких приваблювали багатства, більш
зручні  житла,  комфортні  умови  існування,  що  їх  мали  землероби.  Історія
стародавніх  євреїв,  як  подає  її  Біблія,  являє  собою типовий  зразок  висвітлення
агресивності  кочівників-скотарів.  Вийшовши  з  пустелі,  ізраїльський  народ
завоював землі осілих племен, а потім сам мав боронитися від наступних кочових
завойовників.

Другий розподіл праці був пов'язаний з появою і відокремленням у самостійний
спосіб продуктивної діяльності ремесел, їх зачатки сягають ще доби енеоліту, коли
вже  відомими  були  прядіння  і  ткацтво.  Виділення  ремесел  стало  можливим
внаслідок різних умов життя і  господарювання, що їх отримали первісні народи
після  розселення.  Накопичуючи  досвід  і  знання,  необхідні  для  виживання  в
конкретному  природному  середовищі,  люди  навчалися  використовувати  наявні
господарські ресурси своїх регіонів, які згодом давали їм можливість брати участь
в обміні продуктами із сусідами. До того ж обробка металів та інші види діяльності
надалі  вимагали  все  більшої  кваліфікації  від  виконавців  роботи.  Ускладнення
технологічних  процесів  потребувало  від  працівників  особливих  знань,  умінь  і
навичок, що робило можливим не тільки розподіл праці між різними общинами, а й
серед  членів  однієї  спільноти.  Таким  чином,  відокремлення  ремесел  сприяло
пожвавленому обміну товарами, а отже, і обміну культурними досягненнями між



народами.  Це  ще  більше  прискорило  еволюцію  людства  і  призвело  до  появи
перших цивілізацій.

З винаходом нового матеріалу - бронзи - значно розширилися обмін та контакти
між  окремими  регіонами  світу.  Удосконалюються  засоби  пересування.
Створюються  колісниці,  човни  з  вітрилами  та  веслами.  Відбувається  подальше
накопичення позитивних знань. Розвиваються астрономія,  механіка,  картографія,
хірургія.  Зароджуються  суспільні  науки.  Саме  тоді  виокремлюються  й  правові
знання,  створюються  перші  зведення  законів,  які  фіксують,  переважно  в
міфологічній або релігійній формі, набутий спільнотою досвід міжособистісного та
колективного співіснування. Проте з переходом до цивілізації кожна регіональна
спільнота поступово втрачала синкретизм, притаманний первісній культурі: релігія,
наука, мистецтво, ремесла все більше ускладнювались і відокремлювались, як суто
специфічні форми духовної діяльності.

Множаться  й  усталюються  різні  форми  релігійного  культу,  виділяється
особлива група служителів культу - жерців. Вони, а також вожді, співаки, знахарі й
писці  склали  прошарок  людей,  які  професійно  займалися  розумовою  працею  і
володіли писемністю.

Від  ремесел  з  часом  відокремлюються  нові  форми  мистецтва,  переважно
прикладного:  гончарного,  ювелірного,  декоративно-ужиткового.  За  часів
бронзового віку починають будувати поселення, що системою укріплень нагадують
фортеці. Тоді ж з'являється і таке явище, як мегалітична архітектура (мегаліт - із
грецької "великий камінь"). Ці крупноблочні будови можна розділити на три види:
менгіри,  дольмени,  кромлехи.  Менгір  -  це  вертикально  поставлений  камінь
розміром від одного до двадцяти метрів і масою до десяти тон. Дольмен - складна
споруда  з  кількох  (двох  або  чотирьох)  кам'яних  стовпів,  перекритих  згори
масивною плитою. Кромлех - це сукупність кам'яних плит і стовпів, розташованих
концентричними колами.  Про призначення  цих мегалітичних споруд,  відомих у
різних частинах світу,  вчені  висловлюють різні  припущення,  жодне з  яких не є
остаточно доведеним.

Мегалітичний культовий центру Стоунхеджі (IIтис. до н.е.) Так, припускають,
що  найвідоміший.  з  мегалітичних  центрів  -  Стоунхедж  в  Англії  -  міг  бути
первісною  астрономічною  обсерваторією.  Цікаво,  що  найбільші  кам'яні  блоки
Стоунхеджу важать  до 50 т.  Між тим,  організована  у  наш час  (влітку  2000  р.)
експедиція  з  аматорів,  які  намагалися  транспортувати  до  Стоунхеджу  кам'яну
брилу значно меншої ваги за допомогою знарядь, що могли б використовуватися
першими будівниками, закінчилася безрезультатно. Не вдалося ані сплавити брилу
на плоту, ані застосувати систему важелів і волоків. Давня пам'ятка не поспішає
розпрощатися з  ореолом загадковості,  який більшою чи меншою мірою огортає
усю первісну культуру людства.

Поява  перших  цивілізацій,  які  виникли  на  зламі  IV-HI  тис.  до  н.е.  в  межах
азійсько-африканського  ареалу,  виявила  нерівномірність  розвитку  первісного
суспільства.  Причини  цього  явища  ще  й  досі  викликають  суперечки  серед
дослідників, які ладні вбачати в цьому і вплив природно-кліматичних факторів, і
випадковий  збіг  обставин,  і  вияв  біологічної  або  расової  зверхності  перших
цивілізованих народів.  Не виключають навіть позаземного втручання в розвиток



первісного  людства,  адже  його  історія  приховує  ще  чимало  таємниць.  І  це  не
дивно. Наукове вивчення первісних культур розпочалося порівняно недавно, і за
цей час зроблено лише перші кроки вглиб тисячоліть. Але найбільш вірогідно, що
утворенню перших порівняно високорозвинених цивілізаційних центрів людство
має  завдячувати  змінам кліматичних та  інших природних умов.  Коли  ці  умови
змінювалися на більш жорсткі, виникала потреба об'єднання колективних зусиль
людей для протистояння  стихії.  Можливо,  саме так  виникли культури Єгипту  і
Месопотамії.

Прискорені  темпи,  якими  розвивалася  культура  цивілізованої  ери  людства,
зрештою,  виявили  диспропорцію  її  кількісних  і  якісних  показників,  з  усією
очевидністю  розкрили  глибинний  зв'язок  найвищих  людських  досягнень  і
повсякденних  побутових  проблем  зі  світом  оточуючої  та  власної  соціальної  і
біологічної природи. Живучість казок, прадавніх і новітніх міфів, постійна жадоба
знань і творчості, потреба в прекрасному, притаманні сучасному людству, постійно
повертають  нас  до  первісної  культури,  змушуючи  там  шукати  відповідь  на
споконвічне питання:  "Навіщо?".  Вирішити ж цю проблему можна лише давши
остаточну відповідь на запитання: "звідки" й "чому".

Питання для самоконтролю:
1   Що призводить до виникнення субкультур?
2   Що таке товариство «причетних»?
3  Що  мають  на  увазі,  коли  розділяють  культуру  на  «духовну»  і
«матеріальну»?
4   Що таке «чисте мистецтво»?
5   Що зумовили повільне накопичення інформації у первісному суспільстві?
6   Яку роль відігравала міфологія у первісному суспільстві?
7   Що характерно для соціокультурних світів.
8   Чим відрізняється соціокультурний світ?

Самостійна робота 2

Тема: Культура Стародавнього Сходу

Мета:  розширити знання щодо культури Стародавнього Сходу, виховувати
зацікавленість  дисципліною,  прагнення  отримати  нові  знання  самостійно;
розвивати духовні, інтелектуальні і естетичні відчуття.

План
1 Індійська культура: культура Хараппі та культура «Рігведи».
2 Повсякденне життя: касти, сім’я, мораль.
3 Мистецтво Індії: його джерела і специфіка.
4 Культура Стародавнього Китаю: своєрідність мистецтва – триєдність: 
каліграфія, поезія, живопис.
5 Культура Персії.
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Іран - країна давньої та високорозвинутої цивілізації. Ще на початку ІН тис.
до  н.е.  тут  було  створено  власну  писемність  і  оригінальну  культуру,  яка
удосконалювалася протягом кількох тисячоліть. Іранські племена заселяли з II тис.
до  н.е.  великі  території  Євразії  від  Гіндукуша  до  Північного  Причорномор'я,
поділяючись на дві основні групи, західну і східну. Східні іранці заселяли райони
Середньої  Азії  -  області  Ферганської  долини,  Хорезму,  Согдіани,  Бактрії,
Афганістану і Хорасану. Західні іранці - області на захід від Каспійського моря -
Мідії,  Атропатени  (Азербайджану),  Скіфії  (частково)  і  Фарсу  (Персії).  Досить
щільні й різнобічні зв'язки східних і західних іранців ніколи не припинялися, однак
місцеві відмінності були значними. Тут під іранцями мається на увазі передусім
населення Мідії та Персії. В історії Стародавнього Ірану виділяють такі етапи: час
виникнення і розвитку еламської цивілізації (з кінця IV тис. до кінця VII ст. до
н.е.);  мідійська  епоха  (VII  -  середина  VI  ст.  до  н.е.);  ахеменідський  період  (з
середини VI ст. до 330 р. до н.е.); парфянський час (середина III ст. до н.е. - 224 р.
н.е.).

Одним  з  провідних  релігійно-філософських  вчень  Стародавнього  Ірану,  як
припускають, в VI ст. до н.е., став зороастризм. Основні його положення викладено
у священному збірнику книг - Авесті, яка складається з кількох частин (Вендідад,
Вісперед, Ясна, Яшт та ін.) і являє собою зведення законів та приписів, заклинань,
молитов. Найдавнішою частиною Авести є Ґати - збірка із 17 молитов. Автором їх
вважають безпосередньо самого реформатора давніх іранських культів і засновника
"вогнепоклонницької" релігійної культури - давньоіранського релігійного вчителя
Заратустру (Заратуштру, Зороастра). Згідно з його вченням, єдиним всемогутнім і
всюдисущим богом добра, носієм світла, життя та правди є Ахура-Мазда (Ормузд).
Він існував до створення світу і  був його творцем. Та споконвічне поряд з ним
існував і дух зла - Анґро-Манью (Аґріман), що уособлює морок, смерть і разом з
підопічними злими духами - девами - чинить зло світу і людям. Ахура-Мазда весь
час бореться з ним. Людину було створено Ахура-Маздою, але вона вільна обирати
між  добром і  злом,  і  тому може підпадати  під  вплив  духів  зла.  Своїми  діями,
думками та словами людина повинна боротися проти Ангро-Манью та девів.

У Ґатах також розповідається про життя, побут та норми поведінки. Заратустра
каже про те, що світ складається з двох початків: земного, реального ("світ речей")
та ідеального, потойбічного ("світ душі"). Для пророка більш важливим є земний
світ.  Він  піклується  про  раціональний  устрій  цього  світу.  Зміст  Ґат  у  цілому
вкладається  у  два  види  повчань:  проповіді  осілого  скотарства  та  мудрого



управління  державою.  Заратустра  виступив  проти  знищення  худоби,  проти
кривавих жертвоприношень, закликав віруючих зберігати домашніх тварин.

Мистецтво класичного ахеменідського Ірану було,  насамперед,  придворним.
Перські царі Кір II, Камбіз, Дарій І та їх наступники будують грандіозні палацові
ансамблі  в  Пасаргадах,  Персеполі,  Сузах.  Відомим  пам'ятником  Пасаргад  є
гробниця Кіра II, яка збереглася до нашого часу. Сім широких сходин ведуть до
поховальної  камери.  Ця  гробниця  стала  взірцем  для  будівництва  більш  пізніх
ритуальних споруд (наприклад,  гробниці  Мавсола  у  Галікарнасі,  від  якої  пішла
назва "мавзолей" і яка вважалася одним із сімох чудес світу).

За часів Дарія І розпочалося будівництво Персеполя та в Сузах. Було зведено
кілька пишних палаців, які своїм виглядом затьмарили палаци ассирійських царів.
Нововведенням тут стала ападана - тронний зал з багатьма легкими та стрункими
колонами 20 м заввишки. Ці колони завершувалися тяжкими капітелями у вигляді
фігур  биків.  Ападана  символізувала  міць  та  велич  царя  і  призначалася  для
важливих державних прийомів.

Ахеменідська держава уславилася не лише архітектурою, але й декоративно-
ужитковим мистецтвом: торевтикою (карбування на металі) та гліптикою (різьба по
дорогоцінному  та  напівдорогоцінному  каменю).  Сюжетами  тут  були  сцени
жертвоприношень, боротьби царя-героя з різними фантастичними чудовиськами,
воєнних тріумфів і полювання.

Давньоіранська  культура  певним  чином  вплинула  на  розвиток  світової
культури, її  релігійні вчення сприяли розробці філософських поглядів античного
світу, виникненню есхатологічних вчень у християнстві та ісламі. Багато іранських
літературних творів перекладалося арабською, вірменською, сирійською мовами, а
в епоху Відродження дали сюжети для літературних пам'яток Заходу та  Сходу.
Твори мистецтва  Давнього  Ірану (такі  як  кахлевий фриз із  палацу в  Сузах,  що
зображує царських тіло хранителів - "безсмертних"), увійшли до скарбниці світової
культури.

Однією з найсамобутніших культур і цивілізацій Сходу була індійська. Вже
в сиву давнину про Індію знали як "країну мудреців". Вона підтримувала щільні
зв'язки з багатьма країнами Сходу та античним світом доби еллінізму. Досягнення
індійської  культури  і  цивілізації  мали  великий  вплив  на  китайську,  іранську,
арабську, а через неї - і на європейську культуру та науку.

Вже  в  III  тис.  до  н.е.  уздовж  течії  р.  Інд  виникли  перші  центри  добре
розвиненої  культури  (Хараппська  цивілізація),  яка  підтримувала  торговельні
зв'язки з Месопотамією. У II тис. до н.е. після колонізації півострова арійськими
племенами  починається  цілком  нова  доба  в  розвитку  індійської  культури.
Вважається,  що вже тоді  було створено літературну мову санскрит (що значить
"упорядкований") з 55 літер. Нею було написано найдавніші релігійно-філософські
пам'ятки  Індії  веди.  Слово "веда"  можна перекласти як  "знання",  але  не  знання
взагалі, а священне знання. Вед (або самхіт) чотири: Рігведа, Самаведа, Яджурведа,
Атгарваведа.  Вони  складаються  з  гімнів,  повчань,  заклинань.  До  вед-самхіт
прилягає  об'ємний  корпус  "навколоведичноі""  літератури:  брахмани  -  прозові
тексти теологічного  характеру,  що пояснюють ритуал;  аранйаки та  упанішади -
філософські трактати у віршах та прозі, змістом яких є роздуми про природу, богів,



людину, їх зв'язки і місце у світі. Ці книги складають канон індуїстської релігії або
індуїзму. Більша частина ведичних гімнів включає в себе  молитви та прохання,
звернені до численних богів індійського пантеону: Аґні (бога вогню), Індри (бога
грому), Сур'ї (бога Сонця), Варуни (бога космічного порядку та справедливості) та
ін.  Ведичні  твори виявляють багатий духовний світ  індійців  тієї  далекої  епохи,
здатність  включити  складні  космологічні  уявлення  в  систему  етичних  та
естетичних цінностей, високий рівень розвитку абстрактного мислення в поєднанні
з  конкретно-образним  сприйняттям.  Уже  тоді  людина  намагалася  розкрити
таємниці світобудови, причини виникнення світу, появи життя на землі.

У "Гімні про створення світу" з Ріґведи оповідається, що на початку "не було
ані неіснуючого, ані існуючого, не було ані простору повітря, ані неба під ним".
Було тільки "дещо" та морок. Лише потім з'явилися боги, які створили світ.

Згодом  в  індуїзмі  формуються  взаємозалежні  й  взаємодоповнюючі  культи
богів Брахми, Вішну та Шиви. Складається так звана триєдність (тримурті),  яка
сприймається як вищий прояв єдиного божества. Брахма вважався творцем світу,
він встановив на землі соціальні закони та поділив людей на чотири основні касти -
варті.  Вішну  був  милостивим  богом-охоронцем,  а  Шива  -  екстатичним  і
нестримним  богом-руйнівником.  Особливо  важливим  стає  вчення  про  аватарів
(періодичні  перевтілення)  Вішну,  який  начебто  час  від  часу  з'являється  серед
людей, прибравши чийогось вигляду, щоб врятувати людей від того чи іншого лиха
і відновити гармонійний лад.

У І тис. до н.е. в Індії відбуваються важливі суспільні зміни. У різних регіонах
виникають  цілком  сформовані  держави  з  рабовласницьким  устроєм,  серед  яких
виділяється  централізована  держава  Маур'їв  з  центром  у  Магадсі,  розквіт  якої
припав на IV.-III  ст.  до н.е.  Посилюються міжнародні  зв'язки та контакти Індії.
Вони, з одного боку, збагатили індійську культуру, а з іншого - сприяли її впливам
на прилеглі країни.

У духовній культурі  Індії  також відбуваються деякі  зміни.  У VI ст.  до  н.е.
практично одночасно виникають дві великі релігійно-філософські течії: на півдні
це джайнізм (засновник - Вардхамана Магавіра), а на півночі - буддизм (засновник
- Сідхартха Ґаутама). Буддизм став однією з перших світових релігій. Будда (що
значить "Просвітлений") навчав чотирьом благородним істинам: є страждання, є
ІТричини  страждання,  є  припинення  страждання  і  є  шлях  до  припинення
страждання, до звільнення від нового народження і смерті, до вічного спокою. Цей
шлях Будда вбачав не в численних кривавих жертвоприношеннях, а в аскетичному
самообмеженні, у доброчинстві, знаннях, самоспостереженні та самопізнанні, які за
умови  належної  старанності  та  сконцентрованості  дають  свободу  від
зумовленостей земного побутування у нірвані, яка є виходом з безперервного кола
сансари (перевтілень)  і  цілковитим злиттям з  божественним абсолютом шляхом
особистісної  аннігіляції  (цілковитого  самозаперечення  і  саморозчинення  в
абсолютному).  Вчення  Будди  викладене  в  кількох священних книгах,  головною
пам'яткою  з  яких  вважається  "Трипітака"  ("Три  корзини  закону").  Тут
розповідається  про  умови  створення  та  організації  буддійської  общини,  про
правила прийому до неї,  особливості  окремих церемоній,  життя монахів у різні
пори року,  про їх  одяг,  оселі  тощо.  Хоча буддизм початкове  був релігією суто



монастирською,  від  часу  його  прийняття  як  офіційного  культу  (III  ст.  до  н.е.)
починається активний розвиток поза-монастирських форм буддизму у взаємодії з
іншими вченнями.

Найдавніші пам'ятки архітектури та мистецтва Давньої Індії було створено в
епоху  Хараппської  цивілізації,  але  яскраві  їх  зразки  відносяться  до
Кушанотуптської епохи (І ст. до н.е. - VI ст. н.е.). У між часі цих двох індійських
культур для будівництва використовувалося переважно дерево.  Тому стародавні
архітектурні споруди не збереглися.

З початку нової ери у будівництві активно використовують камінь. У цей час
індійці  споруджують печерні  комплекси,  храми,  ступи -  кам'яні  будови,  в  яких,
начебто,  переховувались  реліквії  Будди.  З  печерних  комплексів  нової  ери
найвідомішими є споруди у Карлі та Еллорі.

Великих  досягнень  добилися  індійські  скульптори  та  художники.  Були
створені навіть спеціальні школи скульптури. Більшість скульптурних пам'яток має
культовий характер. Це зображення численних індуїстських богів, Будди, добрих
та  злих  духів.  Поряд  з  релігійною  існувала  і  світська  скульптура.  З  пам'яток
давньоіндійського живопису треба назвати розписи у печерах Аджанти. На фресках
зображено сцени з життя Будди, з повсякденного побуту індійських царів.

Вражаючими були успіхи давніх індійців у математиці, астрології, медицині,
лінгвістиці.  Індійці  створили  шістдесятичну  систему  зчислення,  яку  було
вдосконалено до десятичної арабами і якою користуються тепер в усьому світі, їх
астрономи висловили припущення про обертання землі навколо своєї осі. Медики
Давньої Індії створили аюрведу - науку про довголіття. Вони вивчали властивості
трав,  вплив  клімату  на  здоров'я  людини,  писали  про  особисту  гігієну  та  дієту.
Вчені-лінгвісти  Бгартрігарі,  Віраручі  та  Паніні  написали  перші  дослідження,
присвячені різним аспектам мовознавства.

Досить  багатою  є  давньоіндійська  література.  Крім  творів  релігійного
характеру (індуїстський та  буддійський канони),  тут  було написано  безліч  книг
суто художньої .форми, в яких, однак, релігійно-філософські підвалини культури є
постійно присутніми.

Перлинами світової  літератури є  дві  великі  епічні  поеми -"Магабгарата"  та
"Рамаяна".  Ці  твори  відзначаються  емоційністю,  ^художньою  витонченістю,
специфічною архітектонікою.  У  них  містяться  моральні,  політичні,  соціальні  та
філософські  роздуми.  Сюжет  "Магабгарати"  склала  розповідь  про  суперництво
двох царських родів -Пандавів та Кауравів,  про 18-денну битву на полі Куру та
участь у ній Крішни (чергового втілення бога Вішну). "Рамаяна" розповідає про
похід  на  острів  Ланка  царя  Рами  (також  втілення  бога  Вішну),  який  вирішив
урятувати свою кохану Сіту, викрадену царем демонів Раваною.

Великої слави і популярності у віках зазнали невеликі за обсягом сюжети зі
збірки байок, притч, казок і повчальних новел "Панчатантра" (IV ст. до н.е.). Ці
сюжети часто використовувалися і обігравалися в більш пізні періоди розвитку в
багатьох літературних пам'ятках світу.

Серед  видатних  письменників  Давньої  Індії  особливо  виділяється  Калідаса.
Він  написав  багато  п'єс,  епічних  і  ліричних  поем:  драму  "Шакунтала",  поеми



"Хмара-вісник", "Рід Рагху" та ін. Творчість Калідаси високо оцінювалася такими
діячами світової літератури, як Гердер, Ґете, Шіллер, Карамзін, Тютчев, Фет.

Давня  спадщина  органічно  входить  у  культуру  сучасної  Індії.  Цій  країні
притаманна живучість давніх традицій, завдяки чому досягнення давньоіндійської
цивілізації збереглися не лише як частина культури індійців, але й стали складовою
частиною світової культури.

Культура  Давнього  Китаю є  однією  з  найдавніших  і  найоригінальніших
культур стародавнього світу. Хронологічні межі культурної історії Давнього Китаю
визначають  у  часовому  відтинку  від  кінця  III  -  початку  II  тис.  до  н.е.,  коли  в
басейні річки Хуанхе виникли перші землеробські культури, і до 220 р. н.е., коли
відбувся занепад імперії Хань.

У сиву  давнину  в  кожної  китайської  общини були  свої  боги.  Велику  роль
відігравали культ предків і обожнення сил природи. Стійким був культ священних
гір,  який  супроводжувався  людськими  жертвами.  Як  і  в  інших  центрах  давніх
культур  і  цивілізацій,  з  VI  ст.  до  н.е.  у  Китаї  починають  формуватися  перші
релігійно-філософські  течії:  даосизм (виникнення якого  пов'язують  з  діяльністю
мудреця Лао-Цзи), конфуціанство (засновником якого вважається вчитель Кун-Цзи
або,  в  європейській  транскрипції,  Конфуцій),  століттям  пізніше  як  реакція  на
конфуціанство формується моїзм (засновник Мо-Цзи або Мо Ді) тощо.

За  часів  імперії  Хань  настає  розквіт  культури  Давнього  Китаю.  Було
винайдено  компас.  Видатний  вчений  Чжан  Хен  (78-139  pp.)  сконструював
прототип сейсмографа, створив небесний глобус, розробив теорію необмеженості
Всесвіту в часі та просторі. Китайські вчені уточнили значення числа я, спорудили
двигуни, де використовувалася сила вільно спадаючої води.

До  визначних  успіхів  матеріальної  культури  Китаю  належить  лакове
виробництво. Лакувалася зброя та архітектурні деталі,  предмети поховання, речі
повсякденного вжитку. Давні китайці були єдиною країною, яка засвоїла культуру
розведення шовкопряда. Китайський шовк цінувався у всьому стародавньому світі.
Великим  внеском  Давнього  Китаю  до  світової  культури  був  винахід  паперу.
Спочатку він виготовлявся із залишків шовкових коконів. Але папір з шовку був
досить дорогим. Потім було знайдено дешевший процес, коли папір почали робити
із деревинного волокна. Винахід паперу і туші створив умови для розвитку техніки
естампу, а потім і початків книгодрукування (XI ст. н.е.).

У ханський період відбувається збір, систематизація та коментування давніх
пам'яток.  Зароджується  філологія,  поетика,  історіографія.  Видатним
давньокитайським  істориком  був  Сима  Цянь  (145-86  pp.  до  н.е.)  -  "батько
китайської  історії".  Він  створив  130-томну  історію  Китаю  "Шіцзи"  ("Історичні
записи").  Сима  Цянь  намагався  не  просто  розповісти  про  події  давнини,  але  й
осмислити їх. Слідом за Сима Цянем інший давній історик, Бань Гу (32-93 pp. н.е.)
написав твір "Хань шу" ("Історія Старшої  династії  Хань"),  який став  пам'яткою
офіційної  історіографії,  зразком для подальших творів такого типу.  Кожна нова
династія почала складати опис царювання попередньоїудусі "Хань шу".

Видатними китайськими літераторами у давній період були Цюй Юань (340-
278 pp. до н.е.), Сун Юй (290-223 pp. до н.е.), Сима Сянжу (179-118 pp. до н.е.).
Цюй  Юань  -  поет  скорботи.  Його  вірші  відзначаються  вишуканістю  форми  та



глибоким змістом, насичені міфологічними образами. На відміну від віршів Цюй
Юаня  лірика  Сун  Юя  присвячена  оспівуванню  радощів  життя.  Цього  поета
вважають  першим  у  Китаї  співцем  кохання  та  жіночої  краси.  Сима  Сянжу
одночасно був і поетом-ліриком, і придворним літератором. Він прославляв велич
імперії та її правителів.

У  зв'язку  зі  значним  цивілізаційним  розвитком  китайські  землі  становили
великий інтерес для грабіжницьких походів військових союзів північних кочових
племен, які також намагалися перебрати на себе контроль за торговими шляхами на
Захід. Для захисту від кочових нападів у 1V-III ст. до н.е. було споруджено більшу
частину величезної фортифікаційної споруди - так званого Великого Китайського
муру, який пізніше ще більше розрісся і перекривав майже весь кордон між Китаєм
і  степом.  Складні  взаємовідносини  між  кочівними  наїзниками  і  державними
утвореннями осілого населення Китаю сприяли біполярній консолідації як кочових,
так  і  осілих  племен  і  виникненню  феномену  не  тільки  осілих,  але  й  кочових
-імперій.  Войовниче  дружинне  населення  останніх  після  падіння  імперії  Хань
частково змінило попередні правлячі династії Китаю (період 16 царств у Китаї IV-
V  ст.  н.е.),  а  частково  вирушило  зі  своїми  сім'ями  на  Захід,  давши  поштовх
Великому переселенню народів у Європі.

У  цілому  ж  тяглість  давньокитайської  цивілізації  остаточно  ніколи  не
переривалася.  Культура  Давнього  Китаю  заклала  підвалини  безперервної
культурної традиції, яку можна прослідкувати далі протягом багатовікової історії
Китаю аж до Нового та Новітнього часів.

Таким  чином,  внесок,  зроблений  цивілізаціями  Стародавнього  Сходу  до
світової культури, був величезним. Це були перші по-справжньому тверді кроки
людини  на  шляху  до  опанування  і  осмислення  навколишнього  світу  та
усвідомлення свого місця у ньому.

Питання для самоконтролю:
1  В чому полягало «Ахемедінське чудо»?
2  Який звичай зберігся під час коронації персидських царів?
3  Яка найбільш яскрава особливість індійської культури?
4  Чому раджа не був абсолютним монархом?
5  Що було основним у проповідях Будди?
6  Коли  в   давньоіндійському  суспільстві   почав   складатися   суто
індійський  феномен –  станово-кастова  система?  
7  Де  вперше  були  теоретично обґрунтовані морально-правові мотиви
поділу суспільства на варни? 
8  Як називалося вчення, яке протистояло брахманізму і виступало проти
нерівності каст? 
9  Назвіть основні принципи буддизму.



Самостійне заняття 3

Тема: Культура Середньовіччя.
Мета:  розширити  знання  щодо  культури  щодо  культури  епохи
середньовіччя, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримати
нові  знання  самостійно;  розвивати  духовні,  інтелектуальні  і  естетичні
відчуття.

План
1 Середньовічний тип міста та його культура.
2 Романська література.
3 Середньовічний епос: лицарська література, поезія вагантів.
4 Середньовічне західноєвропейське мистецтво.
5 Романський стиль та готика, їх особливості.

Теми рефератів
1 Середньовічний роман про лицарську честь, вірність і кохання.
2 Куртуазна поезія Середньовіччя, її жанри і тематика.

Література
1 Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та зарубіжна 

культура: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
2 Левчук Л.Т. та ін. Історія світової культури. - К.: Либідь, 2000.
3 Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. - К.: Либідь, 1995.
4 Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - К.: Знання, 2000. 

Варварське  завоювання  Римської  імперії  в  V  ст.  сприяло  занепаду  античної
культури:  варвари  руйнували  Міста,  де  було  зосереджено  культурне  життя,
знищували пам'ятники античною мистецтва,  бібліотеки.  Перехід  до натурального
господарства,  порушення  торгівельних,  економічних,  політичних  і  культурних
зв'язків  обмежували  кругозір  західних  європейців  того  часу.  Глибока  криза
пізньоантичного суспільства сприяла посиленню християнства,  яке в IV ст. стало
державною релігією і мало величезний вплив на ідейне життя суспільства. Занепад
культури  в  період  раннього  середньовіччя  пояснюється  в  значній  мірі  тією
церковно-феодальиою  ідеологією,  які  вносилася  в  життя  нового  суспільства
католицькою церквою. Люди виховувались в дусі релігійно-аскетичного світогляду;
кожен віруючий повинен був у своєму земному житті готуватися до перебування в
вічному  загробному  світі;  для  цього  церква  рекомендувала  пости,  молитви,
покаяння.  Людське  тіло  розглядалось  як  в'язниця  для  душі,  котру  треба  було
звільнити  для  вищого  блаженства.  Аскетизм  став  офіційною  ідеологією,  яку
проповідували з церковних кафедр і пропагували в такій соціальній літературі того
часу, як «Житія святих». Релігійний світогляд легко зайняв панівні позиції, коли не
були відомі точні науки, і сили природи вважались грізним і неприємним явищем;
на цій основі виникали забобони, а важке життя народних мас вселяло віру і надію в
те, що за всі страждання людина буде винагороджена в потойбічному світі Можна
сказати,  що  для  середньовічної  культури  характерні  ірраціоналістичні  тенденції,



однак в ній пробивались і світські, раціоналістичні тенденції. Дослідження свідчать,
що в середньовічній культурі існували дві фундаментальні тенденції — тенденція
Кассіодора  Сенатора  (близько  487—578  pp.  н.  є.),  що  об'єднав  християнську
традицію і світське знання, і тенденція Бенедикта Нурсійського, що жив майже в той
же час. Протягом століть вони співіснують і взаємодіють. Однак традиція святого
Бенедикта  відображала  позицію  неприйняття  культури  «віку  цього»  певною
частиною  ідеологів  початкового  християнства  і  призвела  до  духовного  диктату
церкви в середні віки; традиція Кассіодора — до становлення світської культури.

В  подальшому,  однак,  активну  політику  в  області  культури  починають
проводити римські папи, підкорюючи її рішенню ідеологічних і соціальних задач.
Найбільш  яскраво  смисл  культурної  діяльності  римських  пап  виявився  під  час
правління папи Григорія І (590—604 pp. н.е.).

На відміну від Кассіодора, цього «останнього римлянина», який заснував першу
середньовічну майстерню письма і поєднав в її діяльності античні та християнські
культурні традиції, Григорій І вважає абсолютно недопустимою доктрину мирного
співіснування різних ідеологій. «До чого вся ця марнота мирських знань,— читаємо
в його «Діалогах про життя італійських отців і про безсмертя душі»,— яку користь
можуть принести нам пояснення граматиків, котрі здатні скоріше розбестити нас,
ніж наставити на путь істини? Чим можуть допомогти нам роздумування філософів
Піфагора,  Сократа,  Платона і  Аристотеля? Що дадуть пісні нечестивих поетів —
Гомера,  Вергілія,  Менандра  —  читаючим  їх?  Яку  користь,  запитую,  принесуть
християнській родині Геродот, Лівій, історики-язичники? Чи можуть Гракк, Лісій,
Демосфен і Туллій суперничати своїм ораторським мистецтвом з чистим і ясним
ученням Христа? В чому корисні нам вибагливі вигадки Флакка, Соліна, Варрона,
Плавта,  Цицерона?»  Такого  роду  нетерпимість  в  області  культури,  суттєвим
елементом якої є релігія Христа, сприяла зростанню нетерпимості до інакомислячих
єдиновірців  і  згодом стала  однією із  культурних основ для створення  священної
інквізиції.

В середні віки зростали доходи і володіння церкви, посилювалась її могутність.
На Заході в умовах відсутності стабільної централізованої влади вона накопичила
значні багатства, які були залишені їй королями варварських держав, що виникли на
території Західної Римської імперії. Значущість католицької церкви була зумовлена
виключним  значенням  релігії  в  середні  віки  —  вона  являла  собою  ідеологічну
форму позаекономічного примушення, що складала суттєву рису класових відносин
в феодальному суспільстві. Релігійна ідеологія була поставлена на службу ідеї бога,
котрий  гарантував  непорушність  існуючого  суспільного  ладу,  що  являв  собою
частину космічного, природного порядку.

Необхідно враховувати і той момент, що в середньовічній культурі існує різниця
між  «вченою  вірою»  і  «вірою  народа».  Перед  нами  своєрідний  парадокс
середньовічної  культури,  що  породжений  зустріччю,  пересіченням  народної
культури з культурою «вчених»,  освічених людей, книжної культури, взаємодією
фольклорних традицій з офіційною церковною доктриною. В зв'язку з цим виникає
питання; яким чином здійснювався зв'язок між цими «вірами», що зумовлювало їх
«пересічення», взаємодію? Дослідження показують, що тут слід говорити про три
риси: легітимність, аграрпість і нетерпимість.



Дійсно, римський народ після 382 p., а також германські та слов'янські племена
сприймали християнську віру шляхом хрещення їх вождів і дружин. В цей момент
вожді брали на себе обов'язок підкорюватись папі в області  духовного життя і  в
області деяких тодішніх справ. Християнізація вождів була тотожна християнізації
племен і народів згідно з давно пануючим принципом «cuis regio, eus religio». В силу
цього правового принципу християнином став кожний член племені або народу, чий
владика прийняв християнство.  Оскільки християнство було державною релігією,
остільки  покора  світському  I  духовному  владиці  спричиняла  легітимізацію
християнства. Таким чином, легітимність є першою із вказаних вище рис.

Християнська  теологія  являє  собою  цілісну  систему  уявлень  про  Всесвіт,
природу.  Згідно  з  її  принципами  бог  створив  Всесвіт,  виступає  гарантом  його
існування і кінця, по його волі ангели переміщують на небосхилі небесні тіла; він
служить причиною всіх незвичайних явищ. Бог уявляється грандіозною космічною
силою, що несе  відповідальність за  сталість  обертання  небесних сфер і  ситуації,
порушуючи їх  рух.  В  народній  уяві  бог  був  тією силою,  що посилала  дощі  або
засуху,  мороз  чи  тепло,  морові  пошесті,  громи  та  блискавиці.  На  мовах  учених
теологів і  простих людей висловлювались одні й ті  ж риси, в обох випадках бог
виступав богом природи — космічною силою, від якої залежить благополуччя чи
голод, дивлячись, який врожай. Тому аграрність — друга риса.

Християнство в феодальному суспільстві Західної Європи виконувало функцію
ідеологічного інтегратора, що призвело до консолідації його організації — римсько-
католицької церкви, що являє собою ієрархічно централізовану систему на чолі з
римським  папою  і  прагне  до  володарювання  в  християнському  світі.  Вікові
надбання  папської  теократії  засновані  на  двох  взаємовиключних  принципах  —
аскетизмі (відречення від миру) та всесвітньої влади (володарювання над світом).
Історія середніх віків Західної Європи свідчить про взаємний зв'язок цих принципів.
Аскетизм, відречення від світу і віра в бога служили могутнім інструментом в руках
католицької церкви для досягнення її цілей.

Багато що в цьому плані і християнством було запозичено із попередніх епох та
культур і  трансформовано згідно з потребами папської влади. Релігія і  філософія
стародавнього світу проповідують аскетизм і відречення від миру, християнство ж
проголошує,  що  царство  боже  не  від  світу  цього;  аскетизм  лежить  в  основі
маніхейства,  що  виникло  на  Сході;  аскетизмом  завершується  древньогрецька
філософія в неоплатонізмі. Августин Блаженний звернувся до цих трьох джерел при
написанні  своїх  праць,  до  того  ж  він  сам  культивував  аскетизм,  надавав  йому
високого статуту в своїх ученнях про першорідний гріх, що був здійснений Адамом
і передається нащадкам. Августин Блаженний вважав, що наслідком цього гріха ?
похіть, тому відречення від похоті, боротьба з нею є як би поверненням до первісної,
райської чистоти. В цьому плані чернецтво — уже не особливий спосіб життя,  а
високе покликання людини.

Контраст  між  аскетичним  настроєм  середньовічного  суспільства  Західної
Європи  і  завойовницькими  устремліннями  римсько-католицької  церкви  є
характерною  рисою  історії  середніх  віків  (хоча  врешті-решт  ця  мета  і  не  була
досягнута). Поборники аскетизму і церковної ієрархії ведуть уперту боротьбу, щоб
установити в світі панування теократії і підкорити середньовічному світогляду всі



сфери  людської  життєдіяльності  —  державу,  суспільний  лад,  економіку,  право,
літературу  і  науку.  Можна  сказати,  що  прагнення  до  відречення  від  світу  і  до
панування  над  світом  по  суті  єдині;  перехід  від  аскетичного  християнства  до
завойовницької  політики  папства  має  свою  логіку;  домагання  середньовічної
церковної ієрархії влади мали свої основи не в сваволі окремих осіб, а в самій логіці
розвитку релігійної системи католицтва.

Релігійний фанатизм служив одним із засобів в стремлінні римсько-католицької
церкви установити тоталітарне управління над західним суспільством. Більш того,
римсько-католицька  церква  від  імені  бога  намагалась  добитися  також
«інтернаціоналізації» своєї влади — пробитися на Схід, хоча і потерпіла в цьому
поразку.  Врешті  ж  католицька  церква  продемонструвала  незвичайну  живучість.
Вона  успішно  знаходила  вихід  із  ситуацій,  котрі,  здавалося,  загрожували  їй
загибеллю.

І одним із ефективних знарядь рішення такого роду задач виступала священна
інквізиція, вигодовувана в атмосфері релігійного фанатизму, яка сама являла собою
фанатичну установу. Ця страшна і розгалужена організація практично контролювала
всі сфери діяльності людей, використовуючи різноманітні методи соціотехнічного, в
тому числі таємного, управління суспільством, а також топкі засоби проникнення в
найпотаємніші куточки людської душі. Вона виникла в XII—XIII ст. і закінчила своє
існування в першій половині XIX ст.

До  кінця  ХШ  ст.  Західна  Європа,  що  перебувала  над  впливом  католицької
церкви, була покрита сіттю інквізиційних трибуналів. їх діяльність була невпинною,
подібно дії законів природи, що віднімало у єретиків надію виграти час і сховатися в
одній  із  європейських  країн.  В  ту  епоху  священна  інквізиція  виступала  як
міжнародна поліція, бо в неї були довгі руки і чіпка пам'ять.

Однак діяльність священної інквізиції не змогла запобігти Реформації, і падіння
римсько-католицької  церкви  вважалося  неминучим.  Це  трапилося  в  той  момент,
коли Європу з усіма її мирянами, духовенством і чернецькими орденами охопили
сумніви в істинності доктрин римсько-католицької церкви. Вибухи подібного роду
сумнівів  органічно  пов'язані  з  тим,  що  її  нетерпимість  переплітається  з
невизначеністю  багатьох  догм  християнства.  Тому  для  боротьби  з  «христовими
ворогами» і відступниками в середині XVI ст. був створений орден ієзуїтів, на чолі
якого  став  Ігнатій  Лойола,  засновник  цієї  напіввійськової-напівчернецької
організації. Саме цьому фанатичному ордену вдалося потіснити численність інших
католицьких  орденів  (домініканців,  францісканців  та  ін.)  і  здійснити  тотальний
контроль  над  думками,  духовним життям  багатьох  людей в  світі.  Орден  ієзуїтів
повністю виправдав надії римської курії: він став вельми ефективним знаряддям в
руках римської церкви в боротьбі з єресями і вільнодумством, сприяв збереженню
впливу католицької  церкви.  І  нині  він  займає особливе місце  серед  католицьких
церковних орденів і виконує певні функції.

Римсько-католицька  церква  з  самого  початку  установила  монополію  на
інтелектуальну  освіту;  вона  використала  деякі  знання  античності  при  організації
єпископських  і  монастирських  шкіл,  необхідних  для  навчання  кліриків.  В  них
Боецієм і Кассіодором було введено (VI ст.) розділення «семи вільних мистецтв» на
дві  частини:  тривіум  (три  шляхи  знання:  граматика,  риторика  і  діалектика)  та



квадріум (чотири шляхи знання: геометрія, арифметика, астрономія і музика). В XII
—XIII ст. з них іноді виникали університети (в тому випадку, кели в школах були
видатні професори богослов’я, філософії, медицини і римського права). В 1200 р. у
Франції  був  заснований  Паризький  університет,  в  Італії  знаходили»  такі  відомі
школи, як Болонська юридична і Салернська медична.

В  ХШ  ст.  з'явились  І  інші  університети:  Оксфордський  і  Кембріджський  в
Англії, Саламанкський в Іспанії, Неаполітанський в Італії. В XIV ст. були засновані
Празький, Краковський, Гейдельберзький, Кельнський і Ерфуртський університети.
Наприкінці XV ст. в Західній Європі налічувалось 65 університетів, більшість із них
було засновано з санкції римської курії. Навчання в них проходило в формі лекцій:
професори  та  магістри  читали  й  коментували  праці  авторитетних  церковних  і
античних  авторів.  Влаштовувалися  публічні  диспути  богословського  і
філософського  характеру,  в  яких  брали  участь  професори,  а  також  студенти.
Викладання  в  середньовічних  університетах  велось  на  латинській  мові.
Середньовічна університетська наука отримала назву схоластики (від слова schola
—  школа);  найбільш  яскраво  схоластика  відобразилась  в  середньовічному
богослов"ї. Треба пам'ятати, що на духовне життя середньовіччя наклали відбиток
католицька  церква  і  місто.  Цьому  новому  етапові  духовної  культури  Західної
Європи відповідає «схоластична логіка», в рамках якої великий внесок в розвиток
логічних ідей здійснили номіналісти (середньовічні матеріалісти). Досить нагадати
про пошуки геометричних інтерпретацій  логічних залежностей (Шервуд,  Оккам).
Схоластика в області логіки не була прямим продовженням античної класики або її
відбиттям через  призму релігійної  духовності.  Вона виникла на основі  логічного
занепаду,  опрацьованого  арабською  класичною  думкою  і  сприйнятого
середньовічною культурою. Вона підготувала грунт для нового підходу де проблеми
можливого та дійсного і  нескінченості,  що дозволило потім безбоязно  оперувати
нескінченостями в математиці. Саме рецепція античного логічного спадку в середні
віки  стала  однією  з  основ  для  подальшого  розвитку  математики  і  виникнення
європейської експериментальної науки.

З XI ст. внаслідок хрестових походів Західна Європа познайомилася з культурою
Сходу і Візантії Виникли нові культурні центри в Іспанії та Сицилії. На латинську
мову  перекладалися  праці  грецьких  і  арабських  вчених:  Птолемея,  Архімеда,
Галена,  Гіпократа,  Авіценни   та  ін.  Знайомство  з  цими  працями  сприяло
розповсюдженню  в  XIII  ст.  вільнодумства  і  раціоналізму,  в  першу  чергу  в
Паризькому університеті.  Магістри  цього університету Аморі  Бенський та  Давид
Динанський висловлювали думки про те, що бог в розумінні католицької церкви не
існує, що він — у всій природі, зливається з нею. Це пантеїстичне уявлення здобуло
значне поширення. Жорстоко переслідуючи подібні погляди, церква сама зробила
спробу пристосувати вчення Аристотеля для обґрунтування догматів католицької
віри.

Значними схоластами ортодоксального напрямку були Альберт Великий (1193—
1280  pp.)  та  Фома  Аквінський  (1225—1274  pp.).  Альберт  Великий  був
шанувальником  Аристотеля,  автором  багатьох  творів  богословського
природознавчо-історичного  характеру.  Фома  Аквінський  створив  своєрідну
енциклопедію католицького богослов'я «Сума теології», в якій всі питання пізнання



природи  І  суспільства  розглядалися  в  ортодоксально-католицькому  дусі.  Він
виробив  загальні  принципи  католицького  богослов'я,  які  і  сьогодні  вважаються
церквою непорушними. Висуваючи ідею гармонії віри та розуму, Фома Аквінський,
проте, підкорив науку богослов'ю (наука — Служниця богослов'я).

Наука  в  середні  віки  була  в  основному  книжною  справою,  вона  спиралася
головним  чином  на  абстрактне  мислення.  При  безпосередньому  звертанні  до
природи наука користувалася, як правило, методами спостереження, дуже рідко —
експерименту; вбачала свою ціль не в тому, щоб сприяти перетворенню природи,
прагнула зрозуміти світ таким, який він з'являється в процесі Споглядання, що не
втручається  в  природний  хід  подій  І  не  користується  міркуваннями  практичної
користі. В цьому відношенні середньовічна наука була антиподом як науки Нового
часу,  так  і  середньовічної  техніки.  Саме  остання  була  початково  носієм  духу
перетворення,  що  в  XVI—XVII  ст.  став  домінуючим  і  в  науці.  Слід  при  цьому
пам'ятати,  що  середньовічна  техніка  пронизана  інтелектуальним  началом,  і  це
виражено  в  вислові  Бенедикта  Нурсійського  «Ora  et  labora».  Техніка  повинна
облагороджувати працю, а праця — життя.

Інтелектуальний підхід до праці та техніки став етосом, що пізніше мав вплив на
Лютера  і  Кальвіна;  етос  праці  згодом  став  світським  етосом  буржуазії.  Можна
сказати, що етос праці став невід'ємним елементом західноєвропейської культури;
від нього залежить всезнання, техніка, промисловість.

В  середньовічній  науці  виділяються  чотири  великих  напрямки.  Перший  —
фізико-космологічний,  ядром  якого  є  вчення  про  рух,  на  основі  натурфілософи
аристотелізму він поєднує масив фізичних, астрономічних і математичних знань, що
підготували грунт для розвитку математичної фізики Нового часу. Другий — вчення
про  світло  оптика  в  вузькому  смислі  слова  є  частиною  загальної  доктрини  —
«метафізики  світла»,  в  рамках  якої  будується  модель  Всесвіту,  що  відповідає
принципам неоплатонізму. Третій —науки про живе: вони розумілись як науки про
душу,  що  розглядалась  як  принцип  та  джерело  і  рослинного,  і  тваринного,  і
розумного  життя,  і  містили  багатий  емпіричний  матеріал  та  систему
аристотелівського напрямку. Четвертий — комплекс астролого-медицинських знань,
до якого в певній мірі примикає також вчення про мінерали, і алхімію слід виділити
як особливий напрямок середньовічної науки.

Алхімія  являє  собою специфічний феномен середньовічної  культури — щось
цілісне,  що  містить  у  собі  такі  компоненти,  як  наукові  узагальнення  і  фантазія,
раціональна логіка і міфологія. Алхімічний рецепт — це форма пізнання природи,
пов'язана  із  особливостями  середньовічного  мислення.  Згідно  з  християнською
догматикою світ є вироб (Лактанцій), тобто світ вийшов із рук бога завершеним,
досконалим. Ось чому будь-яка дія —лише коментування світу, копіювання зразка.
Фундаментальною  особливістю  середньовічного  мислення  є  його  рецептурний
характер,  пов'язаний  з  його  авторитарністю  та  ієрархічністю,  причому
середньовічний  рецепт  —  і  Дія,  і  священнодійство  одночасно.  Таким  чином,  в
алхімії  нібито  разом  відбуваються  ірраціоналістична  і  раціоналістична  тенденції
середньовічної культури Заходу.

Раціоналістична тенденція середньовічної культури яскраво виявилася в працях
англійського  вченого-монаха  фраицісканського  ордена  Роджера  Бекона  (1214—



1292  pp.).  Він  був  одним  з  перших,  хто  наполягав  на  необхідності  дослідного
пізнання природи, протиставляючи дослідне знання хибним авторитетам.  В своїх
творах, головним з яких була «Велика праця», він висуває ряд незвичайних здогадів,
мріє про літальні апарати, підйомні крани, що полегшують працю людей. Р. Бекон
установив  способи  здобування  багатьох  хімічних  речовин,  склав  рецепт  пороху,
його  творам  католицька  церква  оголосила  анафему,  а  сам  він  провів  14  років  в
ув'язненні.

Крім схоластики в середні віки існували інші напрямки філософії та богослов'я,
що вели боротьбу із схола» етикою. Одним із таких напрямків була містика,  чиї
представники  заперечували  необхідність  вивчення  Аристотеля  і  користування
логічними доказами віри. Містики вважали, що релігійні доктрини пізнаються не за
допомогою розуму і науки, а шляхом інтуїції, осяяння або «споглядання» молитв і
«неспання».

В XII—XIII ст. під впливом шкільної та університетської освіти в містах Західної
Європи розвивалась латинська література (на церковні та світські сюжети): вірші з
описами  природи  і  викривальні  твори,  що  засуджували  пороки  духовенства.
Особливе  місце  в  цій  літературі  займала  поезія  вагантів  (va'gants  —  «бродячі
люди»), то з'явилася в Германії, Франції, Англії та Північній Італії. Розквіт поезії
вагантів  збігався  з  розвитком  шкіл  і  середньовічних  університетів,  носіями  цієї
поезії були бродячі студенти. їх вільнодумна, бешкетна поезія була дуже далека від
аскетичних ідеалів середньовіччя: ваганти йшли по шляху творення чисто світської
літератури.  Вони  оспівували  безтурботні  веселощі,  вільне  життя:  «Кинемо  всі
премудрощі, набік учення, насолоджуватися в юності — наше призначення...» Дуже
гостро в їх поезії  звучали сатиричні антиклерикальні ноти; вони різко викривали
римсько-католицьку церкву: «Рим усіх і кожного грабує потворно, пресвята курія —
це  ринок  брудний!»  Ваганти  були  пов'язані  з  традиціями  латинської  поезії  й
запозичили у неї віршувальні ритми, навіть коли писали пародії на богослужбові
тексти.  Іноді  в  віршах вагантів  звучала  скорбота  на  їх  безпритульне  і  нужденне
життя:  «Не  для  суєтної  марноти,  не  для  розваги  —  через  гіркі  злидні  кинув  я
учення». Церква невтомно переслідувала вагантів і за критику пороків церкви, і за
уславлення радощів земного життя.

В  XI—XII  ст.  оформився  і  був  записаний  героїчний  епос,  що  до  цього
передавався тільки в усній традиції. Героями народних сказань були звичайно воїни,
що захищали свою країну і свій народ: в епічних сказаннях оспівувалися хоробрість,
сила, вірність, воїнська до,б-лесть. Записаний в умовах феодалізму героїчний епос
зазнав впливу лицарських і церковних уявлень: героями епосу завжди були віддані
васали  своїх  сюзеренів,  захисники  християнства.  Найвеличнішим  пам'ятником
французького епосу є «Пісня Роланда», де франки стають жертвою підступної зради
графа  Ганелона,  в  особі  якого  автор  поеми  засуджує  підступність  і  феодальне
свавілля.

Ганелону  протиставлений  Роланд,  що  вважав  ціллю  свого  життя  служіння
імператору і «любій Франції». Але Роланд е також і вірним васалом свого сюзерена
Карла:  «Адже  для  сеньйора  доблесний  васал  повинен  перетерпіти  великі
страждання: знести і холод, і спеку, і за нього і плоть і кров віддати...» Образ Карла



втілює ідею державної єдності і величі. Під час хрестових походів цей епос служив
закликом до боротьби християн проти «невірних».

Найзвичайнішим  пам'ятником  німецького  героїчного  епосу  є  «Пісня  про
Нібелунгів»  (1200 р.),  в  основі  якої  лежать  стародавні  германські  сказання  часів
«великого  переселення»;  історична  основа  твору  —  загибель  Бургундського
королівства,  зруйнованого  гунами  в  437  р.  Але  весь  характер  пісні  пов'язаний
скоріше з феодальною лицарською Германією XII ст., ніж із життям варварського
суспільства V ст.: при дворі бургундських королів панують лицарські звичаї, пишні
свята,  турніри. На цій основі деякі зарубіжні критики стверджують, що поема —
апофеоз  феодальних  порядків;  але  це  скоріше  засудження  злодіянь  феодального
світу.

В XI—XII ст. склався морально-етичний образ лицаря, що відзначався світським
характером,  який був чужим аскетизму.  Лицар повинен молитися,  уникати гріха,
пихатості та низьких вчинків; він повинен захищати церкву, вдів і сиріт, а також
піклуватися  пре  підданих.  Він  повинен  бути  хоробрим,  вірним  і  не  позбавляти
нікого  його  власності,  воювати  лише  за  справедливе  діло.  Він  повинен  бути
невтомним мандрівником,  що змагається  на  турнірі  на  честь  дами серця;  всюди
шукати  відзнаки,  сторонячись  усього  недостойного;  любити  свого  сюзерена  і
оберігати його майно; бути щедрим і справедливим; шукати товариства хоробрих"?
вчитися  у  них,  як  здійснювати  великі  діяння  (по  принципу  Олександра
Македонського) . Цей образ був відображений у лицарській літературі.

Лицарська  поезія  виникла  на  півдні  Франції,  де  склався  осередок  світської
культури в середньовічній Західній Європі. В Лангедоці набула поширення лірична
поезія  трубадурів  на  провансальській  мові.  При  дворах  феодальних  сеньйорів
з'явилася  куртуазна  поезія,  що  прославляла  інтимні  почуття  і  культ  служіння
«прекрасній дамі». Цей культ займав центральне місце в творчості трубадурів —
провансальських  поетів,  серед  яких  були  лицарі,  крупні  феодали,  королі,  прості
люди.  Поезія  трубадурів  мала  багато  найрізноманітніших  жанрів:  любовні  пісні
(одним із яскравих співаків був Бернард де Вентадорн), ліричні пісні, політичні пісні
(найбільш яскраві пісні Бертрана де Борна), пісні, що висловлювали скорботу поета
з приводу смерті якогось сеньйора або близької поетові людини; пісні-диспути на
любовні,  філософські,  поетичні  теми,  танцювальні  пісні,  пов'язані  з  весняними
обрядами.

Особливе  місце  в  лицарській  літературі  належить  віршованій  повісті  на
любовно-пригодницький сюжет, що запозичений із кельтських переказів і легенд.
Головна із них — історія короля бритів Артура і його лицарів, що жили в V—VI ст. і
зібралися  за  круглим  столом.  Із  цих  легенд  склався  цикл  романів,  так  званий
бретонський цикл про короля Артура і святий Грааль.

Велику роль в розвитку куртуазного роману відіграв французький поет Кретьєн
де  Труа,  який  створив  романи  з  таємничими  пригодами  героїв,  зачарованими
людьми, чудовими країнами. У нього були також твори, що відкривали новий світ
глибоких людських почуттів: до них належить роман про Тристана та Ізольду, який
відноситься до кола бретонських (кельтських) сказань. Популярність цього роману в
європейській  літературі  XII—XIII  ст.  пояснюється  тим,  що  центральне  місце  в
ньому  відводиться  земному  людському  коханню,  яке  привертало  увагу



середньовічних  поетів.  В  цілому  можна  сказати,  що  лицарська  література,  не
дивлячись  на  її  обмежений,  класовий характер,  сприяла  розвитку  середньовічної
культури, виникненню інтересу до особистості людини та її переживань.

Вплив  церкви,  що  прагнула  підкорити  собі  все  духовне  життя  суспільства,
визначило  обрис  середньовічного  мистецтва  Західної  Європи.  Основним  взірцем
середньовічного образотворчого мистецтва були пам'ятники церковної архітектури.
І не тільки тому, що церква була головним замовником художніх творів, а й тому,
що середньовічне мистецтво формувалося під впливом релігійного світорозуміння.
Воно було в руках церкви могутнім засобом дії на маси в силу його доступності для
всіх — і для неписьменних, і для людей, що говорять на різних наріччях. Формула
«мистецтво  —  Біблія  для  неписьменних»  зберігала  значення  протягом  усього
середньовіччя. Головною задачею художника було втілення божественного начала,
а з усіх почуттів людини перевага віддавалась стражданню, бо, по вченню церкви,
це — вогонь, що очищає душу. З незвичайною яскравістю середньовічні художники
зображували  картини  страждань  і  бідувань.  Але  необхідно  мати  на  увазі,  що
скульптуру н живопис середньовічних храмів треба розглядати не тільки як втілення
релігійних догматів, айв світлі їх доступності широким масам. Церква виступала як
ідейний  керівник,  а  створювали  всі  витвори  прості  ремісники,  тому  народна
творчість  впліталася  в  декоративне  оздоблення  храмів  —  іноді  тут  з'являлися  і
зображення, чужі християнству (жонглери, мисливці, звірі, чудовиська).

За часи з XI по XIII ст. в Західній Європі змінились два архітектурних стилі —
романський та готичний. Романські монастирські церкви Європи дуже різноманітні
по своєму устрою і прикрасах. Але всі вони зберігають єдиний архітектурний стиль.
Церква нагадує фортецю, що природно для бурхливого, тривожного часу раннього
середньовіччя. Готичний стиль в архітектурі пов'язаний з розвитком середньовічних
міст.  Головний феномен мистецтва  готики — ансамбль міського собору,  що був
найважливішим центром суспільного та ідейного життя середньовічного міста. Тут
не  тільки  виконувались  релігійні  обряди,  а  й  проходили  публічні  диспути,
здійснювались найважливіші державні акти, читали лекції студентам університетів,
відбувались культові драми і містерії.

В цілому ж слід відзначити, що середньовічна культура Західної Європи мала
своєрідний характер, який відзначався суперечливістю. З її глибин виросла блискуча
культура епохи Відродження.

Питання для самоконтролю:
1 Охарактеризуйте основні етапи європейської культури Середньовіччя.
2 Значення та роль європейської культури у формуванні загально культурної 
спадщини людства.
3 Які ознаки характеризують початок середньовічного світосприймання в 
Європі? 
4  Де  і  коли  виникло  християнство?  У  чому  проявився  вплив 
християнської теології і церкви на розвиток культури? 
5  Яким  було  основне  завдання  готики?  Назвіть  найвідоміші  готичні 
собори Європи. 
6  Де  і  коли  виникають  перші  університети?  Хто  їх  засновував  та  які 



науки вивчалися в них? 
7  Ректором  якого  університету  у 1481/82  роках  був  виходець  із 
Дрогобича Юрій Котермак? 
8  З якою метою було створено інквізицію? 
9  Хто такі трубадури, трувери і мінезингери?

Самостійна робота 4

Тема: Культура Візантії

План
1 Середньовічна культура Візантії як своєрідний синтез культурних традицій

греко-римського світу, християнства і елліністичного Сходу.
2 Візантійський тип культури: держава, церква, цивільне право, система 

освіти, наука.
3 Візантійське мистецтво, його специфіка. 
4 Візантійська архітектура.
5 Рух іконоборців.
6 Значення впливу візантійської культури на культури слов'янських народів.

Теми рефератів
1 Середньовічний символізм у мистецтві християнської Європи і його 

особливості.
2 Біблія, її роль і значення в культурному розвитку людства. 

Література
1 Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та зарубіжна 

культура: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
2 Левчук Л.Т. та ін. Історія світової культури. - К.: Либідь, 2000.
3 Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. - К.: Либідь, 1995.
4 Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - К.: Знання, 2000. 

Середньовіччя - окремий закономірний культурно-історичний період розвитку
людства, час, коли закладався фундамент європейської цивілізації. "Середніми

віками" назвали його гуманісти кінця XV ст. Культура європейського
Середньовіччя охоплює майже тисячоліття від падіння Римської імперії до Нового
часу (V-XV ст.). Умовно культуру європейського Середньовіччя можна поділити

на культуру Візантії та культуру Західної Європи. Візантія - це перша
християнська імперія, коли імператор св. Костянтин (330-1453 pp.) переніс у 330 р.
столицю своєї імперії з Риму на береги Босфору в невелике грецьке місто Візантій.
З часом колишня назва міста стала назвою нової держави. Візантія - країна церков

та монастирів, семи Вселенських соборів, найавторитетніших учителів церкви,
батьківщини християнської містики. Вона відома як наставниця слов´янського

світу, оплот християнства, берегиня культури від варварства. Своєрідність
візантійської культури полягає в тому, що вона розвивалася на перехресті



декількох цивілізацій - пізньоантичної, східної та новонародженої середньовічної.
До її творення прилучилися поліетнічні народи, що проживали на території імперії:
сирійці, фракійці, вірмени, грузини, іудеї, греки, римляни тощо. Грецька мова стала

державною мовою Візантії з кінця VI-VII ст., витіснивши з державно-
адміністративних сфер латину. Грецька культура становила основу візантійської
культури. Власні глибокі традиції тут об´єднувалися з терпимістю до культури

інших народів, які емігрували в імперію1. Візантійська культура завжди
користувалася творчим набутком інших народів. Провідна тенденція візантійської
культури - це її цілісність. У ній неможливо простежити динамічну зміну епох, що
відрізняються одна від іншої. Усе візантійське тисячоліття необхідно розглядати як

одну велику епоху історії культури, що не може не вражати своєю єдністю й
поєднанням християнських та світських елементів у культурі. Еміграція варварів у
північно-східну частину Візантії - суттєва риса, яка розділяла стародавні часи від

Середньовіччя. Специфічною рисою візантійської культури є досить високий
рівень розвитку дипломатії і військового мистецтва, що зумовлювалось

необхідністю відбивати нескінченні набіги зовнішніх ворогів та різними засобами
долати кризові явища в суспільстві. У 1453 р. Константинополь захопили турки-

османи. Це був кінець візантійської держави, але не кінець тисячолітньої
візантійської культури. Ця велика спадщина сублімувалася в національні культури

багатьох народів, у тому числі й українського. Формування ранньовізантійської
культури відбувалося в умовах гострої боротьби християнського віровчення з

філософськими, етичними, естетичними та природознавчими поглядами
пізньоантичного світу. Перші століття існування Візантії були важливим етапом

становлення світогляду візантійського суспільства, що спирався на традиції
язичницького еллінізму, а також на християнство. У Візантії не було глибокого

розриву між античністю і Середньовіччям, характерного для Заходу. Візантійська
культура увібрала всі знання Стародавнього світу і стала берегинею античної

спадщини, творчо впорядкувавши її християнським духом. Візантійська культура -
це культура переважно християнська. Сутність і сила християнського

Середньовіччя полягала в тому, що саме життя не було відділене від релігії.
Православ´я було головним і визначальним фактором цілісності держави.

Збереження його чистоти - священна мета всієї візантійської культури. Вірність
церкві - найвища цінність для візантійця. Основу візантійської культури становили
дві потуги у своїй єдності -імператорська влада і християнська православна віра. У
Візантії, на відміну від Західної Європи, зберігся культ імператора з необмеженою
владою та централізоване управління, а православна церква Візантії розглядалась

як складова держави, підпорядкована "самодержавству". Однак візантійському
ідеалу завжди була властива прихильність до розчарування в усьому земному. На

відміну від римлян, візантійці розуміли християнство в основному як
боговідвертість, як шлях до врятування особи та її духовної довершеності в Христі.
Якщо для Західної середньовічної християнської культури були властиві глибоке
емоційне напруження, навіть екзальтація, то для православної культурної традиції
характерною була філософська розсудливість, глибока віра в добро і світле життя.
Душі віруючих завжди зверталися до божого світу, вірили в обов´язкову перемогу
добра, а зло завжди терпіло поразку. Візантійська освіта, наука, мистецтво також



мали церковно-релігійний характер. Богослов´я було центральним предметом
літературної творчості. По всій імперії відбувалися богословські диспути про

основи культури, що мали на меті висловити християнські істини мовою філософії.
У поєднанні ідей раннього християнства з неоплатонізмом парадоксально

переплелися античні риторичні форми з новим ідейним змістом, розумінням буття
як блага, що дає своєрідне виправдання космосу, а внаслідок - світу і людини.

Християнські богослови, письменники, проповідники все частіше використовують
простоту і пластичність філософської прози, філігранні методи неоплатонічної

діалектики, логіку Арістотеля, античну риторику. Тому візантійська християнська
література досягає високого ступеня витонченості, поєднуючи форму з глибоким

змістом. Особливо необхідно звернути увагу на діяльність випускника
Константинопольського університету Патріарха Фотія (бл. 810 чи бл. 820-890),

талановитого прихильника Арістотеля. Головний твір Фотія "Міріо-біблон"(безліч
книжок), або "Світобібліон", - перша середньовічна енциклопедична праця, що

складається з анотацій церковних і світських (історичних, географічних, медичних)
творів грецьких та візантійських авторів. її важливість полягає в тому, що вона

зберегла праці, які до нас не дійшли. У період злету культури Візантії (середина IX
ст.) - видатний вчений Лев Математик очолив університет у Константинополі,

відомий як Магнаврська школа. До його навчальної програми входили математика,
механіка, геометрія, астрономія, філософія, граматика. Учнями Лева були численні
видатні діячі науки й культури, серед яких - майбутній "апостол слов´ян" Кирило-
Костянтин. У цей період у суспільстві з´явилося нове покоління освічених людей,

які мали глибокі знання з теології, філософії, географії, етнографії, зналися на
іноземних мовах і були готові нести візантійську культуру по всьому світу, в тому

числі й своїм північним сусідам - слов´янам. Саме завдяки цим людям
християнство активно проникало в правлячу верхівку слов´ян. Честь винаходу слов

´янського алфавіту належить вихованцям Лева Математика - братам Кирилу-
Костянтину та Мефодію, всебічно підготовленим для такої місії. У їх рідному місті
Фесалоніках (сучасне місто Салоніки) слов´янською мовою розмовляла половина
населення. Мефодій певний час був губернатором однієї із слов´янських земель,
потім - настоятелем монастиря на горі Олімп. Костянтин викладав філософію в

патріаршій школі. Брати брали участь у дипломатичній місії до Хозарського
каганату. Перебуваючи в Криму, вони натрапили на "руські" рукописи, написані
слов´янською мовою. За рекомендацією патріарха Фотія, імператор Михаїл III

(842-867) доручив солунським братам упорядкувати слов´янський алфавіт.
Створену Костянтином абетку назвали глаголицею. Але вона була занадто

складною, і пізніше його учні на основі грецького письма розробили нову абетку -
кирилицю. Духовне життя візантійського суспільства відзначалося драматичним

напруженням у всіх сферах знання, в літературі, мистецтві. Художня творчість усе
більше відзначалася відвертістю та емоційністю, народною наївністю і цілісністю

сприйняття світу, різкими моральними оцінками, несподіваним об´єднанням
містицизму з життєвим побутовим колоритом і діловим практицизмом.

Візантійські імператори велику увагу звертали на необхідність проведення
важливих реформ у сфері права, суспільних відносин і церковної політики.
Візантійське право починає свій самостійний розвиток за часів імператора



Юстініана в середині VI ст. ("Кодекс Юстініана"). Пізніше видано законодавчі
збірники "Еклоги", "Земельні закони" та підручник "Прохирон". Головні ідеї цих
праць - зміцнення центральної влади і захист інтересів військової та феодальної
знаті як опори династії. Згадані твори були поширені і на Русі. А взагалі сильний
вплив візантійського права помітний в усіх договорах Русі з Візантією, почасти в

"Руській Правді" та в церковних княжих статутах. Значного поширення та
популярності набули історичні твори - історія і хронографія. Про це свідчить вихід

у світ історичної енциклопедії за ініціативою імператора Костянтина VII
Багрянородного (X ст.). Сам він написав дуже цікаві твори про управління
імперією, воєнний та адміністративний поділ держави та про Церемоніал

візантійського двору. Видатний візантійський енциклопедист Мгшшло Пселл (1018
- після 1096/ 1097) - ініціатор створення константинопольської вищої школи (1045)
та її професор, прибічник Платона. Вчений створив цікаву хронографію подій 976-
1077 pp., яка є для нас надзвичайно важливою. Серед істориків особливо знаними

були Іван Малала - автор "Всесвітньої хроніки", відомої на Русі з XI ст., що
слугувала майже за канонічний зразок аж до XIII ст., Прокопій Кесарійський, Іван

Скіліца, Іван Зонара, Костянтин Манассія - автор віршованої хроніки, Георгій
Амартола (з грецької перекладається як "грішник"), хроніка якого лягла в основу

вітчизняного літописання, Никифора Григора, що написав "Римську історію" в 37-
ми книгах та ін. З X ст. в історії візантійської культури створюються узагальнені

праці -енциклопедії з медицини, сільського господарства тощо. У церковній поезії
вирізняється видатний поет VII ст., творець гімнів (кондаків та тропарів) Роман
Солодкоспівець, твори якого в перекладах відомі й досі в православній церкві.

Особливо необхідно звернути увагу на визначного поета і філософа Івана
Дамаскіна, який спробував узгодити грецьку філософію з християнством,

засновника християнської гомілетики (теорія проповідництва) Івана Золотоуста,
захисника та реформатора монастирського життя Феодора Студита. Ф. Студит,

зокрема, обстоював ідею незалежності монастирського життя від держави та його
ізоляцію від навколишнього світу. Перший такий монастир заснував сам Ф. Студит

у Константинополі, а пізніше за його взірцем облаштовувались монастирі в
Київській Русі. У світській поезії VII ст. вирізняються письменники Павло
Сіленціарій та Георгій Пісіда (панегірики, поема "Гексамерон"), у XI ст. -

Христофор Мітиленський та Іван Євхаїтський. В ХІ-ХП ст. у візантійському
суспільстві відбулося велике пожвавлення всього літературного руху. Однак уся ця

література в основному була чужа й незрозуміла народові, оскільки літературна
мова віддалилася від живої народної. Спроби Р. Солодкоспівця, К. Багрянородного
та інших діячів наблизити літературу до живої мови не мали успіху. Але народна

стихія все ж таки пробивалася в літературі в різних творах, що були дуже поширені
між широкими верствами населення. До цієї літератури належали поширений в XI

ст. роман про Варлаама й Йоасафа, а також вірші, балади, епіграми, пародії,
еротичні пісні XIV-XV ст. Мистецтво Візантії в цілому має ортодоксально-
християнський характер. Єдиний художній стиль надихає все візантійське

тисячоліття. У візантійському мистецтві об´єднані в єдину художню систему
витончений спіритуалізм і видовищна пишність. Особливих успіхів досягло воно в
архітектурі, будівництві, класичним зразком якого є Константинопольська Свята



Софія (Премудрість Божа). Це храм-чудо візантійського мистецтва, побудований у
VI ст. малоазійськими зодчими Анфіміем й Ісідором. В основі будівництва храму

лежить ідея блискучого поєднання двох основних конструктивних систем -
базилікової й купольно-центричної. При цьому особливою заслугою візантійських

майстрів була конструкція велетенських бань, побудованих з чотирикутною
основою храму за допомогою вигнутих, сферичних трикутників, званих вітрилами.
Протягом віків люди з різних куточків Землі захоплюються візантійським чудом -
Константинопольською Софією. Необхідно відзначити і такий суттєвий момент як

злет світської архітектури і образотворчого мистецтва у Візантії. Так, у
Константинополі за планами палаців Багдада збудовано палац Вріас. Його, як і
інші палаци, оточували парки з фонтанами, екзотичними квітами й деревами.

Отже, в архітектурі розвивалась світська палацова та паркова культура. Крім того,
в Константинополі, Нікеї та інших містах будувалися міські стіни, суспільні й

приватні забудови. Головними формами візантійського образотворчого мистецтва
були монументальний храмовий (мозаїка, фреска) та станковий живопис - ікона,

книжкова мініатюра. Найдавніші візантійські мозаїки і храми краще, ніж на
візантійській території, збереглися на ґрунті Італії - в храмах та усипальницях

Равени (V-VII ст.) й собору св. Марка у Венеції. Особливе місце в образотворчому
мистецтві належить візантійській іконі. Було створено ряд видатних

іконографічних типів, умовних у рисунку й суворих, але глибоко одухотворених у
виразі обличчя, формально пристосованих до декорації стін візантійських храмів.

Тематика цих шедеврів спиралася на Біблію й на християнську символіку, але одне
й друге було оживлене й захоплене впливами азіатського сходу. Вплив останнього

особливо помітний у візантійській орнаментиці. Пам´ятки візантійського
музичного мистецтва майже цілком обмежуються релігійними зразками. У

стародавньому візантійському богослужінні музика найчастіше звучала у вигляді
співів. Виконувалися псалми, гімни, подібні до пісень, алілуйні співи. Найстаріший

запис візантійських літургійних співів, що дійшов до нас, належить до IV ст.
Візантійська церковна музика справила великий вплив на розвиток релігійних

співів латинської церкви і лягла в основу східнослов´янської, зокрема української,
церковної музики. Отже, історична роль візантійського мистецтва, що в свій час
репрезентувало мистецьку культуру світу, надзвичайно велика. її значення – в

розвитку цивілізації не тільки близьких сусідів (України, Росії, Вірменії, Грузії).
Культура Західної  Європи, Близького Сходу, Північної Африки бере свій початок
також у візантійській культурі. В історії світової культури Візантія відкрила еру

Європейського Середньовіччя. Протягом багатьох століть вона була
наймогутнішою країною християнського світу, центром різнопланової,

неповторної видатної цивілізації.



Самостійна робота  5

Тема: Культура епохи Відродження 

План
1 Ренесансне мистецтво.
2 Італійський живопис та скульптура.
3 Титани італійського відродження: Леонардо да Вінчі, Рафаель, 

Мікеланджело, Ботічеллі, Тиціан, Тінторетто.
4 Криза гуманістичних ідеалів.

    Теми рефератів
1 Творчість Леонардо да Вінчі.
2 Творчість Рафаеля Санті.
3 У. Шекспір та його театр «Глобус».

Література
1 Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та зарубіжна 

культура: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
2 Левчук Л.Т. та ін. Історія світової культури. - К.: Либідь, 2000.
3 Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. - К.: Либідь, 1995. 
4 Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - К.: Знання, 2000. 
5 Порьяз А.В.   Мировая     культура:     Возрождение.     Эпоха     Великих 

географических открытий. -М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.
6 Білецький П.О. Рафаель. – К.: Мистецтво, 1990.
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Італійське Відродження. Відродження (з французької ренесанс») — цей термін
вперше  був  запроваджений  Джорджо  Вазарі,  архітектором,  живописцем  і
істориком  мистецтва  XV  ст.  для  визначення  історичної  епохи,  перехідної  від
середньовічної  культури до  культури Нового  часу  (в  Італії  14-16  ст.,  в  інших
країнах  Європи  кінець  15-16  ст.).  Виникнення  Відродження  пов'язано  з
руйнуванням феодальних і  зародженням ранньокапіталістичних відношень (так
званий  період  початкового  накопичення).  У  цей  час  отримала  розвиток  нова
буржуазна ідеологія, виник новий світогляд — гуманізм. Представники гуманізму
італійського Відродження піддали критиці всю систему феодального світогляду.
Вони  відкинули  церковні  догми,  виступили  проти  контролю  церкви  над
діяльністю людини,  заперечували церковну проповідь аскетизму,  стверджували
право людини на земне щастя. Саме в цей час було висунуте гасло «Я людина, і
ніщо  людське  мені  не  стороннє!».  Художники  і  письменники  намагаються
правдиво зображувати природу і людину. Саме людину, обдаровану безмежними
творчими можливостями, здатної змінити оточуючий світ. І тому виникає у цей
час  така  гаряча  зацікавленість  до  античності,  її  культури  і  мистецтва.



Архітектори,  скульптори,  живописці  намагаються  у  своїй  творчості  відродити
традиції  майстрів  античності  (звідси  і  термін  Відродження  чи  Ренесанс).
Хронологічні  рамки  італійського  Відродження  охвачують  період  з  другої
половини XIII по першу половину XVI століття. Період Відродження поділяється
на декілька етапів: друга половина XII XIV ст. — Проторенесанс і треченто; XV
ст. — раннє Відродження (кватреченте); кінець XV — перша третина XVI ст. —
Високий Ренесанс (чінквіченто). В 1527 році Рим був пограбований німецькими
ландкнехтами, з 1530 р. Флоренція із буржуазного міста-держави, міста-комуни
стає  простим  містом  феодального  герцогства.  Розпочинається  феодально-
католицька реакція (контрреформація), і 1530 рік можна вважати кінцевою датою
розвитку Відродження. Картина розвитку італійської ренесансної культури дуже
різнобарвна,  що зумовлено різним рівнем економічного і  політичного розвитку
різних міст  Італії,  різним рівнем могутності  і  сили буржуазії  цих міст-держав,
міст-комун,  їх  різним  рівнем  зв'язку  з  феодальними  традиціями.  Ведучими
художніми школами в мистецтві італійського Ренесансу були в XIV ст. сієнська і
флорентійська, в XV ст. — флорентійська, умбрійська, падуанська, в XVI ст. —
римська і венеціанська. Високий Ренесанс у Середній Італії. З кінця XV ст. Італія
починає відчувати усі наслідки не вигідної для неї економічного суперництва з
Португалією,  Іспанією і  Нідерландами.  Північні  міста  Європи організують ряд
воєнних походів на розрізнену Італію, що втрачає свою могутність. У цей важкий
для неї час і настає недовгий «Золотий вік» італійського Відродження — Високий
ренесанс. Цей важкий період викликає до життя ідею об'єднання країни, ідею, яка
не могла хвилювати кращі уми Італії. Високий Ренесанс співпав таким чином з
періодом жорстокої боротьби італійських міст за свою незалежність. Мистецтво
цього  часу  було  осяяне  ідеями  гуманізму,  вірою  в  творчі  сили  людини,  в
безмежність її  можливостей, в розумний устрій світу,  в торжество прогресу.  В
мистецтві  на  перший  на  перший  план  висовуються  проблеми  громадянського
обов'язку  високих  моральних  якостей,  подвигу,  образу  прекрасної,  гармонійно
розвинутої, сильної духом і тілом людини — героя, що зміг піднятися над рівнем
повсякденності.  Пошук  такого  ідеалу  і  призвів  мистецтво  до  синтезу,
узагальнення,  до  розкриття  загальних  закономірностей  явищ,  до  виявлення  її
логічної  взаємодії.  Мистецтво  Високого  Ренесансу  відмовляється  від
частковостей,  незначних  подробиць  в  ім'я  узагальненого  образу,  в  ім'я
відображення гармонійного синтезу прекрасних сторін життя.  Леонардо да Вінчі
(1452  1519)  був  першим  художником,  що  наочно  втілив  ці  ідеї.  Найвище
відображення  геній  Леонардо  віднайшов  у  портретному  живописі.  У  своїх
портретах  художник  досяг  особливого  враження  емоційної  багатозначності,
змістовної  невичерпності,  завдяки  чому  його  образи  безмежні  у  пізнанні  і
відкривають  глядачеві  нові  і  нові  сторони  душі,  розуму,  внутрішнього  світу
людини.  Леонардо  був  найвидатнішим  художником  свого  часу,  генієм,  який
відкрив нові горизонти мистецтва. Він залишив після себе небагато творів, але
кожне  з  них  стало  еталоном  в  історії  культури.  Леонардо  відомий  також  як
різносторонній  вчений.  Його  наукові  відкриття  і  винаходи  в  галузі  літальних
апаратів  не  втратили  свого  значення  і  на  сьогоднішній  день.  Тисячі  сторінок
рукописів  Леонардо,  охоплюють  буквально  усі  галузі  знань  і  свідчать  про



універсальність генія.  Однією із найбільш знаменитих картин у світі  є портрет
жінки купця дель Джакондо Мони Лізи. Про портрет написано сотні сторінок: як
Леонардо влаштував сеанси запрошуючи музикантів,  щоб не згасла на обличчі
моделі усмішка, як довго (що характерно Леонардо) працював над портретом, як
намагався досконало передати кожну рису цього живого обличчя. Портрет Монни
Лізи Джоконди — це рішучий крок на шляху розвитку ренесансного мистецтва.
Вперше  портретний  жанр  став  в  один  рівень  з  композиціями  на  релігійну  і
міфологічну тему. У цьому портреті важкодоступне завдання яке поставив перед
собою великий художник полягало у тому, щоб на картині був відображений не
один  який-небудь  момент  стану  людини,  а  складний  і  триваліший  процес  її
душевного життя.  В портреті  Монни Лізи досягнутий той рівень узагальнення,
який зберігаючи всю неповторність зображеної індивідуальності, дає можливість
розглядати образ як типовий для епохи Високого Ренесансу. Головна ідея цього
узагальнення  —  відчуття  власної  значимості,  високе  право  на  самостійність
духовного  життя.  Таке  узагальнення  досягнуто  цілим  рядом  відповідних
формальних моментів: плавним контуром фігури і м'яким моделюванням обличчя
і  рук,  окутаних  леонардівським  «сфумато».  Це  «сфумато»  створює  невловиме
емоційне  середовище  і  подібно  музиці  викликає  у  нас  відчуття  внутрішнього
багатства. Ніжна усмішка Мони Лізи в поєднанні з відкритим поглядом розумних,
ледь  глузливих  очей  «сфумато»  розкривають  протирічливість,  невиразність  і
багатогранність  її  натури.  Саме  ця  невловимість  прихованих  відчуттів
заставляють  багатьох  критиків  вважати  образ  Монни  Лізи  загадковішим  і
таємничішим.  Ідеї  монументального  мистецтва  Відродження,  у  яких  злились
традиції  античності  і  дух  християнства,  віднайшли  найбільш  яскраве
відображення у творчості Рафаеля (1483-1520). У його мистецтві віднайшли зріле
вирішення два основних завдання:  пластична досконалість  людського тіла,  яке
відображувало  внутрішню  гармонію  всебічно  розвиненої  особистості,  у  чому
Рафаель наслідував античності, і складна багатоманітність світу. Ніхто із майстрів
Відродження не сприймав так глибоко і природно язичеську сутність античності,
як  Рафаель;  невипадково  його  вважають  художником,  який  найбільш  повно
пов'язав  античні  традиції  з  західноєвропейським  мистецтвом  нової  доби.  На
протязі усього життя Рафаель шукає образ гармонійно досконалої людини. Цей
образ він віднайшов в Мадонні, численні зображення цього образу здобули йому
всесвітню славу.  Заслуга  художника полягає  у тому,  що він  зумів відобразити
найтемніші відтінки почуттів в ідеї материнства, поєднавши ліричність і глибоку
емоційність  з  монументальною  величчю.  Це  видно  у  всіх  його  Мадоннах,
починаючи з юної і сором'язливої «Мадонни Конестабіле» (іл.35), у «Мадонні в
зелені»,  «Мадонні  з  щигликом»,  «Мадонні  в  кріслах»  і  особливо  у  вершиш
рафаелівського духу і майстерності — в «Сікстинській Мадонні». Без сумніву, це
був  шлях  подолання  простодушного  тлумачення  безтурботного  і  світлого
материнського кохання до образу; наповненого високою духовністю і трагізму,
побудованому  на  досконалому  гармонійному  ритмі:  пластичному,
колористичному, лінійному. Але це був також шлях послідовної ідеалізації. Проте
в «Сікстинській Мадонні» це ідеалізуючий початок відходить на другий план і
вступає місце трагічному відчуттю, яке випромінюється з цієї ідеально прекрасної



молодої жінки з немовлям — Богом на руках, якого вона віддає на спокутування
людських  гріхів.  Погляд  Мадонни  спрямований  повз  глядача,  сповнений
скорботного провіщення трагічної  долі сина (погляд якого теж не по-дитячому
серйозний).  «Сікстинська  Мадонна»  —  один  з  найбільш  досконалих  творів
Рафаеля  і  в  образній  мові  композиції:  постать  Марії  з  немовлям,  чітко
вимальовується на  тлі  неба,  поєднана загальним ритмом рухів з  постатями св.
Варвари і Сікста IV, жести яких звернені в напрямку Мадонни, як і погляди двох
янголів у нижній частині  композиції.  Постаті  їх об'єднані  і  загальним золотим
колоритом,  яке  ніби  символізує  боже  світло.  Але  головне  —  це  тип  обличчя
Мадонни,  у  якому  втілений  синтез  ідеалу  краси  з  духовністю  християнського
ідеалу, що був дуже характерним для світогляду Високого Відродження. Рафаель
виконував роботи різноманітних жанрів. На замовлення папи Юлія II він в 1509
році виконує розписи особистих папських кімнат (станц) у Ватіканському палаці.
В  станці  делла  Сенья  —  тура  (кімнаті  підписів,  печаток)  він  написав  чотири
фрески-алегорії  основних  сфер  духовної  діяльності  людини:  філософії,  поезії,
богослов'я  і  юриспруденції.  Рафаель виконав ці  теми у вигляді  багатофігурних
композицій,  що  представляли  іноді  справжні  групові  портрети,  характерні  як
своєю індивідуальністю, так і типовістю. Саме у цих портретах Рафаель втілив
гуманістичний ідеал прекрасної інтелектуальної людини, за уявленням Ренесанса.
Офіційна  програма  розпису  станц  делла  Сеньятура  стала  відображенням  ідеї
примирення християнської релігії з античною культурою. Художня реалізація цієї
програми Рафаелем — сином свого часу — вилилась у перемогу світського начала
над  церковним.  У фресці  «Афінська  школа»,  уособлюючи філософію,  Рафаель
представив Платона і  Аристотеля в оточені філософів і  вчених різних періодів
історії.  їх  жести  (один  вказує  на  небо,  інший  —  на  землю)  характеризують
відмінну і статність їх вчень. Праворуч, в образі Евкліда, Рафаель зобразив свого
великого сучасника архітектора Браманте; далі представлені знамениті астрономи
і математики; у самого краю правої групи художник написав себе. На ступенях
сходинок  він  намалював  засновника  школи  циніків  Діогена,  в  лівій  групі  —
Сократа,  Піфагора,  на  передньому плані,  в  стані  глибоких роздумів,  Геракліта
Ефеського. На думку деяких дослідників, величний і прекрасний образ Платона
був навіяний неабиякою зовнішністю Леонардо, а в Геракліті Рафаель відобразив
Мікеланджело.  Проте,  незважаючи  на  виразність  зображених  Рафаелем
індивідуальностей,  головним  у  розписі  залишається  атмосфера  високої
духовності,  відчуття сили і могутності людського духу і розуму. Рафаель був і
видатним портретистом своєї епохи. Він створив такий вид зображення, в якому
індивідуальне  знаходиться  у  тісній  єдності  з  типовим,  де  окрім  відповідних
окремих  рис  виступає  образ  людини  епохи,  а  це  дає  можливість  побачити  у
портретах  Рафаеля  історичні  портрети-типи  («Папа  Юлій  II,  «Лев  X»,  друг
художника  письменник  Костільоне,  прекрасна  «Донна  Велата»  та  ін.).  У  його
портретних  зображеннях,  як  правило,  переважає  внутрішня  зрівноваженість  і
гармонія. Рафаель помер у 1520 році, передчасна смерть було неочікуваною для
сучасників. Прах його похований в Пантеоні. Третій видатний майстер Високого
Відродження — Мікеланджело (1475-1564). Повне ім'я Мікеланоло ді Лодовіко ді
Ліонардо  ді  Буаноротто  Симоні.  Скульптор,  архітектор,  живописець  і  поет.



Набагато пережив Леонардо і Рафаеля. Перша половина його творчості припадає
на період розквіту мистецтва Високого Ренесансу, а друга — на роки феодально-
католицької  реакції.  Із  блискучої  плеяди  художників  Високого  Ренесансу,
Мікеланджело  перевершив  усіх  наповненістю  образів  передовими  ідеями,
громадянським пафосом, чутливістю до змін суспільного настрою. Звідси і творче
втілення  руйнації  ренесансних  ідей.  Скульптура.  Найбільш  повно  талант
Мікеланджело розкрився в скульптурі. Починаючи з першої своєї роботи «Вакх»
у якій він зображує античного Бога вина оголеним юнаком, оголене прекрасне
тіло  віднині  і  назавжди  стає  для  Мікеланджело  головним  і,  По  суті,  єдиним
предметом  мистецтва.  Одна  із  ранніх  робіт  Мікеланджело  —  статуя  Давида,
висотою понад п'ять метрів, яку він створив для своєї рідної Флоренції, бо саме
Давид захищав свій народ і справедливо ним правив. Установка цією статуї перед
будинком  уряду  Флоренції,  мала  особливе  політичне  значення:  у  цей  час,  на
самому початку XVI ст., Флорентійська республіка, прогнавши своїх внутрішніх
тиранів, була сповнена рішучості боротися як з внутрішніми, так і з зовнішніми
ворогами.  Хотіли  вірити,  що  маленька  Флоренція  може  перемогти,  як  колись
юний мирний пастух Давид переміг велетня Голіафа. Дві головних скульптурних
задумки  проходять  майже  через  всю біографію Мікеланджело:  гробниця  папи
Юлія II і гробниця Медичі. Не менш грандіозним і на щастя завершеним задумом
був  розпис стелі  Сікстинської  капели при  Ватіканському храмі.  Над  розписом
плафона Сікстинської капели Мікеланджело працював один, з 1508 по 1512 p.p.,
розписавши площу 600 м2 (48 х 13 м) на висоті 18 метрів. Центральну частину
стелі  Мікеланджело  присвятив  сценам  священної  історії,  починаючи  від
створення  світу.  Під  живописним  карнизом  він  написав  пророків  і  сівіл,  в
люнетах  (арках  над  вікнами)  зобразив  епізоди  із  Біблії  і  предків  Христа  як
простих людей, зайнятих буденними справами. Основна ідея розпису — апофеоз
творчої могутності людини, прославлення її тілесної і духовної краси. Поетичній
творчості Мікеланджело властива любов до людини, віра в її красу і велич. Він
оспівував кохання, звертався до тем гіркого розчарування і самотності художника
—  гуманіста  у  світі,  де  царює  насилля.  Найбільш  улюбленими  поетичними
формами Мікеланджело були — мадригал і сонет. Живописець, скульптор, поет,
Мікеланджело був також і геніальним архітектором. Ним, виконані парадні сходи
флорентійської  бібліотека  Лоуренціани,  оформлена  площа  Капітолія  у  Римі,
відновлені ворота Піа (Portа Ріа), с 1564 p. він працює над собором Св. Петра,
розпочатим ще Браманте. Мікеланджело належить малюнок і креслення купола,
який був завершений вже після смерті майстра і до сих пір є однією із домінанант
у панорамі  міста.  Мікеланджело помер у Римі  у віці  89 років.  Тіло його було
вивезено вночі у Флоренцію і поховано в церкві Санта Кроче. Історичне значення
мистецтва Мікеланджело,  його вплив на сучасників  і  на наступні  епохи важко
переоцінити.  Деякі  дослідники  трактують  його  як  першого  художника  і
архітектора  бароко.  Але  більше  всього  він  цікавий,  нам,  як  носій  великих
реалістичних традицій. 

Питання для самоконтролю
1 У чому полягає сутність ренесансного гуманізму? Чим він відрізняється від
гуманізму античності?



2 Які наукові відкриття і винаходи сприяли поширенню і розвитку 
ренесансної культури?
3 Чому європейський гуманізм називають ідеологією Відродження?
4 Назвіть характерні риси ренесансної культури.
5 Назвіть імена видатних італійських гуманістів Раннього Відродження.
6 У чому полягає сутність Високого Відродження?
7 Хто такі титани Відродження? Складіть власний список цих осіб.
8 Що таке Північне Відродження, які його характерні риси та найвидатніші 
діячі?
9 Назвіть головні причини кризи та занепаду ренесансної культури.
10 Що таке маньєризм? Як саме це явище пов'язане з кризою Відродження?
11 Кому з митців Ренесансу належать такі твори:
а)  «Государ»;
б) «Декамерон»;
в) картина «Сікстинська Мадонна»;
г) розпис стелі Сікстинської капели у Ватикані;
д) картини «Весна», «Народження Венери»;
е) скульптури «Давид», «Мойсей», надгробки сім'ї Медичі?

Самостійна робота 6

Тема: Культура Нового часу, Просвітництва 

Мета:  розширити  знання  щодо  культури Нового  часу  та  Просвітництва,
виховувати  зацікавленість  дисципліною,  прагнення  отримати  нові  знання
самостійно; розвивати духовні, інтелектуальні і естетичні відчуття.

План
1 Культура Реформації і Просвітництва. Діячі Реформації Ян Гус і Мартин 
Лютер.
2 Теоретичні принципи класицизму в творчості Н.Буало.
3 Науковість» епохи Просвітництва. 
Раціоналізм як джерело ідеології Просвітництва. Жан-Жак Руссо і Ш.-
Л.Монтеск’є.
5 Криза культури Нового часу.

Література
1 Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та

української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. - К.: Літера, 2002.
2 Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та зарубіжна 

культура: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
3 Левчук Л.Т. та ін. Історія світової культури. - К.: Либідь, 2000.
4 Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. - К.: Либідь, 1995.



XVII  і  XVIII  ст.  відкрили  нову  еру  у  світовій  історії.  Вони  стали  тим
рубежем, який відокремив у Західній Європі дві соціально-економічні формації -
феодальну, яка виникла після падіння Римської імперії,  та буржуазну, початком
якої стали дві революції в Англії (XVII ст.) та у Франції (XVIII ст.). Посилилась
роль  буржуазії  в  суспільному  житті.  Вона  очолила  торгівлю,  сприяла  розвитку
економічних відносин,  мореплавства,  науки.  Зрозумівши практичне призначення
науки та матеріалістичного світогляду,  буржуазія підтримала наукові пошуки та
експериментальні дослідження.

Для  духовного  життя  цього  періоду  характерна  різноманітність  течій  та
напрямків.  Внаслідок  наростання  глибокої  духовної  та  економічної  кризи,
викликаної, з одного боку, Реформацією й численними релігійними війнами, які її
супроводжували,  а  з  іншого  -  знеціненням  не  тільки  золота  (внаслідок  його
напливу з Латинської Америки), але й загальноєвропейської девальвації грошей і
падіння виробництва, вже з середини XVI ст. в культурному житті Західної Європи
починається період, часто розцінюваний як період феодально-католицької реакції,
або, як його традиційно називають, період Контрреформації.

Широка  мережа  заснованих  єзуїтами  освітніх  закладів  (колегій)  завдяки
порівняно  високому  рівню викладання  і  виховання  швидко  здобула  визнання  в
європейських суспільствах. Навчально-виховний процес у цих закладах передбачав
не  тільки  культивацію  внутрішньої  самодисципліни,  але  й  робив  посилений
наголос  на  вивченні  внутрішнього  світу  людини  з  притаманними  йому
протиріччями. Єзуїти першими сформулювали вчення про інстинкти. Багато в чому
завдяки  діяльності  єзуїтських  колегій  на  межі  XVI  і  XVII  ст.  відбувся  певний
прорив у розвитку різних ділянок і аспектів психології, в тому числі й психології
сприйняття,  що  мало  велике  значення  для  подальшого  розвитку  художньої
культури.  Єзуїтські  колегії  прищеплювали  учням  також  раціональні  методи
пізнання,  засновані  на  відродженій  богословсько-філософській  системі,  яку
називають другою схоластикою (Ф.Суарес, Г.Васкес, Ф.Арріаго, М.Моліна та ін.).
Внаслідок цього з єзуїтських колегій виходили не тільки тонкі психологи, але й
суворі раціоналісти, наприклад, Рене Декарт. Навіть коли єзуїтська система освіти
викликала цілковите не сприйняття (як у Френсіса Бекона), методи спростування
будувалися  за  зразком,  поданим  єзуїтами,  хоча  й  способом  від  противного  (у
Бекона - примат індукції замість примату дедукції тощо).

Разом  з  тим  в  єзуїтських  колегіях  насаджувався  догматизм  мислення  і
визначена  приписами заданість  дій.  Отримувана  в  колегіях  гуманістична  освіта
була чітко дозованою, що відбивало стримувальний характер контрреформаційної
ідеології.  Оскільки  постійно  стримувати  хід  часу  нікому  не  під  силу,
контрреформаційні  заходи контролю над культурним розвитком з часом почали
сприйматися  як  анахронізм  і  в  кінцевому  підсумку  призвели  не  до  посилення
католицизму, а до його подальшого послаблення.

У XVII ст. було здійснено величезну роботу у сфері наукового мислення і
пізнання законів природи, зроблено великий внесок у становлення таких наук, як
біологія,  фізика,  математика.  Розвивається  раціональний  спосіб  пізнання.  Усі
раціональні висновки повинні спиратися на досвід, факт, йти від реального світу
речей  -  стверджували  вчені  XVII  ст.  Значних  успіхів  досягають  астрономія  та



медицина.  Справу  Коперника  та  Джордано Бруно продовжили Кеплер,  Галілей,
засновник класичної  механіки і  винахідник оптичної  призми Ісак Ньютон та ін.
Англійським  експериментатором  Робертом  Гуком,  який  оспорював  у  Ньютона
першість  відкриття  закону  тяжіння  і  чиє  ім'я  носить  закон  пружності,  було
сконструйовано  один  з  перших  мікроскопів  і  відкрито  біологічну  (рослинну)
клітину;  низку важливих відкриттів  у різних галузях було зроблено Христіаном
Гюйгенсом, Антоні ван Левенгуком та багатьма іншими експериментаторами.

Поряд з тим для XVII - початку XVIII ст. характерним лишалося захоплення
науковців містицизмом. Найвидатніший містик доби Я.Беме визнавав справжнім
лише  такий  раціоналізм,  який  спирається  на  конкретний  містичний  досвід
спілкування  з  надприродним.  Містиком  був  видатний  французький  математик,
фізик  і  філософ  Б.Паскаль,  автор  відомого  закону  гідростатики  і  теореми
проективної  геометрії,  які  носять  його  ім'я.  І.Ньютон  постійно  підкреслював
необхідність  пізнання  Бога  через  творіння,  а  на  схилі  віку  цілком заглибився  у
містицизм, так що у сучасників існував сумнів, чи не збожеволів видатний вчений.
Виразне  містичне  підґрунтя  має  філософське  вчення  Г.-В.Лейбніца,  видатного
філософа  і  математика,  автора  закону  достатньої  підстави,  винахідника  першої
лічильної  машини.  Визначний  шведський  геохімік  і  мінералог  Е.Сведенборг
"увійшов у контакт" з янголами, що стало підставою створення ним особливого
релігійного вчення, тощо.

Після  праць  мислителів  XVII  ст.  Г.Ґроція,  Т.Гоббса,  Дж.  Локка,
Н.Мальбранша,  яких  турбували  питання  суспільного  устрою  і  розвитку,  діячі
наступного,  XVIII  ст.  зосередилися  головним  чином  на  розв'язанні  соціальних
питань. Розгорнувся інтелектуальний соціально-політичний рух, що отримав назву
Просвітництва.  Ініціатори  цього  руху  піддали  всебічній  критиці  попередню
соціальну  ідеологію та  соціально-економічну  систему.  На  всій  культурі  Європи
цього століття  позначився  просвітницький вплив,  який виявився  у  прищепленні
європейській культурі ідеології постійного соціального прогресу.

Бурхливі  події  політичного  та  соціального  життя,  наукові  досягнення  і
відкриття, виникнення нових філософських систем не могли не викликати певних
процесів  у  художній  культурі,  сприяти  народженню нових  напрямків  і  методів
творчості. У XVII ст. в культурі Західної Європи панують два головних напрямки -
бароко і класицизм. У XVIII ст. на арену виходить просвітницький реалізм, що в
цілому продовжував традиції класицизму і сприяв появі сентименталізму. У XVIII
ст.  також  виникає  таке  культурне  явище,  як  рококо,  а  під  завісу  століття  на
історичну арену виходить романтизм.

Особливе  місце  в  європейській  культурі  XVII-XVIII  ст.  зайняла  культура
бароко  (від  італ.  barocco  -  дивний,  вибагливий,  химерний).  Спочатку  термін
застосовували  тільки  до  пластичних видів  мистецтва,  з  кінця  XIX ст.  помітили
стилістичну відповідність в літературній та музичній творчості  доби, а з першої
половини XX ст. культурологи почали говорити вже про таємничу і суперечливу
"людину  бароко",  вбачаючи  в  цьому  феномені  найближчу  типологічну
спорідненість із внутрішнім світом людини XX ст. Бароко одноголосно називають
першим стильовим напрямком в історії культури, який у більшій чи меншій мірі
охопив  усі  народи  Європи  незалежно  від  конфесійної  чи  національної



диференціації,  включаючи  протестантські  та  православні  країни,  і  більше  того,
першим напрямком, який вийшов за європейські межі. Разом з тим значна кількість
науковців  вважає,  що  культура  бароко  водночас  стала  останньою  в  черзі
інтегративних культурних епох, після занепаду якої у другій половині XVIII ст. в
культурному житті Європи панують непоєднувані в одне ціле стилістичні течії та
світоглядні установки.

Для бароко характерний особливий погляд на людину та світ, що її оточує.
"Весь світ театр, а люди в нім актори". Цей шекспірівський вислів вдало виражає
зміст культури бароко, так само як його персонаж Гамлет відбиває тип "барокової
людини".  Відійшовши  від  властивих  ренесансній  культурі  уявлень  про  чітку
гармонію та закономірність буття і безмежні можливості людини, естетика бароко
будувалася  на  колізії  між  людиною  та  зовнішнім  світом,  між  ідеологічними  й
чуттєвими  потребами,  розумом  і  природними  силами,  які  уособлювали  тепер
ворожі людині стихії. Песимізм, відчай після втрати стрункої і сталої культурної
традиції,  після  визнання  неможливості  цілковито  вивільнитися  від  природних  і
соціальних зумовленостей при усвідомленні такої внутрішньої потреби, оволоділи
умами  й  вилилися  у  своєрідних  формах  мистецтва.  Багатьох  митців  почали
особливо цікавити трагедійні сюжети й мотиви. На зміну прохолодному ставленню
до  офіційної  католицької  релігії,  властивому  багатьом  діячам  Відродження,
приходить  релігійна  екзальтованість.  Замість  реформаційного  опрощення
релігійного  життя  виникає  протилежна  тенденція  доповнення  старих  і  розвитку
нових форм культу. В усіх видах літератури і мистецтва ускладнюються за формою
і  ущільнюються  за  змістом  композиційні  елементи  і  образи.  Тема  мізерності,
нікчемності людини перед грізною силою Божої волі на повний голос забриніла в
мистецтві бароко.

Разом з тим культура бароко далека від сентиментальної сльозливості  або
пасивної споглядальності, її герой - здебільшого яскрава особистість з розвиненим
вольовим і ще більш розвиненим раціональним началом, художньо обдарований і
дуже  часто  благородний  у  своїх  вчинках,  хоча  навколо  такого  героя  постійно
згущаються хмари злої недолі, ворожих недоброзичливців або випадкових збігів
обставин.  Людина  постає  багатогранною  особистістю  зі  складним  внутрішнім
світом, втягнутим у конфліктну коловерть. Але у деяких барокових письменників і
поетів світосприйняття було сповнене химерних сплетінь думок і почуттів, інколи
стаючи розірваним, безладним, суперечливим. Якщо Земля не є центром Усесвіту,
то  чи  є  людина  вершиною  творіння?  Якщо  фізичні  відчуття  часто  обманюють
людину,  а зарозумілість засліплює її,  то як знайти себе  й своє місце в житті,  а
знайшовши, як не втратити себе? Чи можливе і як можливе щастя в безумному
світі?  -  це  тільки  деякі  з  питань,  відповідей  на  які  шукали  мислителі  й  митці
бароко.

У  бароковому  мистецтві  відчувається  болісне  переживання  особистої
самотності, "покинутості" людини напризволяще в поєднанні з постійним пошуком
"втраченого  раю".  У  цих  пошуках  митці  бароко  постійно  коливаються  між
аскетизмом і  гедонізмом,  небом і  землею, Богом і  дияволом.  В образотворчому
мистецтві для барокових творів характерне звернення до релігійних сюжетів,  де



художників,  насамперед,  цікавлять  сюжети  чудес  та  мучеництв,  де  яскраво
проявилися властиві бароковій стилістиці гіперболічність, афектованість, патетика.

Порівняно  з  бароковою  поривчастістю  й  культом  якогось  всесвітнього
динамізму  ренесансні  твори  можуть  видатися  занадто  стриманими,  навіть
статичними. Бароко - це мистецтво, збудоване на контрастах, асиметрії, мистецтво,
що  тяжіє  до  грандіозності,  перевантаження  декоративними  мотивами  та
елементами,  наповненими  знаковим  змістом  символів  та  алегорій  (див.  на  мал.
барокові  костели  у  Венеції  архітектора  Б.Лонгени  та  у  Римі  архітектора
Ф.Борроміні).

Однією з основних рис барокової культури, не тільки аристократичної, але й
міських низів та селянства, є потяг до синтезу різних видів і жанрів творчості.

Загальноміський ансамбль, вулиця, майдан, паркові та палацові ансамблі з
неодмінними лабіринтами (символами страдницьких кружлянь  людської  душі  у
сповненому  примарними  ілюзіями  соціальному  світі),  надзвичайно  виразна
культова  архітектура,  ускладнений  декоративний  і  психологічно  насичений
портретний  живопис  та  скульптура  стають  головними  різновидами  мистецтва
бароко.

Найвідомішим майстром архітектури бароко був італієць Джованні Лоренцо
Берніні  (598-6SO),  який створив чимало уславлених споруд,  насамперед у Римі:
церкву Сант Андреа аль Квірінале, фонтан Тритона на площі Барберіні, балдахін-
ківорій  у  Соборі  святого  Петра.  Головний  же  твір  Берніні  -  колонада  Собору
святого Петра та оформлення площі біля цього собору. 

Талановитим  архітектором  пізнього  бароко  був  Бартоломео-Франческо
Растреллі (1700-1771), син італійського барокового скульптора К.-Б.Растреллі, який
з 1716 р. жив у Росії. Растреллі-молодший уславив своє ім'я роботою в Російській
імперії: спорудженням Смольного монастиря, Зимового палацу, Виховательського
будинку  у  Санкт-Петербурзі,  Царськосельського  та  Петергофського  палаців,  а
також Андріївської церкви у Києві.

Взагалі для барокової архітектури характерною є урочиста монументально-
декоративна єдність,  яка  вражає уяву своїм розмахом.  Палаци і  церкви завдяки
розкішній  та  примхливій  пластиці  фасадів,  хвилюючій  грі  світлотіні,  складним
криволінійним  планам  і  контурам  набули  мальовничості  й  динамічності  й  ніби
влилися в оточуюче середовище. Парадні інтер'єри будівель бароко прикрашалися
багатокольоровою скульптурою, ліпниною, різьбою; дзеркала і розкішні розписи
ілюзорно  розширювали  внутрішній  простір,  а  живопис  плафонів,  створених  за
принципом  "знизу-вгору"  створював  ілюзію  розверстих  склепінь.  Про
винахідливість і вигадливість барокових художників, які розписували архітектурні
споруди,  написано  багато  томів  мистецтвознавчої  літератури.  На  приклад,  коли
П'єтро де Кортона на першому плані високих склепінь зі складними алегоричними
композиціями зобразив двох великих бджіл, що ніби випадково опинилися в полі
зору  художника,  він  досяг  подвійного  ефекту.  З  одного  боку,  майстерно
вимальовані бджоли додавали алегоричному сюжету враження реалістичності, а з
іншого  -  весь  цей  сюжет  ніби  переносився  набагато  вище  і  вражав  своєю
масштабністю під впливом розміру комах.



Для  скульптури  бароко  багато  важила  живописна  струменистість  форми,
створення відчуття невпинного мінливого становлення образу, багатство змістових
аспектів та емоційних вражень.

У  твори  мистецтва  барокової  доби  часом  включалися  реальні  предмети  і
матеріали (статуї з реальним волоссям і зубами, каплиці-усипальниці, збудовані з
кісток та ін.).

У  живописному  мистецтві  переважають  віртуозні  декоровані  композиції
релігійного,  міфологічного  або  алегоричного  характеру,  парадні  портрети,  які
підкреслювали  привілейоване  суспільне  становище  людини.  Ідеалізація  образів
поєднувалася в них з  бурхливою динамікою, несподіваними композиційними та
оптичними  ефектами,  реальність  -з  фантазією,  релігійність  -  з  підкресленою
чуттєвістю, або й гострою натуралістичністю і матеріальністю форм, що межує з
ілюзорністю.  У  живописі  важливого  значення  набуває  емоційна,  ритмічна,
колористична  єдність  цілого,  часто  невимушена  свобода  мазка.  Значного
поширення і високого ступеня розвитку набуває побутовий та історичний реалізм у
живопис.  Але  для  більшості  художників  бароко  характерним  було  одночасне
звернення як до реалістичних, так і релігійних та міфологічних сюжетів, які інколи
синтетично  поєднувалися  в  одній  картині  (див.  на  мал.  картину  видатного
фламандського художника Якоба Йорданса "Сатир в гостях у селянина", 1620).

Постання  живопису  бароко  пов'язане  з  творчістю кількох  художників,  що
почали  відходити  від  високого  Відродження  і  маньєризму  у  XVI  ст.:  Караччі,
Тінторетго,  Рені  і  особливо  уславлений  Караваджіо  (1573-1610).  Караваджіо  є
одним  із  засновників  уповні  реалістичного  (позбавленого  як  ідеалізації,  так  і
сатиризацій)  живопису.  Але  в  його  роботах  безсторонній  реалізм  ранніх  робіт
("Дівчина  з  лютнею",  низка  натюрмортів  і  пейзажів)  дуже  скоро  змінюється
підкресленим натуралізмом. Послідовників Караваджіо називали караваджистами і
впізнавали за гіпертрофованим реалізмом у змісті та темним фоном їх картин, на
якому розвивалися динамічні сюжети.

Серед  багатьох  талановитих  художників  бароко  найбільш  яскравими  і
помітними фігурами були італійці Гверчино, П'єтро да Кортона, Лука Джордано,
Сальватор  Роза,  іспанці  Хусепе  Рібера,  Франсіско  Сурбаран  і  Дієго  Веласкес,
фламандці Пітер-Пауль Рубенс,  Якоб Иордане та Антоніс Ван Дейк, голландець
Гарменс ван Рейн Рембрандт, француз Симон Bye.

Творчості  Веласкеса(  1599-1660)  притаманна  яскраво  виражена  світська
спрямованість.  Він  вважається  одним  з  творців  жанру  парадного  портрета.
Зображення його монументальні та лаконічні, сповнені барокового психологізму. В
музеях України, найвідомішим є "Портрет інфанти Маргарити". Відомими творами
Веласкеса  є  й  "Венера  з  дзеркалом",  "Меніни",  "Пряхи" -  одна з  перших робіт,
присвячених жінкам-трудівницям,  які  виконували копітку роботу в  гобеленових
майстернях.

Універсальним  був  талант  Рубенса  (1577-1640).  Художник  був  типовим
представником  мистецтва  бароко.  У  творах  Рубенса  містика  та  екзальтація
поєднуються  з  життєстверджуючою  силою,  вони  сповнені  руху  та  драматизму:
"Поставлення хреста" та "Зняття з хреста", "Персей та Андромеда", "Сад кохання",
"Наслідки війни".



Учень Рубенса Ван Дейк (1599-1641) уславився насамперед як портретист,
хоча  писав  також  картини  на  релігійні  теми.  Його  портрети  є  психологічно
виразними і водночас декоративно насиченими. Своїх героїв він показує у багатих
інтер'єрах, ефектних позах, яскравому та багатому вбранні (портрети короля Англії
Карла І, Томаса Уортона).

Твори  Рембрандта  (1606-1669)  є  демократичними  за  змістом,  сповненими
внутрішнього драматизму і філософських узагальнень, емоційними за колоритом
(домінують  чорно-червоні  тони).  Рембрандт  -  майстер  групового  портрета
("Анатомія доктора Тульпа", "Нічна варта", "Синдики"). Писав картини на біблійні
та  міфологічні  теми  ("Флора",  "Даная",  "Повернення  блудного  сина"),  створив
багато високомистецьких офортів.

Література бароко мусила виконувати потрійну функцію: навчати, вражати і
розважати. Функціональний підхід до літературної творчості  призвів до розквіту
багатьох "малих жанрів" поезії - епіграми, панегірика, гербового вірша тощо, але
створювалися також величезні поеми, що за обсягом перевищували епос Гомера.

Бароко  стало  періодом,  коли  почали  активно  розвиватися  різноманітні
поетичні  школи,  між  якими  при  цьому  існувала  гідна  подиву  подібність  у
прийомах  і  методах  творчості.  Як  ніколи  розвивається  емблематична,  а  також
"фігурна"  і  "курйозна"  поезія  різних  ґатунків,  яку  можна  вважати  прямим
попередником модерністських пошуків виражальних засобів поетики на початку
XX ст.

Бароковий концептизм в Англії призвів до розквіту такого дещо забутого з
часів античності жанру, як метафізична лірика (найбільший представник школи -
Джон Донн). Важливим змістовим елементом метафізичної поезії стало художньо-
ідейне осмислення нової картини світу, представленої геліоцентричною моделлю
М.Коперника

"Людей  бароко"  турбували  соціокультурні  наслідки  засвоєння  цієї  моделі
світосприйняття.  Після  дискримінації  геоцентричної  системи  світу  Птолемея
запанувала  думка,  що людина  -  це  нікчемна іграшка  у  руках Провидіння,  мала
піщинка  у  безмежності  Всесвіту.  Здобуває  поширення  антична  концепція
циклічності  часу.  В  Англії  "нульовий"  момент  повернення  до  початку
висловлювався терміном "революція",  пов'язаним з ідеєю руху за орбітами. Але
скоро  цей  термін  метафорично  було  перенесено  на  соціальні  катаклізми
тогочасного  світу  (вперше  -  на  Неаполітанське  повстання  1647-1648  pp.  під
проводом рибалки Мазаньєлло). 

Поряд з поетами-метафізиками в Англії активно працювали також так звані
евфуїсти ("благозвучники").  У творах найпослідовніших майстрів  бароко можна
помітити якесь  внутрішнє перенасичення  почуттями,  багатозначну гру світла  та
тіні,  поєднання  вишуканості  з  виставлянням  перед  очі  читачам  гострих  кутів
нерозв'язних  проблем,  захоплення  далекими  екзотичними  країнами  поряд  з
вихвалянням переваг повсякденної буденності тощо.

Італієць  Джамбатіста  Маріно  (1569-1625)  став  засновником  цілої  течії  у
літературі - марінізму. Це вишукана поезія, сповнена мудрувань, гри слів, метафор.
Головним твором Маріно стала епічна поема "Адоніс" (1623) про кохання богині
Венери до прекрасного юнака Адоніса. Маріно оповідає історію кохання богині з



дещо  насмішкуватою  граційністю,  оздоблюючи  мову  тонкими  еротичними
натяками. Однак крізь галантно-еротичну тематику твору автор доносить до читача
ідею трагічної примарності земного життя.

Малерба,  який  вважається  першим  класицистом.  Під  впливом  Маріно  у
Франції виникла салонна так звана преціозна (вимоглива) літературна школа.

Іспанець  Луїс  Гонгора-і-Арготе  (1561-1627)  також  дав  своє  ім'я
аристократичній  поетичній  школі  гонгористів,  своїх  послідовників  серед  поетів
Іспанії та Латинської Америки. Суть її майже тотожна з марінізмом. Треба писати
не для всіх, а лише для обраних, для "культурних" людей, вважав Гонгора. Поет
оспівував у своїх творах смерть, страждання. Він каже, що немає нічого сталого на
землі, що праця марна, досвід даремний. 

У  драматургії  панівні  позиції,  поруч  з  єзуїтським  релігійно-дидактичним
театром, завойовує жанр трагедії, відроджений завдяки передусім В.Шекспіру.

У  німецькій  драматургії  періоду  бароко  перше  місце  по  праву  належить
талановитому лірику і автору історичних трагедій Андреасу Ґрифіусу (1616-1664).
У своїй творчості цей драматург сполучає елементи єзуїтського і шекспірівського
театрів. Ґрифіуса передусім цікавили колоритні й екзотичні для тогочасної Європи
постаті,  у  розкритті  внутрішнього  світу  яких  автор  дотримувався  поважного
ставлення  до  історичного  матеріалу  і  серйозного  аналізу  психології  героїв.
Найвідомішими  його  трагедіями  на  історичну  тематику  є  "Лев  Вірменин",
"Катерина  Грузинська"  і  "Вбита  величність  або  Карл  Стюарт,  король  Великої
Британії1".  Ґрифіус  є  також  творцем  нового  театрального  жанру  -  побутової
міщанської драми ("Карденто і Целінда"). Створював він і сатиричні комедії.

Визначним драматургом барокової доби був іспанець Педро Кальдерон де ля
Барка (1600-1681),  який написав понад 120 п'єс.  Провідна тема його творчості  -
якщо вже людина живе для того, щоб страждати, то мусить робити це гідно і має
героїчно  нести  свій  життєвий  хрест.  Німецькі  романтики  називали  Кальдерона
"поетом  честі".  Ця  тема  проходить  у  таких  п'єсах  Кальдерона,  як  "Вклоніння
хресту",  "Стійкий  принц",  „Життя  є  сон",  "Чудодійний  чаклун"  та  ін.  Світ
жахливий, світ ворожий людині. Вона нікчемна, страждає, стогне. Ані жалощів, ані
допомоги, ані співчуття не знайде людина на цьому світі. Чому ж людина повинна
страждати? У чому її провина? Вона у тому, що людина народилася недосконалою
і  живе  на  землі  егоїстично  заради  примарної  насолоди.  Усі  прагнуть  здобути
особистого  щастя,  поспішають,  борються,  шукають,  а  таке  життя  -  безумство,
помилка.  Найкраща  мить  у  житті,  мить  радощів,  щастя  -  це  лише  мінлива
бульбашка  в  калюжі,  жорстока  самоомана.  Поряд  з  тим  Кальдерон  не  був
мізантропом (людиноненависником) або похмурим суддею людських пороків.  В
його творах можна знайти чимало живого народного гумору, адже він адресував
свої драми не салонній, а широкій публіці іспанських містечок.

Варто  згадати  ще  одного  іспанського  драматурга  періоду  бароко,  автора
понад 400 комедій монаха Тірсо де Моліну (справжнє ім'я -Табріель Тельєс, 1583-
1648).  Найбільшу  відомість  отримала  його  п'єса  "Севільський  пройдисвіт  або
Кам'яний  гість"  (надрукована  1630),  в  якій  вперше  виведено  яскравий  образ
авантюриста Дона Хуана, до якого пізніше зверталися Мольєр, Гофман, Байрон,
Пушкін, Леся Українка та багато інших видатних письменників. 



Визначним  представником  іспанської  барокової  прози  був  Франсіско  де
Кеведо-і-Вільєґас  (1580-1645),  затятий  дуелянт  і  опальний  міністр  фінансів,
підданий  гонінням  за  сатиричні  твори  проти  політики  та  монархів  Іспанської
імперії. У крутійському романі "Історія життя пройдисвіта Пабло, зразка волоцюг і
дзеркала  крутіїв"  (надрукований  1626),  циклі  фантасмагоричних  гротескових
памфлетів  "Сновиддя"  (виданий 1627),  збірці  новел "Час  відплати,  або  Розумна
фортуна"  (видана  1650)  та  низці  інших  творів,  насичених  концептивною
образністю, Кеведо створив сатиричну панораму життя Іспанії, показав зародження
буржуазних відносин, правдиві картини деморалізації й соціальної корупції. Мрії
Кеведо про "народну монархію" відбилися у трактаті  "Політика Бога,  правління
Христа і тиранія сатани" у двох частинах (виданий 1626-1639). Кеведо писав також
талановиті сатиричні памфлети, листи у віршах, інтимні сонети і романси.

Художні  твори  барокових  письменників  відзначаються  оригінальністю
задуму і втілення. .Так, герой роману Луїса Велеса де Гевари (1579-1644) "Хромий
біс"  студент  Клеофас  звільнює  запертого  у  колбі  астролога  "демона  дрібниць",
"пекельну муху", тобто чорта, який "спеціалізувався" на "дрібних крутійствах". У
вдячність  за  звільнення  чорт  розкриває  перед  студентом  приховане  життя
Мадриду. Пізніше мотив демонічного проводиря геніально, використає у "Фаусті"
Ґете.

Барокова проза у Франції  виразно поділялася на салонно-преціозну (салон
графині Рамбуйє) та демократичну. Для першого напрямку характерними є роман
про казкових гномів, ельфів і троллів Оноре д'Юрфе "Астрея" (1610) і твори однієї
з  перших  жінок-прозаїків  Мадлени  Скюдері.  Другий,  "низовий"  напрямок  з
характерним потягом до реалізму і сатири представляють романи Шарля Сореля,
Поля Скаррона і Анрі Фюрестьєра.

Найвизначнішим  німецьким  прозаїком  бароко  став  Ганс  Якоб  фон
Ґріммельсгаузен  (1621-1676),  автор  шеститомного  антивоєнного  роману-епопеї
"Сімпліціус  Сімпліціссімус"  (1668,  з  латини  "Простак  Найпростакуватіший"),
написаного  під  впливом  особистих  вражень  автора  від  Тридцятилітньої  війни
(1618-1648)  у  Німеччині.  Епопея  поєднує  автобіографічні  риси  з  гротесковими
елементами крутійського роману і охоплює життя головного героя, "Простака", від
10-літнього віку, коли герой ділить людей на "диких" і "домашніх", до самої смерті
на безлюдному острові, який став для нього єдиним безпечним прихистком. Цей
твір є своєрідною енциклопедією тогочасного життя у Німеччині. У ньому автор
висміяв  паразитичне  дворянство,  засудив  безглузді  війни  та  їх  антигуманний
руйнівний зміст, утверджував загальнолюдські цінності. Роман і його герой стали
прототипами для безсмертного твору Я.Гашека і його Швейка.

Іншим  літературним  шедевром  бароко  є  поема  визначного  англійського
культурного і  громадського діяча  Джона Мільтона (1608-1674)  "Втрачений рай"
(1667). За біблійними мотивами Мільтон написав також драму "Самсон-борець", у
якій створено яскравий і глибоко народний образ героя Самсона.

Доба  бароко  активно  сприяла  розвитку  музичного  мистецтва.  Саме  в  цей
період  починається  формування  музичної  культури,  яку  називаємо  тепер
класичною музикою.



У церковній практиці все більше приділялося уваги музичному супроводу. І
без  того  пишна і  велична католицька меса  завдяки  проникливій  музиці  досягає
довершеності.  Високі  зразки  церковної  та  світської  музики  дали  видатні
композитори  XVII-XVHI  ст.  Антоніо  Вівальді,  автор  славнозвісних  "Пір  року";
Йоган  Себастьян  Бах  (1685-1750),  який  створив  неперевершені  фуги,  ораторії
"Страсті за Матвієм" та "Страсті за,Іоанном"; Георг Фрідріх Гендель (1684- 1759),
який написав 25 ораторій ("Мессія", "Ізраїль", "Есфір"), Йозеф Гайдн (1732-1809),
серед доробку якого ораторія "Створення світу", симфонії, квартети.

У руслі культури бароко, яка сміливо комбінує різні види і форми мистецтва,
виникає новий музичний жанр - опера. Біля витоків цього жанру стояв італійський
композитор Клаудіо Мрнтеверді (1568-1643). Найвідомішим його твором є опера
"Орфей".

Інтегративна  культура  бароко  дуже  скоро  починає  розпадатися  на  окремі
напрямки,  які  підкреслювали  ту  чи  іншу  сторону  сприйняття  дійсності.  Так,
придворно-раціоналістична течія оформлюється у самостійну художню концепцію
класицизму,  а  її  прогресивно-наукова  версія  -  в  концепцію  Просвітництва.
Емоційно-ірраціональні  тенденції  знаходять  свій  вираз  у  грайливому  рококо,
гуманному сентименталізмі й нарешті у романтизмі. Але при цьому примхливе і
напружене  у  своїх  пошуках  барокове  світовідчуття  і  відповідна  стилістика  не
зникають  одразу  після  "відпочкування"  цих  нових  культурних  напрямків,
остаточно занепадаючи тільки наприкінці XVIII ст. 

У XVII ст.  виникає й активно розвивається класицизм. Як цілісна система
смакових уподобань він сформувався у Франції при королівському дворі і звідти
розповсюдився серед аристократичних кіл всієї Європи. При французькому дворі
натуралістичні  та  ірраціональні  крайнощі  культури  бароко  було  засуджено  як
"італійське  божевілля",  від  якого  необхідно  звільнитися.  Історичним  ґрунтом
класицизму був абсолютизм, який сприймався тоді як гарант стабільності,  миру,
злагоди.  Це  давало  митцям  привід  бачити  в  державі  уособлення  розуму  нації,
завдяки  чому  служіння  державі  та  її  символу,  й  королю,  сприймалося  як
найголовніший  обов'язок  кожного,  як  виконання  громадського  обов'язку,  що
лежить вище за особисті  інтереси.  Недивно,  що держава підтримала,  а згодом і
оголосила  класицизм  офіційним  художнім  методом.  Створювалися  навіть  цілі
заклади, що повинні були розвивати класицизм в тій чи іншій сфері мистецтва. Так,
перший  міністр  французького  короля  Людовіка  XIII  кардинал  Рішельє  створює
Французьку  академію  (1634),  що  об'єднала  вчених-філософів  та  письменників.
Трохи згодом були створені також Королівська академія живопису та скульптури
(1648) і академія наук (1666).

Класицизм  базується  на  такому  принципі  відбору,  узагальнень  і  оцінки
життєвих явищ, який визнає прагматичний розум єдиним мірилом усього сущого.
Культу  державних,  громадянських  чеснот  приносилися  у  жертву  почуття  та
особисті інтереси людини. Художня доктрина класицизму частково спиралася на
пристосовану до обставин придворного мистецтва інтерпретацію раціоналістичної
філософії,  передусім,  видатного  французького  мислителя  Рене  Декарта  (1569-
1650). Він вважав єдиним критерієм істини розум, стверджуючи перевагу духу і
мислення  над  матерією.  Почуття  людини  не  є  тривкими,  все  особисте,



індивідуальне - це збіг життєвих випадковостей, звідси мірилом цінності людини є
розум. Вище за все в людині класицизм ставив розумову, раціональну здатність
панувати над своїми пристрастями,  подавляти особисті  почуття в ім'я обов'язку,
підкоряти приватне спільному, державному.

Художня культура класицизму була суворо регламентованою. Митці повинні
були дотримуватися певних вимог та правил. Головним їх завданням вважалося
належне  наслідування  поданим  раніше  зразкам.  Зразковим  вважалося  античне
мистецтво. Завдання художників, скульпторів та літераторів класицизму полягало в
тому, щоб наблизитися до цього ідеалу. Звідси походить і назва цього напрямку:
classicus - зразковий. Не дивно, що переважна більшість сюжетів літературних і
мистецьких творів класицизму базується на мотивах античної міфології та історії.

У різних видах класицистичного мистецтва дія нормативних принципів цього
напрямку  проявлялася  по-своєму.  Найменше  нормативність  позначилася  на
архітектурі.  Архітектура  класицизму  -  це  світ  гармонії  та  симетрії.  Перед
архітекторами  від  самого  початку  постала  проблема  співвідношення  ансамблю
палацу та парку. Однією з перших спроб вирішити її було спорудження Луї Лево та
Андре  Ленотром  палацового  комплексу  Воле  Віконт  (1657-1661).  Він  став
прообразом  головної  пам'ятки  класицистичного  будівництва  -  Версальського
палацу (1668-1669).

У досить пустельній місцевості, у 18 км від Парижа, виріс казковий палац з
велетенським  парком  і  фонтанами.  Власне  палац  будували  Лево  і  на  останніх
етапах - Ардуен Мансар, а парк спроектував Андре Ленотр. Декоративні роботи у
Версалі очолював директор академії живопису та скульптури Шарль Лебрен. Він
виконав ескізи килимів та гобеленів, картки для шпалер, малюнки для меблів.

Класицистична архітектура намагається відродити римський звичай будувати
тріумфальні арки до визначних подій (див. на мал. ліворуч Арку-ворота у Сен-Дені
під Парижем, 1672, архітектор Ф.Блондель). У наступному столітті найвідомішими
спорудами у стилі класицизму стали у Франції церква святої Женев'єви у Парижі,
збудована архітектором Ж.Суффло (з 1791 - Пантеон, місце поховання видатних
людей Франції,  інтер'єр купола див. на мал. праворуч) і  Паризька застава Де ля
Віллет архітектора Ніколя Ладу. У Росії представниками класицизму в архітектурі
були В.І.Баженов (палац у Царицині), М.Ф.Казаков (Петровський палац у Москві),
І.Старов (Таврійський палац у Петербурзі).

Засновником  класицистичного  напрямку  у  живописі  був  французький
художник  Ніколя  Пуссен  (1594-1665).  Його  герої  -  люди  сильних  характерів,
високого почуття обов'язку перед суспільством і державою. Мистецтво Пуссена -
це  мистецтво  значної  думки та  яскравого  духу.  Міра  та  порядок,  композиційна
врівноваженість  стають  основою  живопису  класицизму.  Пуссен  обирає  такі
сюжети,  які  надають  йому  можливість  показати  героїчні  та  зразкові  характери
("Смерть Германіка", "Танкред та Ермінія" - див. на мал.). 

Відомими  художниками-класицистами  XVIII  ст.  були  французи:  Жак  Луї
Давид (1748-1825), який створив багато славнозвісних полотен: "Клятва Гораціїв",
"Клятва у залі для гри у м'яч",  "Смерть Марата",  "Викрадення сабінянок" тощо;
Жан Огюст Доменік Енгр (1780-1867),  серед картин якого вирізняються "Посли
Агамемнона",  "Фетіда  перед  Юпітером",  "Обітниця  Людовіка  XIII";  українці



Д.Г.Левицький (1735-1822) (портрети Дідро та Катерини II) і А.П.Лосенко (1737-
1773)  ("Володимир  перед  Рогнідою",  "Прощання  Гектора  з  Андромахою"),
росіянин Ф.С.Рокотов (портрет В.Майкова).

Найбільшій  регламентації  підлягала  література  класицизму.  Теоретичне
обґрунтування  класицизм  отримав  у  поемі-трактаті  Ніколя  Буало-Депрео
"Поетичне  мистецтво"  (1674).  Головним призначенням  літератури Буало вважав
наслідування природі та зразкам. Треба вчитися у майстрів минулого. В ім'я цього
усі жанри було розділено на "високі" та "низькі".  До перших, де зображувалося
життя королів та героїв, відносилися ода, трагедія, героїчна поема. До других, в
яких розповідалося про менш привілейовані верстви населення, - комедія, байка,
сатира,  ідилія.  Змішувати  елементи  поетики  "високих"  та  "низьких"  жанрів  не
дозволялося.  Герої  класицизму  -  абстрактні,  узагальнені  типи.  В  них
підкреслювалися універсальні, абсолютні риси життєвих явищ. Вимагалося, щоб у
драматичних творах, насамперед у трагедії, дія відбулася у давні часи або у далекій
країні, щоб знайоме глядачам життя не заважало їм сприймати твір.

Від наслідування зразкам походило й правило трьох єдностей: місця, часу та
дії. Згідно з вимогою єдності місця, вся Дія п'єси повинна відбуватися в одному
місці: кімната, площа, палац. Єдність часу передбачала, що всі події твору повинні
відбутися  протягом  однієї  доби.  У  драматичному  творі  не  мало  бути  нічого
зайвого: ані прохідних епізодів, ані другорядних діючих осіб - усе повинно бути
спрямоване на розвиток головного сюжету. Ця вимога єдності  дії  повинна мала
слугувати більш ясному сприйняттю "розумної" основи п'єси. 

Серед  письменників-класицистів  XVII  ст.  помітно виділяються  французькі
драматурги Корнель, Расін та Мольєр, поет Лафонтен.

П'єр Корнель (1606-1684) творив у часи зльоту французького абсолютизму.
Провідною  темою  його  драматургії  стало  уславлення  героя-громадянина,  який
жертвує усім в ім'я обов'язку. Найкращими трагедіями Корнеля вважаються "Сід",
"Горацій",  "Цинна",  "Полієвкт".  Так,  сюжет  "Сіда"  базується  на  мотивах
середньовічного  іспанського  героїчного  епосу.  Головним  героєм  твору  є  дон
Родріго  Діас  де  Бівар,  якого  супротивники-маври  прозвали  Сідом  (паном,
господарем). Вбивши на двобої батька своєї нареченої Хімени, він стає її ворогом.
Обов'язок вимагає від дівчини помститися за батька. Лише подвиги Родріго, який
врятував Іспанію від ворожої навали, та особисте втручання короля приводять до
щасливої розв'язки.

У другій половині XVII  ст.  загострюються суперечності  абсолютистського
ладу.  Віра у розумність монархії  похитнулася.  Саме в цей час  починає творити
другий французький трагік Жан Расін (1639-1699). Найвідомішими його творами є
"Федра", "Андромаха", "Британік", "Гофолія". Провідним тут також був конфлікт
почуття та обов'язку. 

Поряд  з  класицизмом  у  XVIII  ст.  з'являються  й  інші  культурні  напрями:
рококо,  просвітницький  реалізм  та  сентименталізм,  тривав  подальший  розвиток
традицій бароко.

Просвітництво - явище досить складне і багатогранне. У широкому значенні
під цим терміном розуміють просвіту широких верств населення, прилучення їх до
культури, наук, мистецтва. У вужчому, історико-культурному значенні цей термін



використовується для означення ідейного руху, що розгорнувся у країнах Європи
під  гаслом  подолання  закоснілих  форм  соціально-політичного,  соціально-
економічного і соціокультурного життя в ім'я ідеї всебічного соціального прогресу.

Філософською базою Просвітництва також був раціоналізм. Діячі культури
сповідували  культ  розуму,  вірили у  його  безмежні  можливості.  "Розум править
світом",  -  стверджували  вони.  Все,  що  не  відповідало  принципові  розумності,
засуджувалося  ними  до  знищення.  Головним  призначенням  літератури  та
мистецтва  було  виховання  людини.  Митець  повинен  активно  втручатися  в
суспільне життя. Він не лише відтворює навколишній світ, він - суддя, він карає
злочинців  на  троні,  гнобителів-тиранів,  звеличує  і  прославляє  моральні  якості
народу.

Особливого значення просвітителі надавали фігурі монарха. "Велінням долі,
-  писав  Гольбах,  -  на  троні  можуть  опинитися  просвічені,  справедливі,  мужні,
доброчесні  монархи,  які,  пізнавши  справжню  причину  людських  бід,
намагатимуться  вилікувати  їх  за  вказівками  мудрості".  Було  створено  теорію
"просвіченої  монархії"".  Просвітителі  підтримували  зв'язки  з  європейськими
государями, намагаючись схилити їх до прийняття ідей прогресивного розвитку,
досягнення загального добробуту, рівності всього населення перед законом.

По-різному  ставлячись  до  релігії,  просвітителі  здебільшого  сходилися  у
своєму  ставленні  до  церковних  інституцій.  "Розчавте  потвору!",  -  закликав
Вольтер,  маючи  на  увазі  католицьку  церкву,  яку  він  вважав  чи  не  основною
ідейною  опорою  феодальних  пережитків.  Одночасно  Вольтер  визнавав  релігію
корисною для життя народу, вбачаючи в ній стримуюче руйнівні інстинкти начало.
"Якби Бога не існувало, - казав він, - Його треба було б вигадати. Але Він є!''. І в
своєму  маєтку  він  навіть  поставив  пам'ятник  з  написом:  "Богу  від  Вольтера".
Більшість  просвітителів  були  дуалістами,  але  деякі  сповідували  матеріалізм  -
Дідро, Гольбах, Гельвецій, д'Аламбер. "Релігія - це мистецтво одурманювати людей
з метою відволікти їх думки від того зла, яке їм чинять в цьому світі владарі", -
писав Гольбах.

З метою популяризації  наукових знань французькі просвітителі починають
видання  "Енциклопедії1".  Дідро  та  д'Аламбер  згуртували  навколо  цього
багатотомного  проекту  кращі  уми  сучасної  їм  Франції.  У  статтях  і  замітках
"Енциклопедії"  висвітлювалися  різні  аспекти  життя  природи  і  людського
суспільства.

Просвітництво  охопило  майже  всю  Європу,  хоча  більшість  просвітителів
залишалися при цьому яскравими особистостями з власними, часто відмінними від
інших діячів культури ідеями. Найяскравішими представниками цього руху були у
Франції  -  Ж.Руссо,  Д.Дідро,  П.Бомарше;  в  Англії  -  Д.Дефо,  Д.Свіфт;  у  Росії  -
М.В.Ломоносов; у Німеччині - Г.Лессінг, Й.Ґете, Ф.Шіллер. Більшість з цих" діячів
були літераторами. Це не дивно, адже саме література перебрала на себе провідну
місію розповсюдження освіти та науки.

"Володарем дум" усіх освічених людей XVIII ст. був Франсуа Вольтер (1694-
1778). Його слово та думка багато важили, з ним радилися європейські монархи.
Катерина II  та  Фрідріх  II  вважали за  честь  для себе  перебувати у листуванні  з
Вольтером і називатися його друзями. Вольтер залишив чималий творчий доробок.



Серед його творів виділяються трагедії "Заїра", "Смерть Цезаря", "Магомет", поеми
Тенріада"  та  "Орлеанська  діва",  філософські  повісті  "Задіг",  "Кандід",  "Царівна
Вавилонська", історичні дослідження "Історія Карла XII", "Історія Росії за Петра
Великого" та ін. Усі вони написані з властивою письменникові іронією. Вольтер
глузує  з  вад  сучасного  йому  суспільства,  викладає  своє  бачення  проблеми
людського щастя.

Не меншу відомість отримав інший співвітчизник Вольтера Жан Жак Руссо
(1712-1778). Він став автором особливої світоглядної системи поглядів, яку було на
його честь названо руссоїзмом. На думку Руссо, цивілізація не лише не дала людям
щастя,  а,  навпаки,  примножила  їх  вади.  Філософ  наголошував  на  необхідності
повернення до природного життя.  Також він писав про витоки нерівності  серед
людей,  головною  причиною  чого  є  приватна  власність  та  засади  виховання.
Головними творами Руссо є романи "Еміль" та "Юлія, або Нова Елоїза", трактат
"Суспільний договір", "Сповідь".

Однак  звужувати  коло  просвітителів  лише  до  діячів  літератури  було  б
невиправданим.  Художній  відбиток  ідей  Просвітництва  знаходять  у  творах
видатного  скульптора  Фальконе,  автора  славнозвісного  пам'ятника  Петру  І  у
Петербурзі; композиторів Ґретрі, Глюка; художників Ґреза та Шардена. 

У  першій  половині  XVIII  ст.  виникає  стилістичний  напрям  рококо
(старофранц.  rocaile  -  черепашка  неправильної  форми),  який  дослідники  іноді
прилучають до культурного комплексу пізнього бароко,  а  іноді  проводять чітку
межу між двома стилями. Стиль рококо сформувався за часів Людовіка XV, коли
пішла мода орнаментувати приміщення примхливими візерунками, які нагадували
завитки черепашок. Легкість, вишуканість форм відзначає мистецтво рококо. Воно
побудоване на асиметрії, яка створює відчуття неспокою - грайливе, насмішкувате,
дразливе почуття. Сюжети картин і літературних творів рококо були, насамперед,
любовними, еротичними; улюблені герої - пастухи та пастушки, німфи, богині, які
займаються  своїми  туалетами.  Видатними  представниками  цього  напрямку  у
живописі були Буше, Ватто та Фрагонар, у літературі - Е. Парні. Мотиви рококо
можна зустріти у творах Вольтера ("Орлеанська діва"), Дідро ("Нескромні скарби"),
в музиці великого композитора В. Моцарта ("Чарівна флейта").

Провідною  темою  творчості  Жана-Антуана  Ватто  (1684-1721)  було
зображення галантних свят. Це сцени безтурботного життя аристократії, показані з
витонченою грацією ("Свято кохання", "Сумнівна пропозиція", "Паломництво на
острів  Цитеру").  Композиціям  картин  Ватто  притаманна  якась  театральність.
Розташування  фігур,  добір  освітлення,  обстановка  та  пейзажі  -  все  нагадує  про
театр. Це не дивно, адже митець дуже цікавився театральним життям, був близько
знайомий  з  акторським  побутом  і  часто  писав  портрети  акторів-комедіантів
("Жіль").

Більш показовими художниками рококо були Франсуа Буше (1703-1770) та
Жан  Оноре  Фрагонар  (1732-1806).  У  творах  Буше  повною  мірою  проявився
гедонізм рококо, гонитва за насолодами, еротизм, який доходить до фривольності
("Венера  з  Амуром",  "Купання  Діани",  "Туалет  Венери").  Фрагонар  також
звертається до галантно-любовних, інколи відверто еротичних сюжетів, але не з



міфологічними героями. На його картинах, як і у Ватто, живуть сучасні художнику
аристократи ("Щасливі можливості гойдалок", "Поцілунок крадькома").

Еротика, відвертий епатаж суспільної думки пронизують і творчість Еваріста
Парнг  (1752-1814).  Його  поема  "Війна  старих  та  нових  богів"  розповідає  про
боротьбу християнських мучеників та святих з античними богами. Парні ставить
представників християнської релігії в такі умови, де вони показують своє Далеке
від ідеалу-обличчя та єство. Поет глузує зі святенницької католицької міфології,
оспівує природні людські інстинкти та почуття.

Якщо у Франції Просвітництво послуговувалось засобами класицизму, то в
деяких країнах виникає інший стильовий напрям, що дістав назву просвітницького
реалізму,  якому притаманні  інша проблематика,  своєрідна  стилістика  і  поетика.
Суть його полягає в зображенні характерів у їх взаємовідносинах з суспільством, а
також в  аналізі  структури  самого  суспільства,  його  рушійних  сил.  У  найбільш
довершеному  вигляді  просвітницький  реалізм  ми  зустрічаємо  в  англійській
культурі XVIII ст. Англія вже з середини XVII ст. стала на шлях капіталістичного
розвитку.  Тут  сталися  серйозні  зрушення  в  суспільстві.  Провідну  роль  починає
відігравати так званий третій стан - буржуазія. Його представники хотіли бачити у
творах літератури та мистецтва зображення реалій повсякденного життя.

          Англійські письменники створюють особливий жанр роману, який
отримав назву просвітницького. Героями таких романів були звичайні люди, які
волею долі опиняються в різних обставинах, коли їм треба виявити свої найкращі
якості. Типові зразки просвітницького роману дали Д.Дефо, Д.Свіфт, С.Річардсон,
Г.Філдінґ.

Даніель  Дефо  (1660-1731),  використовуючи  форму  авантюрно-
пригодницького роману, створив загальновідомі твори "Робінзон Крузо", "Молль
Флендерс",  "Історія  полковника  Джека",  "Капітан  Сінгльтон".  У  центрі
найзначнішого  з  них,  "Робінзон  Крузо",  показ  людини,  яка  опинилася  на
ненаселеному острові. Дефо показує ідеал "природного життя", яке невдовзі почне
пропагувати Руссо. Роман є пам'ятником людській силі, бадьорості, винахідливості
та  енергії.  Герой  Дефо  ніколи  не  впадає  у  відчай,  постійно  шукаючи  вихід  з
найскрутнішого становища і майже завжди його знаходячи.

Таким же невтомним мандрівником є й герой Джонатана Свіфта (1667-1745)
Лемюель Гуллівер. Щоправда, реалізм у книзі про його подорожі є дещо умовним.
Письменник розповідає про те, як Гуллівер стикається під час своїх подорожей з
дивними  створіннями:  велетнями,  ліліпутами,  розмовляючи  з  кіньми.  Проте
сучасники  Свіфта  добре  розуміли,  кого  має  на  увазі  автор  у  тому  чи  іншому
випадку, адже під цими масками сатирик виводив досить конкретних людей. Разом
з тим треба відзначити, що всій творчості Дж.Свіфта притаманне досить скептичне
ставлення  до  гасел  соціального  прогресу  і  суспільних  реформ  взагалі.
Гротесковість і умовність створених ним образів тяжіють до барокової поетики.

Сатириком був і Генрі Філдінг (1707-1754). Він написав кілька романів, серед
яких  найвідомішими  є  "Історія  Тома  Джонса,  найди".  Це  також  типовий
авантюрний роман, в якому розповідається про пригоди героя, про його боротьбу
за місце під сонцем. Філдінґ створив цілу панораму життя сучасної йому Англії,
вивів на сцену представників усіх верств її населення.



Певним додатком до англійського роману XVIII ст. можна вважати творчість
видатного художника-реаліста Уїльяма Хогарта (1697-1764). Митець створює серії
картин:  "Історія  повії",  "Історія  розпусника",  "Модний  шлюб".  Свої  твори,
об'єднані в розповідні цикли, Хоґарт будував як драматург. Кожна з картин у цих
серіях  самостійна  й  зображує  вузловий  момент  всієї  історії.  Кілька  деталей
пов'язують його з попередніми і наступними подіями. Художник показує життєву
драму героїв без будь-яких алегорій, прямолінійно, ясно і зрозуміло. 

Одним з останніх стильових напрямків у європейській культурі  XVIII  ст.,
який поєднував його зі століттям XIX, був сентименталізм, пов'язаний переважно з
розвитком літератури.  Якщо для класицистів головним призначенням мистецтва
було  уславлення  держави,  то  об'єктом  уваги  сентименталістів  стає  людина,
причому  не  людина  взагалі,  а  досить  конкретна,  приватна  особа  з  усіма
притаманними  їй  рисами  характеру.  Цінність  її  зумовлена  не  належністю  до
пануючих  кіл,  а  особистими  якостями.  Тому  позитивними  героями  більшості
творів сентименталізму є представники середніх і нижчих верств, що, безумовно,
імпонувало читачам з демократичного середовища. Культу розуму у класицистів
сентименталісти  протиставили  культ  почуттів.  Внутрішній  світ  людини,  її
психологія, відтінки настроїв стають провідною темою більшості творів. Відомими
діячами  сентименталізму  були  Л.Стерн  ("Сентиментальна  подорож"),  Ґ.Ґрей
("Сільське  кладовище"),  О.Ґолдсміт  ("Векфільдський  священик"),  М.Карамзін
("Бідна  Ліза").  Данину  сентименталізму  віддали  Руссо  ("Нова  Елоїза"),  Ґете
("Страждання молодого Вертера") та ін.

Велике  значення  для  подальшого  розвитку  європейської  культури  мала
творчість групи німецьких літераторів, відомої під назвою-гаслом "Буря й натиск"
(назва походить від однойменної п'єси 1775 p. учасника цього руху Ф.Клінґера).
Честолюбні учасники групи називали себе "буремними геніями", "штюрмерами".
Ідейним  натхненником  і  активним  учасником  "Бурі  й  натиску"  був  видатний
німецький  філософ,  історик,  письменник  і  перекладач  Иоганн  Ґотфрід  Гердер
(1744-1803),  з  іменем  якого  пов'язують  чи  не  перше  формулювання  основних
принципів  романтизму  (історизм  в  оцінці  культурних  явищ,  національна
самобутність літератури кожного народу, підвищена увага до народної творчості,
культ  індивідуальності  у  творчості).  Гердер  був  одним  з  перших  діячів
європейської культури, який звернув увагу на фольклорну пісню.

Найвизначнішим  представником  "Бурі  й  натиску"  був  молодий  Йоганн
Вольфганг Ґете (1749-1832. Над головним своїм твором - трагедією "Фауст", яка
стала одним з найвизначніших явищ світової літератури - Ґете почав працювати ще
1773 p.,  а  припинив вносити виправлення тільки у 1831 p.,  коли трагедію було
вперше  виставлено  на  сцені.  Сповнений  протиріч  образ  Фауста,  легендарного
вченого-чорнокнижника XVI ст.,  слугує для автора зосередженням усіх високих,
хоча  й  честолюбних,  поривань  людського  духу,  спрямованих  на  осмислення  і
опанування  світу.  Фаустівська  жага  пізнання  є  певним  художнім  відбиттям
прагнень самого Ґете,  який активно займався природо дослідницькою науковою
діяльністю (праці  "Нарис про метаморфози рослин",  "Вчення  про колір"  та ін.).
Прагнення розгадати таємниці природи є для Фауста і сенсом життя, і джерелом



постійних  мук,  оскільки  його  честолюбні  мрії,  спрямовані  на  вдосконалення  і
переоблаштування світу, лишаються тільки мріями:

Нерівня я богам, і знаю, що це так;
Мабуть, проскнію вік, немов сліпий гробак,
Що вплаз живе і землю риє-пушить,
Поки його чиясь нога роздушить.
Бо повна тайн і білим днем, Природа не відслонить запинала,
що вона тобі від духу заховала,
Того не витягнеш гвинтом і важелем.
Значний обсяг  трагедії  й  велика кількість персонажів і  сцен ускладнюють

сприйняття  твору,  але  дозволяють  автору  охопити  найширше  коло  культурних,
соціальних,  етичних  проблем  свого  часу.  Прагнення  до  синтезування,  до
всеосяжного охоплення явищ і процесів, до підняття фундаментальних морально-
філософських і  загальнокультурних проблем взагалі  характеризує  всю творчість
Ґете,  який у "Фаусті"  застеріг  європейське суспільство Нового часу від спокуси
самозакоханості і самозасліплення.

Художньо-світоглядна концепція романтизму, більш докладна мова про яку в
наступному розділі,  формується  в  умовах  кардинальної  переоцінки  попередньої
культурної  спадщини.  Ситуація  кризи  традиційних  ідеологій  і  невдоволення
новими (такими як  міщанський лібералізм  або  революційний утопізм)  вимагала
масштабних особистостей, які б висували і реалізовували принципово нові ідеї або
були спроможні вдихнути нове життя у старі. У романтиків друге виходило значно
краще, але сформований ними стиль відзначався оригінальністю й часто не зважав
ні на які авторитети. Найбільш яскравими представниками раннього романтизму
кінця  XVIII  ст.  були  німець  Новаліс  і  англієць  Вільям  Блейк,  талановитий
художник і поет, який не здавав свої літературні твори у типографський набір, а
вигравірував  їх  разом  з  ілюстраціями  до  них,  випускаючи  збірки  поезій  дуже
обмеженими накладами.

Друга  половина  XVIII  ст.  стала  часом  зародження  класичної  німецької
філософії в особі І.Канта і виділення естетики як окремої філософської науки після
праць А.Баумгартена. Визнання німецькими філософами-ідеалістами обмеженості
раціональних  можливостей  мислення  ("Критика  чистого  розуму"  і  "Критика
здатності судження") і  теоретичний "прорив" у не менш важливому питанні про
об'єктивну вартість художнього сприйняття світу, яке має свої закони, додатково
стимулювали нові пошуки в галузі художньої культури.

З іншого боку, стрімко зростали виробничі потужності європейських країн,
передусім  Британської  імперії,  яка  не  тільки  стала  найбільшою  країною  світу,
займаючи  чверть  усієї  суші  й  використовуючи  працю  мільйонів  рабів,  але  й
реформувала мануфактурне виробництво у фабричне шляхом впровадження цілої
низки технічних винаходів.  Найпослідовнішими продовжувачами цієї лінії  стали
американські колонії імперії, що здобули самостійність і проголосили Конституцію
США.

Таким  чином,  культура  XVII-XVIH  ст.  була  важливим  етапом  в  історії
світової  культури.  У  цей  період  в  Європі  швидко  змінюється  спосіб
світосприйняття і уявлення про місце і роль культури. Поступово визначилися нові



культурні цінності,  які,  з  одного боку, передбачали надання людині усе більшої
свободи в її діяльності, передусім, творчої, а з іншого - вимагали підпорядкування
особистих  цілей  та  інтересів  суспільним  потребам.  Залежно  від  уявлень  про
визначальні  суспільні  потреби  формуються  різні  типи ідеологій-  консервативна,
ліберальна, революційна. Антагонізми і  взаємодія між різними типами ідеологій
визначили розмаїтість шляхів подальшого культурного розвитку.

Питання для самоконтролю:
1 Які риси притаманні науковій революції XVII ст.? Які наукові відкриття та 
ідеї XVII- XVIII ст. визначили науково-технічний та суспільний прогрес 
людства?
2 Чим можна пояснити суперечливість світогляду тогочасної людини?
3 Які найголовніші ідеї Просвітництва визначили зміст Нового часу?
4 У чому полягає феномен енциклопедизму та історичне значення 
"Енциклопедії"?
5 Які особливості бароко? Чим зумовлена поява цього стилю? Назвіть його 
яскравих представників.
6 Які художньо-мистецькі особливості притаманні рококо? Творчість якого 
художника найповніше виразила зміст цього стилю.
7 Що таке класицизм та неокласицизм? Що наближує, а що відрізняє ці 
стилі?
8 Чим відрізняються поняття "античність" і "класицизм"?

Самостійна робота  7

Тема: Культура східних слов'ян

Мета:  розширити  знання  щодо  культури східних  слов’ян, виховувати
зацікавленість  дисципліною,  прагнення  отримати  нові  знання  самостійно;
розвивати духовні, інтелектуальні і естетичні відчуття.

План
1 Наукова база вивчення культури східних слов'ян.
2 Основні етапи розвитку культури східних слов'ян.
3 Вірування та міфологія східнослов'янських племен.
4 Трипільська культура, її особливості.
5 Особливості культурного процесу скіфського періоду. Черняхівська 
культура, її місце у культурному надбанні слов'ян.
6 Особливості праслов'янської писемності. "Велесова книга", її значення для 
розвитку культури києворусичів.

Література
1 Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та зарубіжна 

культура: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
2 Історія української культури / За загал, ред. І.Крип'якевича. - К.: Либідь, 



1994.
3 Історія української культури у 5-ти томах. - К.: Наукова думка, 2001 - 2003.
4 Клапчук С.М., Остафійчук В.Ф. Історія української та зарубіжної 

культури. - К.: Вища школа, Знання, 2000.
5 Попович М.В. Нарис історії культури України. - К.: "АртЕк", 2001. 

Русанівський В.М., Вервес  Г.Д.,   Гончаренко   М.В.   та   ін.   Культура 
українського народу: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1993.

6 Українська   культура:   історія   і   сучасність:   Навч.   посібник   /За   
ред.Черепанової С.О. -Львів: Світ, 1994. 

Розв'язуючи  проблеми,  пов'язані  з  кожною  з  національних  культур,
неможливо обійти увагою питання про її походження. Оскільки поняття "нація" в
теперішньому  розумінні  тісно  пов'язане  з  державним  устроєм  народу,  який
заселяє  певну  територію,  національну  культуру  в  першу  чергу  слід  було  б
розглядати  у  зв'язку  з  історією  конкретної  держави.  Проте,  як  доводить  і
«новітня, і давня історія, політичні кордони почасти лишаються тільки штучними
і  нестійкими  утвореннями.  Вони  змінюються  значно  швидше,  ніж  традиції
народів, які закріплені у складному комплексі побутової й соціальної поведінки
населення,  в  його  менталітеті,  що  віддзеркалюється  в  мові,  здобутках
матеріальної та духовної культури.

За своїм характером українська культура належить до культур слов'янського
типу. Він визначається за багатьма її суттєвими рисами і пов'язаний з історією
слов'янських  племен,  які  у  другій  половині  І  тис.  н.е.  утворили  на  теренах
сучасної  України  першу  державу.  Проте  генетична  спорідненість  українців  з
іншими слов'янськими народами не виключає не тільки культурної, а й етнічної
унікальності тубільного населення.

Найбільшого розвитку в цей час досягла трипільська культура, названа так
від с.Трипілля Київської області, де на потужний культурний шар матеріальних
залишків  вперше  натрапив  київський  археолог  Хвойка  у  1896  р.  За  деякими
етноанатомічними  показниками  трипільці  були  досить  далекими  від  пізніших
слов'ян,  тому  важко  вбачати  в  них  безпосередніх  попередників,  теперішніх
українців. Однак здобутки трипільців багато в чому позначилися на подальшій
долі  культури  на  українських  землях,  оскільки  започаткували  традиції
землеробства, а воно назавжди стало визначальним фактором розвитку стабільної
частини місцевого населення,  зумовлюючи побут,  звичаї,  календар і  вірування
тубільців.

Сліди  трипільської  культури  виявлено  на  великій  території,  що  охоплює
майже  всю  Правобережну  Україну  й  землі  сусідніх  країн:  Польщі,  Молдови,
Румунії. Трипільці мешкали протягом IV-II тис. до н.е. в селищах, які складалися
з декількох десятків, а інколи й сотень невеликих будинків, зроблених з дерева і
обмазаних глиною. Ці  будинки розташовувалися  своєрідними кільцеподібними
вулицями по колу, в центрі якого знаходилась дещо більша будівля громадського
призначення (на мал. - виготовлена невідомим трипільцем модель двоповерхової
або  одноповерхової  з  погребом  оселі  з  розкопок  поблизу  с.Розсохувате
Черкаської обл.). Рядів осель довкола центру інколи траплялось до десяти. І хоча



частіше  зустрічаються  селища  меншого  типу,  стали  відомими  поселення,  які
можна вважати протомістами, адже вони складалися з понад двох тисяч будинків
(Майданецьке городище на Черкащині).

Будинок належав одній, рідше декільком сім'ям. Окрім жилих приміщень, у
ньому обов'язково були глиняна або кам'яна піч та комори, де зберігалися їстівні
припаси. Тип житла відповідав певній суспільній організації. Люди жили більш
осібно, тяжіли до сімейного побуту. Ці форми збереглися й до більш пізніх часів.
У найстаріших згадках про слов'ян у наших землях йдеться, що їм властиво жити
сім'ями, в окремих будинках, кожний з яких стоїть дещо осторонь від сусідніх.

У  вжитку  трипільців  знаходилась  велика  кількість  посуду.  Його  теж
виробляли з глини, яку дуже часто вкривали монохромними або поліхромними
розписами. Ці розписи складалися з рослинного або геометричного орнаменту,
інколи  -  зображень  одомашнених  тварин,  зокрема,  кіз  та  корів.  На  уламках
глиняного посуду лишилися сліди сонячних символів, серед яких кола, хрести,
різновиди  свастики.  Такі  символи  характерні  для  культури  раннього
землеробства, коли люди, що усвідомлювали свою залежність від сил природи,
намагалися вплинути на неї за допомогою магічних дій та знаків.

У цей період люди сприймають сонце як  верховне божество всесвіту,  від
якого залежить усе і, в першу чергу, ті стихії, що мають безпосередній вплив на
врожай,  на родючість  землі,  худоби.  Такі  вірування отримали назву солярних.
Вони були притаманні людству протягом досить тривалого часу і зустрічалися в
добу  перших  землеробських  цивілізацій  у  різних  куточках  світу.  Однак  із
класовим  розшаруванням  суспільства  такі  вірування  поступаються  іншим
релігійним  системам,  що  більше  пов'язані  з  конкретними  формами  державної
влади й суспільного устрою.

Є  підстави  вважати,  що  трипільська  культура  виникла  в  умовах
матріархального  суспільства,  оскільки  під  час  розкопок  археологами  виявлено
чималу  кількість  глиняних  фігурок  людей,  серед  яких  переважають  жіночі
зображення типу "венер" палеоліту. Вони, скоріше за все, уособлювали вірування
в духів предків і, в першу чергу, в материнських богів. Але серед цих фігурок
зустрічаються й зображення тварин, що можуть бути як свідченням про залишки
тотемічних вірувань, так і  про естетичні уподобання трипільців,  безпосередньо
пов'язані з їх повсякденним побутом. Відомо, що в їх господарстві тварини мали
важливе  значення.  Люди  розводили  велику  рогату  худобу,  кіз,  свиней,  овець,
використовували тварин як тяглову силу при зорюванні землі, перевозці врожаю,
будівельних матеріалів тощо. А з овечої вовни вони навчилися виробляти одяг.
Отже, тварини мали користуватися в трипільській культурі неабиякою шаною.

Рідкісними є поки що знахідки пластики із зображенням людей , призначення
яких не зовсім зрозуміле. Подібно до багатьох народів, що вірили в духів предків,
трипільці робили поховання померлих родичів під підлогою власних будинків.
Вважалося, що таким чином можна забезпечити присутність духів та їх поміч у
повсякденних  справах  родини.  Також  у  межах  помешкань  зустрічаються  й
поховані кістки та черепи домашніх тварин. Деякі дослідники тлумачать позначки
на кераміці  трипільської  доби як  літери і  навіть роблять  спроби дешифрувати



написи,  які  в  разі  доведення  їх  літерного  характеру  треба  буде  визнати
найдавнішою з відомих досі формою звукового письма.

Близько 2000 р.  до  н.  е.  трипільська  культура  занепадає,  відступаючи під
тиском більш численних і войовничих, як вважають, індоєвропейських народів
археологічної  культури  бойових  сокир  і  шнуркової  кераміки,  а  частково
змішуються з ними. Нове населення прийшло зі сходу і, як вважають фахів ці,
вперше  у  світі  приручило  коня  для  верхової  їзди.  Саме  їм  може  належати
культове  зображення  з  околиць  с.Керносівки  Дніпропетровської  області,  що
датується кінцем III - початком II тис. до н.е. Індоєвропейці частково осідали на
плодючих  землях  і  переходили  до  землеробства,  а  частково  продовжували
кочувати у південних регіонах України.

Однак відтепер традиції землеробства разом з осілим способом життя стають
вирішальними при визначенні культурного розвитку племен на наших землях. В
II  тис.  до  н.е.  ці  традиції  розвиваються в  межах так  званих білогрудівської,  а
потім  і  чорноліської  культур,  які  дослідники  відносять  до  праслов'янсько-
балтійських.  Білогрудівська  культура  виникла  на  правому  березі  Середнього
Подніпров'я,  тобто  в  розвиненому  землеробському  регіоні  колишньої
трипільської  культури.  Близько  XVI-X1I  ст.  до  н.е.  білогрудівці  з  успіхом
опановували території Лівобережжя, сягаючи Сіверського Дінця. Як і трипільці,
вони  зводили  великі  городища,  які  з  часом  оточували  все  більш  міцними
земляними  валами,  посиленими  у  верхній  частині  загостреними  стовпами.
Український дослідник М.З.Суслопаров зробив спробу розшифрування знаків на
баночній  керамічній  посудині  цієї  доби,  знайденій  1903  р.  у  с.Попасному
Дніпропетровської  обл.  Д.І.Яворницьким.  Згідно  з  дешифровкою  дослідника,
напис було створено мовою, близькою до сучасної литовської й свідчив він про
вміст посудини під час її застосування - в посудині зберігали червону фарбу, так
звану  кіновар.  IX-VII  ст.  до  н.е.  датується  панування  чорноліської  культури,
пов'язаної  з  великим  укріпленим  городищем  з  трьома  лініями  валів  і  ровів  у
верхів'ях р.Інгулець (Кіровоградська обл.).

Перетворитися  на  цивілізацію  цій  протокультурі,  знов-таки,  зашкодили
кочівники, які увійшли в історію під іменем кіммерійців. Навалу кіммерійців у
цілому  можна  визнати  явищем  руйнівним  для  розвитку  культури.  Проте
войовничі степовики сприяли розповсюдженню в широкому степовому довкіллі
здобутків тих народів, які зазнали від них поразки. У вигляді військової здобичі
кіммерійці несли із собою предмети престижного споживання:  одяг,  прикраси,
ужиткові  речі.  Та  найбільше  вони  сприяли  розповсюдженню  кінського  й
військового  спорядження,  яке  часто  мало  всі  ознаки  витворів  справжнього
мистецтва:  фігурні  пряжки,  кольчуги,  прикрашені  складними  орнаментами  з
ромбів, квадратів, спіралей, що утворювали довершений геометричний стиль. До
того ж кіммерійці  вже оволоділи секретами виготовлення зброї  з заліза,  знали
ковальську  справу  й  мали  навички  ковальської  зварки  металів.  Згідно  з
повідомленнями ассирійських джерел, кіммерійці, яких там називали "гімірраї" на
початку  VII  ст.  до  н.е.  вдерлися  у  малоазійські  області  Фригію та  Лідію,  але
довше за все - до кінця VII ст.  до н.е.  -  протрималися у Каппадокії  (південне
узбережжя Чорного моря) в  районі міста Сіноп, яке вони значно розбудували.



Попри  міграцію,  значна  частина  кіммерійців  залишилися  в  межах  східного
Приазов'я.

Слідом за кіммерійцями у VII ст. до н.е. на наших землях з'явились і скіфи
(скити).  За  браком  конкретних  доказів  гіпотетичне  більшість  дослідників
вважають  скіфів  іраномовним  народом,  хоча  віддавна  доказова  база  іраністів
піддається різнобічній критиці.  У VII  ст.  до н.е.  ці  племена стають відомі  під
іменем "ашкузі"  та "ашкеназім" у країнах Малої  та Передньої  Азії,  куди вони
здійснили загарбницький похід і близько 30 років тримали у ярмі різні справді
іраномовні народи цих регіонів, роблячи наїзди на їх сусідів, сягаючи Палестини і
єгипетських  володінь.  Фараон  Псамметіх  відкупився  від  них  величезними
подарунками.  За  повідомленнями  античних  джерел,  скіфи  обклали  населення
завойованих територій важкою даниною, але деякі їх загони не вдовольнялися
цим і займалися додатковим грабунком. Врешті мідійці на чолі з царем Кіаксаром
розправилися зі скіфською знаттю, перерізавши її після бенкету. Скіфські загони
повернулися у степову частину Північного Причорномор'я.

Археологічна культура скіфського типу поширюється на величезні простори
від Алтаю до Середземного моря, але скільком і якого походження народам вона
належить,  з'ясувати  поки  що  неможливо.  На  жаль,  невідомо,  чи  мали  скіфи
писемність, принаймні ніяких писемних пам'яток безпосередньо від скіфів до нас
не дійшло. Але історичні відомості про скіфів містяться в іноземних джерелах.

Великий вплив скіфського чинника на події в античному світі відчували їх
сучасники  -  давні  греки.  Одним  з  перших  про  скіфів  написав  Геродот,  який
приділив їм  окрему книгу  своєї  "Історії"  і  не  лише яскраво  змалював побут  і
звичаї тих народів, які заселяли українські землі під назвою скіфів, а й навів дані
про  їх  релігійні  погляди,  міфологію.  В  подальшому  до  скіфської  тематики
зверталися й римські історики: Страбон, Пліній Старший, Еман та ін.

Територія  Скіфії,  як  її  описував  Геродот,  майже  повністю  відповідає
географічним межам сучасної України. Коли говорять про скіфські племена на
українських  землях,  то  виділяють  дві  основні  групи,  які,  послуговуючись
термінологією  Геродота,  називають  "царськими  скіфами",  що  вели  кочовий
спосіб  життя,  і  "скіфами-орачами",  в  яких  вбачають  одних  з  прямих  предків
слов'ян. Сам Геродот поділяв територію Скіфії на вісім регіонів, у кожному з яких
жило певне плем'я.

Між  цими  різними  племенами  на  V  ст.  до  н.е.  встановилися  форми
своєрідного симбіозу під проводом одного володаря ("царя").

Назву "scuthoi" ці племена отримали від грецьких колоністів, які у VI ст. до
н.е.  заснували на  чорноморському узбережжі перші торговельні  міста і  вели з
місцевим населенням жваву торгівлю. Греки давали назви "варварам" за якоюсь
характерною ознакою. У випадку скіфів такою ознакою послужила характерна
форма півсферичних сосудів-чаш, характерних для кочівників і  більш пізнього
часу.  Геродот  свідчить,  що  самі  скіфи  називали  себе  сколотами  за  іменем
(титулом?) свого царя.

Не  маючи  плодородної  землі,  де  можна  було  б  вирощувати  хліб,  греки
вдавалися до колонізації тих регіонів басейну Середземного та Чорного морів, де
були сприятливі для землеробства умови. Так і на нашому узбережжі з'являються



грецькі  міста-колонії.  Найбільшою  з  них  була  Ольвія,  розташована  в  гирлі
Дніпра, поблизу сучасного Миколаєва. Осідаючи на цих землях, греки заводили
своє господарство, садили виноградники, ловили рибу та головне - вели торгівлю
з місцевим населенням. Це сприяло жвавому культурному обміну між народами й
поширювало  здобутки  середземноморської  культури  на  наших  теренах,  адже
греки тоді мали зв'язки з усіма регіонами Середземномор'я. Археологи знаходять
численні грецькі вироби не тільки на півдні України, а й на території Київської,
Полтавської,  Харківської  областей.  У  старих  могилах,  що  вивчалися  в  різних
куточках  України,  зустрічають  гроші,  які  карбувалися  в  грецьких  містах-
колоніях, античні глиняні амфори з-під вина й оливи, грецькі вази й різні інші
вироби античних майстрів, у першу чергу, з золота й срібла. Грецьким майстрам
замовляли вироби з золота скіфи. Для скіфських царів карбували греки й власне
скіфські  гроші.  З  грецькими  товарами  йшла  в  наші  землі  й  культура,  нові
технології,  майстерність  передових  у  тогочасному  світі  виробників.  Разом  із
крамом  тутешні  мешканці  набували  відомостей  про  світ,  про  побут  та  звичаї
греків. Цей побут вельми приваблював місцевих жителів, формував у них критерії
престижного  споживання.  Свідчення  про  це  можна  знайти  в  Геродота,  який
записав у своїх працях таку оповідь.

У скіфського царя Аріанта було багато синів, але царювання він передав сину
від еллінки, якого звали Скіл. Від матері Скіл навчився грецької мови й грамоти і
полюбив відвідувати Ольвію, де мав власний будинок і подружжя. Він завжди
залишав свій почт поза мурами міста, тому скіфи навіть не здогадувалися, що їх
цар робив у Ольвії. А цар тут переодягався в грецькі шати і жив, з них є пектораль
і  гребінь  з  "царських"  курганів,  розташованих  у  Придніпров'ї  в  районі  луки
Дніпра.

Вірогідно,  столицею Скіфії  у  V  ст.  до  н.е.  було  Кам'янське  городище  на
правому березі Дніпра біля сучасного Нікополя. Скіфська знать столиці жила у
цитаделі-акрополі площею 30 га у кам'яних будинках. Навколо на великій площі
жили ремісники та інші міщани у наземних кам'яних та дерев'яних будівлях зі
стовпами,  а  частково  -  і  в  землянках.  Основними заняттями мешканців  міста-
метрополії були виготовлення залізних і бронзових виробів на продаж, ткацтво і
гончарство, а також скотарство і землеробство. Великою шаною у скіфської знаті,
як  кочівницької,  так  і  осілої,  користувалися  вироби  з  місцевого  і  привізного
золота.  За  такі  вироби,  що  їм  разом  з  вином  і  олією  постачали  греки
причорноморських  міст,  скіфи  платили  своїми  бранцями,  а  також продуктами
землеробства,  що  вироблялися  "скіфами-орачами".  Кочівницькі  поховання
скіфського  типу  нерідко  багаті  на  предмети  розкоші  місцевого  виробництва,
виконані у так званому "звіриному стилі”.

Поховання  кочівницьких  скіфів  відрізняються  від  поховань  осілого
населення. Кочівники покладали тіла своїх царів і знать у катакомбах, над якими
насипали курган (висота-насипу деяких з них сягає 20 м), в якому було чимало
предметів розкоші. Скіфські курганні коштовності здобули у наш час всесвітню
славу. 

Фрагменти  нижнього  і  верхнього  ярусів  пекторалі  з  Товстої  могили  У
землеробській зоні з VI ст. до н.е. також насипалися величезні кургани, але не над



катакомбами,  а  над  дерев'яною  конструкцією,  що  нагадувала  житло.  Верхня
частина дерев'яної домовини спалювалася, тоді як сам труп померлого лишався
неспаленим. Розмір курганів і предмети розкоші, серед яких траплялися не тільки
місцеві, а ассирійські коштовності, свідчать про значне майнове розшарування і в
землеробському  середовищі.  Оскільки  поховання  знаті  розташовувалися  у
центральних районах племінних утворень, між двома типами поховань пролягає
стокілометрова зона між степом і лісостепом, де курганів скіфської доби немає
зовсім.  "Скіфи-орачі"  селилися  на  всьому  Правобережжі  Дніпра  від  Буго-
Дніпровського  лиману  до  Волині  та  в  лісостеповій  зоні  Лівобережжя.
Землеробське  населення  також  утворювало  великі  протоміста,  з  яких
найбільшими є  Трахтемирівське  городище на  правому березі  Дніпра  (загальна
площа  -  500  га),  яке,  правдоподібно,  було  культовим  центром  сколотських
племен, та Більське городище на березі Ворскли, яке ототожнюється більшістю
дослідників  з  Гелоном  у  Геродота.  Дерев'яне  місто  Гелон,  за  Геродотом,
розташовувалося у глибині володінь племені будинів, але в ньому жило багато
греків, які шанували грецьких богів і робили їм статуї з дерева, оскільки каменю
поблизу не було.

Землеробські племена Скіфії були спадкоємцями традицій тубільних племен,
з  якими  поступово  змішувалися  прийшлі  кочівники.  Оскільки  культура  будь-
якого народу в ті часи мала синкретичний характер і позитивні знання про світу
ній  завжди  тісно  перепліталися  з  побутовими  звичаями  та  релігійними
віруваннями, то, скоріше за все, скіфів-орачів слід розглядати і як продовжувачів
культурних традицій перших землеробів на теренах нашої вітчизни.  Вірогідно,
що  від  скіфського  часу  нам  залишилися  і  назви  найбільших  річок  -  Дніпра,
Дунаю, Дністра і Дону. 

Легенда про походження скіфів та їх золото свідчить про автохтонність її
творців. За Геродотом, ця легенда виглядала так. Скіфи вважали себе порівняно
молодим народом, але легендарні події своєї праісторії відсували у давнину на
тисячу  років.  Від  шлюбу  Зевса  і  доньки  Борисфена  (Дніпра)  народилася  на
пустельній  землі,  що  пізніше  стала  Скіфією,  перша  людина  -  Таргитай.
Російський академік Б.О.Рибаков вважає ім'я першопредка скіфів спорідненим з
іменами багатьох богів і героїв індоєвропейських народів (від етрусків і кельтів
до  індусів).  Сини  Таргитая,  яких  звали  Ліпоксай,  Арпоксай  і  Колаксай,
започаткували тут три гілки скіфського народу. При них з неба впали золоті дари:
рало (плуг) з ярмом, сокира та чаша. При спробі двох старших братів наблизитися
до золота,  воно спалахувало вогнем, і  лише Колаксай зміг заволодіти ним. Це
було розцінено як знамення богів, а тому брати визнали головування над собою
молодшого  брата  -  Колаксая.  Він  поділив  країну  між  своїми  синами  на  три
частини і в найбільшій залишив золото, яке скіфські царі вважали священним і
якому щорічно приносили жертви.

Як тлумачать давній міф сучасні вчені, три царства мали символізувати три
сфери  космосу:  небо,  землю  і  підземне  царство.  А  ім'я  "Колаксай",  за  їх
твердженнями, швидше за все перекладається як "Сонце-цар". Сюжет міфу дуже
нагадує східнослов'янські сюжети та більш пізні казки про три царства:  мідне,
бронзове  і  золоте.  Золоте  царство  дістається  молодшому  братові,  який



народжується на сході сонця і  тому теж пов'язаний із зорею, денним світлом і
небом. Не випадково, мабуть, саме молодший брат завжди перемагає і в наших
казках.  Звичаї,  пов'язані  з  трьома  священними  предметами  -  ралом,  чашею  й
сокирою - відомі також у кельтів.

На першому місці серед тих дарів,  які  від богів отримали скіфи, знаряддя
землеробської  праці.  І  це  не  можна  вважати  випадковим  збігом.  Дослідження
міфів  різних  народів  дають  підстави  сприймати  такі  надприродні  дари  в
безпосередній  відповідності  до  системи  культурних  цінностей,  які  сповідував
кожний  етнос.  Антропологічні  дані  показують,  що  за  походженням  пізніші
слов'яни мали, скоріше, прабатьківщину на північний захід від контрольованих
скіфами  територій  і  мали  від  скіфів  назву  неври.  Однак  у  галузі  культурних
здобутків  між  майбутніми  слов'янами  та  скіфами  було  чимало  спільного,
зумовленого  їх  спільним  індоєвропейським  походженням.  За  літописами  ми
знаємо,  що княжа влада  виводилася  від  Сонця або  Даждьбога,  якого  вважали
сином Сварога,  що був  богом неба  і  вогню.  Отже,  князі  Київської  Русі,  яких
називали  нащадками  Даждьбога,  так  само,  як  і  скіфські  володарі,  вели  свій
родовід від вогняного бога. Взагалі між скіфським часом і пізнішими періодами
історії України є чимало зв'язків. Так, скіфське царське ім'я, яке Геродот подає у
грецькому  перекладі  як  "Октомасад",  є  прямим  відповідником  неофіційного
прізвиська  галицького  князя  XII  ст.  Ярослава  -  Осмомисл.  У  центрі
Трахтемирівського городища за часів Київської Русі було збудовано славетний
монастир,  який  у  козацькі  часи  на  прохання  запорожців  було  їм  передано  у
володіння  польським  королем  Стефаном  Баторієм.  Сама  ж  назва  містечка
Трахтемирова  (Терехтемирова)  небезпідставно  виводиться  багатьма
дослідниками від імені скіфського першопредка Таргитая.  За Геродотом, скіфи
шанували сімох богів, але не робили своїм богам ніяких зображень за винятком
бога  війни,  ім'я  якого  Геродот  подав  грецькою  мовою.  "Аресу"  скіфи
присвячували віткнутий у купу хмизу (на погребальному вогнищі?) меч-акінак. У
зв'язку з цим цікавим є питання про те, ким поставлені і кого зображували кам'яні
скульптури скіфської доби (збереглося близько 15 зображень, датованих VI-IV ст.
до н.е.),  більшість яких зосереджена у міжріччі  Дністра  і  Дніпра.  Б.О.Рибаков
вбачав у них праслов'янські божества, поставлені на шляху хлібного експорту до
Ольвії, звертаючи увагу на келихи в руках ідолів у формі рогу, а не чаші (див. на
мал. ліворуч - гіпотетична праслов'янське (з Миколаївської обл., V ст. до н.е.),
праворуч -  кочівницьке,  можливо, вже сарматське (з Донецької обл.,  IV ст.  до
н.е.).

Пантеон  скіфів  очолювала  богиня  Табіті.  Вона  була  богинею домашнього
вогнища  і  вважалася  як  матір'ю  першої  людини-царя,  так  і  богинею  вогню
небесного.  Можливо,  в  цьому  знайшли  відображення  залишки  матріархальної
минувшини  скіфів,  а,  можливо,  такі  релігійні  погляди  відбивали  шанобливе
ставлення до жінки, властиве скіфам. Проте, варто уваги, що подібні погляди на
роль  прародительки  богів,  матері  Сонця,  притаманні  й  давньослов'янській
міфології.  В ній ролі скіфської Табіті могли б відповідати Рожаниці, Берегиня,
Коляда або Мокош.



Взагалі  в  культурі  східних  слов'ян  жінка  посідала  доволі  високе  місце.
Скоріш  за  все,  такий  тип  культури  дійшов  до  нашого  часу  не  тільки  від
найдавніших землеробів,  а  й  через  скіфів  і  сарматів  (савроматів),  найближчих
родичів скіфів, які в IV-III ст. до н.е. вторглися у Скіфію. Але ще у V ст. до н.е.
вони вже жили в степах на схід від Дону. За легендою, що її переказував Геродот,
сармати походили від союзу скіфів з амазонками - міфічним жіночим племенем,
яке жило без чоловіків, народжуючи дітей від своїх полонеників і залишаючи в
живих  тільки  дівчат.  Войовничий  дух  сарматів,  які  згодом  витіснили  скіфів-
кочівників  у  Крим,  викликав  здивування  й  захоплення  сусідніх  народів  і
породжував казкові оповіді про їх походження. Але з історичних джерел відомо,
що жінки в сарматів користувалися такими ж правами, як і чоловіки. Доволі часто
на чолі племені в них могла стояти жінка, яка керувала громадою в усіх справах,
у тому числі й у військових.

В легендах залишилися згадки про войовничий дух сарматів та їх мужню
рішучість у бою. Мабуть, саме через це українсько-польська шляхта XVI-XVII вв.
витворила етногенетичний міф походження саме від сарматів (українська шляхта
- від сарматського племені роксоланів). Судячи з залишків матеріальної культури,
сармати  скористалися  загостренням  відносин  між  скіфами-кочівниками  і
землеробами,  викликаним посиленням визиску  землеробського  населення.  Але
союзниками землеробів перші сармати не стали. За археологічними даними, від
початку сарматського завоювання хліборобське населення Скіфії просувається на
північ і будує укріплені городища, значна частина з яких була порівняно скоро
зруйнована,  що  свідчить  про  ворожнечу  з  кочівницьким  світом  і  остаточне
зруйнування колишнього скіфського симбіозу. Певна частина осілого населення
перебирається на Нижнє Подунав'я, де засновує сім міст. В античних істориків це
семигороддя найчастіше називалося Малою Скіфією. Скіфи-кочівники у Криму
заснували  нову  столицю,  відому  під  назвою  Неаполя  Скіфського.  Колись
процвітаюча Ольвія при йшла у тривалий занепад. Зруйнувавши стару систему
взаємовідносин  між  античним  світом  і  теперішніми  українськими  землями,
сармати не організували своєї. Тому про сарматів лишилося мало відомостей в
античних джерелах, оскільки елліністичні автори нічого цікавого для себе в житті
цього племені  чи  союзу племен не  знаходили.  Згадки  про сарматські  племена
язигів,  роксолан,  аорсів  тощо  з'являються  лише  там,  де  йдеться  про  їх
грабіжницькі напади на культурну Ойкумену Середземномор'я,  часто спільно з
іншими "вараврськими" народами. До I-II ст. н.е. сармати все життя проводили у
сідлі й не дбали про постійне житло і зайве в мандрах майно. Все, що їм було
необхідно, вони намагалися здобувати в бою, а не створювати власноруч. Однак,
за  повідомленням  римського  історика  Тацита,  яке  підтверджується
археологічними  даними,  з  кінця  І  ст.  н.е.  частина  сарматів  починає  активно
переходити  до  осілого  способу  життя  і  поступово  змішується  з
давньослов'янським землеробським населенням українського лісостепу.

Ще в  І  ст.  До  н.е.  Греція  була завойована  Римом,  а  у  ІІ  ст.  н.е.  північне
узбережжя  Чорного  моря  після  запеклої  боротьби  римлян  з  елліністичними
Понтійським  і  Боспорським  царствами  опинилося  у  складі  Римської  імперії.
Рабовласницьке  Боспорське  царство  зі  столицею  в  Пантікапеї  (Керчі)



продовжувало існувати, визнавши зверхність Риму. Відтоді знов пожвавлюються
торговельні й культурні контакти українських земель з античним світом, а серед
місцевого  населення  починають  поширюватися  філософсько-релігійні  вчення
пізньої античності, у тому числі й християнська релігія.

Спочатку  віра  в  Христа  на  наших  землях  поширилася  у  Північному
Причорномор'ї,  оскільки  до  кримської  Скіфії  римляни  ще  під  час  гонінь  на
християн часто висилали їх на роботи у копальнях. Серед цих християн часто
були  чільні  лідери  християнських  общин  імперії,  як  римський  папа  Климент
(початок  II  ст.).  І  до  наших  часів  у  Криму  збереглися  печерні  міста  з
християнськими  храмами  й  монастирями,  вибитими  в  скелях,  як,  наприклад,
поблизу Бахчисарая.  Центрами християнства стають найбільші осередки греко-
римської культури: відбудована римлянами Ольвія, міста Тірас у гирлі Дністра
(тепер Акерман); Пантікапей, на місці сучасної Керчі; Херсонес (давньоруський
Корсунь) біля сучасного Севастополя.

Відновлення  жвавої  торгівлі  сприяє  розповсюдженню  християнства  і  на
решту  території  сучасної  України,  але  його  роль  і  значення  в  тодішньому
культурному житті не слід перебільшувати, як це інколи трапляється. Переважна
більшість населення прадавньої України сповідувала традиційне, хоча й постійно
оновлюване язичництво.

Язичництво давніх слов'ян давно привертає пильну увагу дослідників. Однак
жодну  з  сучасних  реконструкцій  світу  давньослов'янських  вірувань  не  можна
вважати остаточно доведеною. На те існує декілька причин. Перша і, здається,
найважливіша  полягає  в  тому,  що  протягом  тисячоліття  від  прийняття
християнства церква ретельно викорінювала будь-які сліди язичництва з життя та
побуту народу. В першу чергу це стосувалося матеріальних пам'яток тогочасної
релігійної культури. Відтоді, як за наказом князя Володимира били батогами й
кинули  у  Дніпро  дерев'яних  ідолів  з  княжого  двору,  протягом  століть  церква
виявляла  та  нищила  все,  що  нагадувало  про  колишні  вірування.  А,  по-друге,
кожне  слов'янське  плем'я,  імовірно,  сповідувало  своїх  богів,  культ  яких  не
поширювався на значні території. Крім того, самі племена часто утворювалися і
розпадалися, змінювали умови життя, а з ними - і релігійні вірування. Через це
загальнослов'янське  язичництво  не  стало  універсальною  системою,  а  лише
відображало  досвід  життя  в  конкретних  природних  умовах.  До  того  ж
припускається, що слов'яни не мали писемності й не будували храмів, у яких би
ця віра змогла знайти матеріальне втілення. Всупереч цьому припущенню деякі
дослідники доводять,  що храми закритої  конструкції  у  слов'янських  язичників
були,  що  археологічне  прослідковується  до  IV-V  ст.  н.е.  на  подільському
Правобережжі,  однак  з  переходом  на  так  званий  "германський  спосіб
виробництва" українські слов'яни переходять від порівняно крупних городищ до
невеликих хутірських поселень, яким відповідали відкриті капища і поклоніння
священним деревам, джерелам і річкам.

Украй  обмежені  відомості  про  релігійні  вірування  стародавніх  предків
слов'ян дозволяють впевнено говорити лише про те,  що вони були органічною
частиною духовного  життя  всієї  індоєвропейської  праспільноти.  Не  випадково
кожний  з  дослідників  праслов'янської  міфології  легко  реконструює  її  основні



риси,  порівнюючи  або  з  давньоіранськими,  або  з  давньогрецькими,  або  з
давньоіндійськими  міфами.  Єдине,  що  викликає  сумніви  при  такому
реконструюванні, це достовірність співвідношення конкретних функцій богів з їх
назвами, адже в кожному разі йдеться про паралелі з міфологіями зовсім інших
народів.  До  цього  часу  це  питання  не  отримало  достовірного  наукового
висвітлення.

Разом з іншими індоєвропейськими народами слов'яни почали шлях розвитку
власних релігійних поглядів ще від найбільш примітивних їх форм, серед яких
важливе  місце  посіли  тотемізм  і  анімізм  доби  мисливського  господарювання.
Згадки  про  них  закріплено  в  народних  казках  про  тварин,  спочатку  диких,  а
згодом і  одомашнених,  у  віруваннях  про відьом та  вовкулаків  і  в  можливості
перевтілення  людини  в  тварину  й  навпаки.  Праслов'яни  обожнювали  сили
природи,  серед  яких  найважливішими  були  ті,  що  зумовлювали  річний
господарський цикл: уособлювали життєдайні можливості землі й забезпечували
її родючість. Сонце сприймалося ними як втілення батьківського начала у світі й
ототожнювалося  з  вогняним  теплом,  яке,  імовірно,  пов'язувалося  з  образами
Даждьбога, Перуна, Ярила або Семиярила (Сімаргла). Містичний шлюб Сонця й
Землі,  що сприймалась як  дівчина  Лада,  Леля,  Дана  або Мокош, забезпечував
майбутній врожай. Наступ зими пов'язувався із тимчасовим умиранням цих богів,
а зимовий сонцеворіт - з народженням нового Сонця-божича.

Уявлення праслов'ян про три рівні світу - небесний простір, земну поверхню
та земні надра, - про зміни, які відбуваються у світі з плином часу, призвели до
ускладнення  міфологічної  моделі  світобудови.  Подібно  до  інших
індоєвропейських народів, творіння землі з космічної порожнечі вони пов'язували
з богом-творцем, імовірно, Сварогом або Стрибогом, який міг бути і втіленням
вогню  (не  випадково  Перуна  називали  "Сварожичем"),  і  втіленням  хаосу,
пов'язаного  з  вітрами.  Разом  з  небесною  матір'ю  -  можливо,  Колядою,  -  він
відповідав за відтворення світового устрою.

Світ  людей  та  життя  на  землі  залежали від  богів  середнього  й  нижнього
рівнів. Тут перевага віддавалась Сонцю, проте й бог царства підземного - Велес -
відігравав важливу роль у відтворенні природи, забезпеченні кормами худоби. До
того ж йому належали всі померлі (оскільки праслов'яни не завжди спалювали, а
й  закопували  тіла  небіжчиків).  Можливо,  часті  весняні  грози  в  давнину
сприймали як боротьбу Перуна з  Велесом (Змієм у багатьох індоєвропейських
народів  і  слов'янській  фольклорній інтерпретації)  за  чудову  красуню,  дівчину-
природу, що завжди діставалась переможцю-Сонцю.

З  подальшим зростанням  розшарованості  в  середині  слов'янських  племен,
виділенням привілейованих суспільних прошарків на вітчизняному грунті сталися
зміни  й  у  ставленні  до  міфологічного  світу.  Перун  став  сприйматися  як
покровитель військової верхівки, уособлення сили, влади й порядку, князя і його
дружини, а Велес - як бог простого народу, покровитель звичайних земних справ:
торгівлі,  скотарства,  мистецтва.  Цікаво,  що,  укладаючи  угоду  з  Візантією,
слов'яни вже за часів язичницької Русі мали клястися Перуном і Велесом (небом і
землею).  Своє ж безпосереднє  родове походження ще від часів  праобщинного
устрою слов'яни пов'язували з Родом та Рожаницями, яких вважали племінними



предками і яких вшановували під час пологів та виховання дітей безпосередньо
до і після прийняття християнства.

Питання для самоконтролю:
1 Що було в основі вірувань та міфології східнослов'янських племен.
2 Що таке "Велесова книга" та її значення для розвитку культури 
києворусичів.
3 Розкрийте особливості язичницьких вірувань давніх слов'ян.

Самостійна робота 8

Тема: Культура Київської Русі

План
1 Культура Київської Русі – видатне явище світової середньовічної культури.
2 Язичницька культура Київської Русі.
3 Запровадження християнства, його вплив на розвиток культури Київської 

Русі.
4 Взаємозв’язки культури Київської Русі з культурами інших народів.
5 Володимир Великий, Ярослав Мудрий і культурний розвиток Київської 

Русі.

Література
1 Левчук Л.Т. та ін. Історія світової культури. - К.: Либідь, 2000.
1 Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. - К.: Либідь, 1995. 
2 Мистецтво Київської Русі / Упор. Ю.С. Асєєв. -К., 1989.
3 Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - К.: Знання, 2000. 

Запровадження  християнства  на  Русі  сприяло  зміцненню  державності,
поширенню  писемності,  створенню  визначних  пам'яток  літератури.  Під  його
впливом  розвивалися  живопис,  кам'яна  архітектура,  музичне  мистецтво,
розширювалися  і  зміцнювалися  культурні  зв'язки  Русі  з  Візантією,  Болгарією,
країнами Західної Європи. Разом з християнством на східнослов'янських землях
були запроваджені церковний візантійський календар, культ "чудотворних" ікон,
культ святих. Християнство внесло позитивні зміни у світогляд людей. Якщо в
основі  політеїстичних  релігійних  вірувань  стародавніх  слов'ян  містився  страх
перед  стихійними  силами  природи,  ворожими  і  панівними,  то  християнство
плекало надію на порятунок, почуття захоплення навколишнім світом. У процесі
поширення й утвердження християнство на Русі поступово втрачало візантійську
форму,  вбираючи  в  себе  елементи  місцевих  слов'янських  звичаїв,  ритуалів,
естетичних  запитів  східних  слов'ян.  Візантійські  церковні  канони  поступово
пристосувалися до особливостей давньоруського етносу. Водночас зазначимо, що
у боротьбі з "поганством" християни знищили безцінні пам'ятки стародавнього
язичницького  світу,  зокрема  шедеври  дерев'яної  скульптури,  забороняли
старовинні  танці,  скомороші  дійства  тощо.  Християнство,  однак,  справило



великий  вплив  на  розвиток  духовної  культури  Київської  Русі.  З  його
запровадженням  літературною мовою на  Русі  стала  церковнослов'янська  мова,
створена  приблизно  за  100  років  до  прийняття  християнства  болгарськими
просвітителям  Кирилом  і  Мефодієм.  З  нею  поширювалась  освіта  також  на
Балканах  і  в  Моравії.  Коли християнство  стало державною релігією Київської
Русі,  виникла  потреба  ознайомити  віруючих  з  Біблією,  житіями  святих,
проповідями,  а  також  з  історією  християнства  та  його  світоглядом.  Першим
кроком на шляху створення давньоруської літератури було перенесення з Візантії
та  Болгарії  культової  літератури.  Наголосимо,  що  до  літератури-посередниці
давньоруські  книжники підходили творчо:  редагували  тексти,  вставляли власні
зауваження,  цитати  тощо.  До  перекладної  літератури  належали:  богослужебні
книги — Святе Письмо, Тріоді, Октоїхи, Мінеї, Требники тощо; житія святих —
агіографи, патерики — збірники коротких розповідей про ченців, аскетів; кормчі
книги  —  пам'ятки  церковного  права,  церковні  статути;  філософські  твори  на
зразок  "Шестодневу";  історичні  хроніки;  гомілетика  —  урочисті  "слова"  на
церковні свята. Важливі політичні й історичні проблеми висвітлювалися у творах
оригінальної  руської  літератури,  що  ґрунтувалася  на  досвіді  усної
дохристиянської культури. Вчені дослідили, що в 10 тис. церков і j монастирів,
побудованих на Русі з кінця X до початку XIII ст., налічувалось близько 85 тис.
перекладних  та  оригінальних  книг.  Специфіка  релігійного  змісту,  можливості
доступу  до  досягнень  світової  культури сприяли тому,  що першими руськими
письменниками  були  переважно  священнослужителі:  київський  митрополит
Іларіон,  митрополит  Климент  Смолятич,  монах-літо-писець  Нестор,  єпископи
Кирило Туровський та Лука Жидята, дяк Григорій, ігумен Печерського монастиря
Феодосій,  ігумен* Сильвестр та ін.  Основним джерелом викладу філософських
соціальних і морально-етичних проблем на Русі була Біблія, зокрема Новий Завіт.
З  біблійних  книг  найчастіше  перекладалися  Євангеліє,  Апостол  ("Дії  Святих
апостолів"  і  "Послання  апостолів"),  Псалтир,  П'ятикнижжя  Мойсееве,  Буття.
Збереглося  чимало  списків  Євангелій,  але  лише  два  з  них  складають  тетра-
Євангелія, тобто всі чотири Євангелія (від Матвія, Марка, Луки, Іоанна) разом.
Перший руський  список  Євангелія  виконав  дяк  Григорій  у  1056—1057  pp.  на
замовлення  новгородського  воєводи  і  посадника  Остромира,  родича  великого
князя  Ізяслава.  Звідси  і  назва  —  "Остромирове  Євангеліє".  Деякі  дослідники
вважають, що форма письма цього твору засвідчує про його київське походження,
а  дяк  Григорій,  ймовірно,  був  з  духовенства,  яке  приїхало  з  Києва  до
Новгорода.Інше  важливе  джерело  давньоруської  християнської  філософсько-
літературної  думки становила  візантійська  література,  зокрема  патристична  —
твори "отців церкви": Василія Великого, Григорія Богослова, Іоанна Дамаскіна,
Іоанна Златоуста, Афанасія Александрійського, Єфрема Сірина та інших, а також
матеріали  перших  Вселенських  соборів  (325  —  787  pp.).  У  них  обґрунтовані
основні  догмати  християнства.  Найдавнішою  пам'яткою  писемності  Київської
Русі вважається "Ізборник Святослава", укладений 1073 та 1076 pp. для київського
князя Святослава Ярославича. Поряд з творами церковно-релігійного характеру,
зокрема  уривками  з  патристичної  літератури,  він  містить  публіцистичні  твори
давньоруських  письменників,  де  роз'яснюються  норми  поведінки  людини  за



різних побутових обставин. В "Ізборнику" 1073 р. подано перший "Індекс книг
істинних і хибних", в якому йшлося про книги, які слід читати і які заборонені
("відречені",  апокрифічні  книги).  В  "Ізборнику"  1076  р.  згадувався  автор  —
"грішний Іоанн",  розповідалося,  якими джерелами користувався укладач книги,
коли  була  закінчена  робота,  хто  замовив  "Ізборник"  тощо.  Ці  публікації  були
першими  на  Русі  бібліографічними  довідниками.  Для  характеристики  епохи
виникнення оригінальної літератури Київської Русі найкраще підходить афоризм
з "Євангелія від Іоанна": "Спочатку було слово". "Словами" називалися тоді твори
церковно-повчального  характеру.  Сюжетом  для  їх  написання  могла  слугувати
історична  подія,  злободенна  суспільна  проблема,  постановка  моральної  теми.
Першим  відомим  письменником  з  місцевого  населення  був  у  Київській  Русі
митрополит Іларіон. Роки його народження і смерті невідомі, творив він у XI ст.
за часів княжіння Ярослава Мудрого. Він автор визначної пам'ятки вітчизняної
писемності  —  церковно-богословського  твору  "Слово  про  закон  і  благодать",
написаного між 1037 і 1050 pp., в якому наголошено на величі руського народу,
руської  землі,  руської  церкви.  Зауважимо,  що  під  "Законом"  стародавні
письменники  розуміли  Старий  Завіт  —  першу  частину  Біблії  (іудаїзм),  а  під
"Благодаттю" — Новий Завіт — другу частину Біблії (християнство). Митрополит
Іларіон висунув перед собою складне історико-філософське завдання — довести
ідею  рівності  всіх  народів,  підвести  читачів  до  ідеї  введення  давньоруського
народу  до  всесвітньої  історії,  показати,  що  руська  земля  "славиться  в  усіх
чотирьох кінцях Землі". Автор акцентує на вільному і самостійному виборі релігії
князем  Володимиром,  що  повністю  відповідало  політичному  курсу  Ярослава
Мудрого, який вів боротьбу за політичну, церковну і культурну незалежність від
Візантії.  В  особі  Володимира  Святославича  Іларіон  вперше  в  давньоруській
літературі створює образ ідеального князя — "правдивого славного та мужнього".
Він першим на Русі обґрунтовує ідею княжої влади, яка дана від Бога, відстоює
принцип прямого престолонаслідування. Як церковний діяч митрополит Іларіон,
безумовно,  на  перше місце  висуває  "божественну  мудрість".  У  Київській  Русі
достатньо  швидко  виник  свій  жанр  літератури  —  літописання  (як  жанр,  а  не
історичні  записи),  у  такому  вигляді  не  відомий  ні  у  Візантії,  ні  в  Болгарії.
Літописи  —  це  не  лише  історичні,  а  й  літературні  твори,  сказання,  билини,
народні  перекази,  посольські  нотатки,  легенди.  Збереглося  близько  1500
літописних  списків,  що  є  величезним  надбанням  культури  східнослов'янських
народів.  Загалом  давньоруські  літописи  —  це  надзвичайно  цінне  історичне
джерело, з якого можемо дізнатися про окремі подробиці подій і процесів, більше
ніде  не  висвітлених.  Однак  у  тексти  літописних  зведень  часто  вносилися
зумовлені  політичною  кон'юнктурою  зміни.  При  зміні  політичного  курсу  чи
ситуації  літописи  повністю  переписувалися,  інколи  поспішно,  а  подекуди,
можливо, і ґрунтовно. Робилося це майже так часто, як часто змінювалася влада
на великокняжому столі, а за умов невпинних усобиць з кінця 30-х років XII ст. це
стало  буденною  подією.  Ворогуючі  князі  й  цілі  князівські  лінії,  зокрема,
"мономаховичі"  й  "ольговичі",  котрі  виступали  замовниками  підготовки
літописних  редакцій,  не  могли  байдуже  оминати  процесу  літописання  і
наполягали  на  необхідності  ідеалізації  своєї  династичної  гілки  та  осуду  своїх



конкурентів. Літописи створювалися на підставі багатьох різноманітних джерел, а
укладачами таких хронік найчастіше були монахи.  Передусім вони намагалися
використовувати  Біблію,  а  тому  дуже  часто  розпочинали  опис  з  короткого
переказу  основних  старозавітних  подій:  про  перших  людей,  Великий  потоп,
розселення синів Ноя по світу тощо. Ця стабільна частина історичного передання,
незалежна  від  змін  у  суспільному  житті,  мала  на  меті  надати  такий  самий
авторитет стабільності подальшим подіям, аж до сучасних літописцям включно.
Найвидатнішим історичним твором Київської Русі й найвидатнішим вітчизняним
літописом серед збережених часом є "Повість временних літ", написана ченцем
Києво-Печерського  монастиря  Нестором  1113  р.  Нею  починаються  майже  всі
давньоруські літописи, що дійшли до нашого часу. До цього літопису ввійшли всі
попередні  зводи  та  різні  доповнення,  зроблені  самим  Нестором  та  його
попередниками.  Вперше  зроблено  спробу  визначити  місце  Київської  Русі  в
загальноісторичному процесі, пов'язати її історію зі світовою. "Повість временних
літ"  показово  втілює  найсуттєвіші  риси,  притаманні  всій  давньоруській
літературі:  релігійність,  патріотизм,  моралізаторський  характер.  "Временний",
тобто  тимчасовий,  минущий,  недовговічний  характер  мають  усі  події  земного
світу. Водночас оскільки все на землі перебуває під пильним оком Бога, ці події
—  наслідок  божественного  провидіння,  а  не  випадковий  збіг  обставин.  Тому
першим завданням монахів-літописців є "роз'яснення" на історичному матеріалі
вищої  волі.  При цьому літописець залишається  патріотом своєї  землі,  який не
може  не  виявляти  певних  симпатій  співвітчизникам.  У  подробицях,  із  ледь
прихованим захопленням сповіщає він про вдалі походи київських язичницьких
дружин проти християнського Константинополя і про розміри данини, яку мали
сплачувати русам імператори. Аналізуючи зміст твору, зазначимо, що він дає всі
підстави вважати очевидним факт намагання культурних кіл сприяти утворенню
на великій  території  Київської  Русі  єдиної  нації.  Формування  нації  сучасними
соціологами  вважається  завершеним  з  появою  національної  самосвідомості  як
спільного  для  певного  етносу  світогляду,  що віддзеркалює спільні  економічні,
політичні,  духовні  прагнення  й  відокремлює  "своє"  від  "чужого"  в  історичній
перспективі: у проекціях минулого та майбутнього. За часів Середньовіччя такі
проекції  потребували  релігійного  обґрунтування,  а  тому  укладач  "Повісті
временних літ" багато уваги приділяє саме витокам слов'янського християнства,
проте  неодноразово  торкається  і  власне  етнічних  проблем.  Історична  заслуга
літописця  Нестора  полягає  в  тому,  що  він  створив  другу,  після  Іларіона
концепцію осмислення  давньоруської  історії  та  висунув  питання  про введення
історії  Русі  до  всесвітньої  історії.  В  центрі  політичної  історії  епохи  Нестора
актуальним залишалося питання про незалежність Русі від Візантії, її культурну
самобутність.  Цінною  пам'яткою  староукраїнського  письменства  є  "Повчання
Володимира  Мономаха  своїм  дітям",  написане  на  початку  XII  ст.  Князь
Володимир  Мономах  —  одна  з  найвидатніших  постатей  княжих  часів,  син
високоосвіченого князя Всеволода, який славився знанням п'ятьох мов. Від батька
Володимир перейняв велике захоплення до книжок і  до  освіти.  На київському
престолі  він  перебував  1113—1125  pp.  У  творі  можна  виділити  три  окремих
частини.  В  першій  автор  від  імені  князя  Ярослава  Мудрого  звертається  з



посланням  до  його  синів,  закликає  жити  у  мирі  та  любові,  не  переступати
кордонів.  "Якщо  будете  жити  у  ненависті  та  в  роздорах,  —  зазначається  у
посланні, — то самі загинете та загубите землю батьків і дідів своїх, придбану їх
власною  працею".  У  другій  частині  твору  автор  розглядає  обов'язки  щодо
ближнього  та  повинності  доброго  господаря.  Він  наказує  допомагати  бідним,
опікуватися вдовицями і сиротами, забороняє карати смертю: "Ні невинного, ні
винного не вбивайте й не кажіть убивати". В третій частині Володимир Мономах
розповідає  про різні  пригоди та  небезпеки  у  своєму житті,  з  яких він  вийшов
цілий і здоровий. Причиною, на його думку, є те, що без волі Божої у світі ніщо не
відбувається.  Отже,  у  "Повчанні  Володимира  Мономаха"  простежується
світський,  хоча  і  запозичений  з  Псалтиря,  варіант  християнської  моралі.
Багатством  художніх  прийомів  красномовства  вирізняються  твори  єпископа
Кирила» Туровського. Автор багатьох казань і повчань відверто висловлюється за
свободу  волі  людини,  розуміючи  її  як  свободу  вибору  між  добром  і  злом.
Видатним  філософом  і  літератором  Стародавньої  Русі  був  Даниїл  Заточник
(кінець XII —початок XIII ст.), гаданий автор "Слова Даниїла Заточника" (в іншій
редакції  — "Моленіє  Даниїла  Заточника").  Він  високо  цінує  розум  і  мудрість
людини,  часто  посилається  на  притчі  царя  Соломона  зі  "Старого  Завіту",
використовує  афоризми  античних  філософів  —  Плутарха,  Демокріта,  Діогена,
Геродота, Аристотеля, Піфагора та ін. Після запровадження на Русі християнства
з'явився  новий  вид  літератури  —  житія  святих  (агіографія).  У  цих  релігійно-
біографічних  творах  розповідалось  про  життя  мучеників,  аскетів,  церковних  і
державних  діячів,  оголошених  церквою  святими:  Іоанна  Златоуста,  Афанасія
Александрійського,  князів  Бориса  і  Гліба,  вбитих  братом  Святополком,
засновника  Києво-Печерського  монастиря  Антонія  Печерського.  У  житіях
відбивалися історичні події тих часів, моральні, філософські, естетичні уявлення,
вони  становлять  цінні  інформаційно-історичні  джерела.  Наприклад,  у  "Житії
Феодосія Печерського"  яскраво відображені монастирський побут кінця XI ст.,
норови, звичаї тощо. На початку XIII ст. склався "Києво-Печерський патерик" —
збірник розповідей про життя ченців Києво-Печерського монастиря, заснованого
у середині XI ст. Антонієм. У ньому вміщено уривки з "Повісті временних літ",
зокрема розповіді  Нестора-літописця про иечерських монахів Даміана,  Єремію,
Ісаакія, Матвія, а також описуються деякі історичні події: про взаємовідносини
князів,  феодальні  міжусобиці,  торгівлю  Києва  з  Галичем,  Перемишлем,  похід
руських  князів  на  половців.  Справжнім  шедевром,  своєрідною  перлиною
давньоруської літератури є "Слово о полку Ігоревім", створене невідомим автором
близько 1187 р. За художнім рівнем цей твір не має аналогів у візантійській та
європейській літературах. Важливим джерелом для цього літературного шедевру
стала усна народна творчість,  що відображала цілий пласт художньої культури
русичів. "Слово о полку Ігоревім" присвячене опису невдалого походу руських
князів  під  проводом  новгород-сіверського  князя  Ігоря  Святославича  проти
половців 1185 р. Автор твору яскравими фарбами змальовує образи князів Ігоря,
Романа,  Мстислава,  Всеволода,  Святослава,  Ярослава  Осмомисла  та  ін.
Звертаючись до них, нащадків Ярослава Мудрого, він закликає їх "вкласти в піхви
мечі", помиритися між собою. За жанром — це радше не слово-хвала. а слово-



жаль з приводу страждань Руської землі, з приводу загибелі руської дружини, яку
було принесено в жертву княжому прагненню слави і військової здобичі. Деякі
дослідники зазначають, що "Слово о полку Ігоревім" за спрямованістю відбивало
опозиційні  панівній  офіційній  ідеології  пріоритети  і  за  зверненням  до
язичницьких  образів,  і  за  особливою  орієнтованістю  на  південні,  степові  та
причорноморські  витоки  русів.  Великою  тугою  сповнений  ліричний  монолог
Ярославни, який надихав багатьох українських, російських та інших слов'янських
поетів до створення неперевершених шедеврів у перекладах і  переспівах цього
уривку поеми. Найбільшою ж загадкою лишається постать автора — вихідця з
князівського середовища,  полум'яного патріота,  широко обізнаної і  талановитої
людини.  На  думку  дослідників,  одним  з  найвірогідніших  претендентів  на
авторство  твору  є  рідний брат  Ярославни,  галицький князь-ізгой  (князівського
походження,  але  без  уділу,  без  влади  над  якимось  регіоном)  Володимира
Ярославича, який під час Ігоревого походу перебував у Путивлі поруч із сестрою.
При  цьому остаточно  визначити  автора  навряд  чи  коли-небудь  вдасться.  Брак
відомостей  про  автора  цього  твору  яскраво  ілюструє  рівень  нашої  історичної
поінформованості про Давню Русь загалом і дає підстави вважати, що її культурне
життя  (за  сучасними  уявленнями  дещо  примітивне)  було  значно  багатшим  і
розвиненішим,  ніж  дають  змогу  судити  про  це  вцілілі  пам'ятки  та  відомості.
Розвиток культури на Русі вимагав підготовки освічених людей, відкриття шкіл,
створення певної системи освіти. Після офіційного запровадження християнства
на Русі князь Володимир розпорядився збудувати на Старокиївській горі, поряд з
Десятинною  церквою,  школу  для  дітей  "нарочитої  чаді",  тобто  знаті.  Школи
відкрилися також у Чернігові, Переяславлі-Залеському, Луцьку, Холмі, Овручі. В
них  вивчали  письмо,  читання,  арифметику,  іноземні  мови,  риторику,  навчали
співу, давали певні відомості про поетику, а також з географії, історії. Навчання
велося  церковно-слов'янською  мовою,  яка  "прийшла"  разом  з  церковними
книгами з Болгарії. Цією мовою перекладалася й іноземна література. Головними
поширеними на той час науками були богослов'я, філософія, історія. Відомості з
природознавства  та  космології  черпалися  з  перекладних  книг:  "Фізіолог",
"Шестоднев",  "Християнська топографія"  Козьми Індикоплава.  Знання з  історії
подавали  візантійські  хроніки  Іоанна  Малали  й  Георгія  Амартола.  Як  правові
джерела широко використовувались "Статут Володимира Монома-ха" та збірка
норм давньоруського права — "Руська правда". При княжих дворах, Печерському
та  Видубицькому  монастирях  створювалися  книгосховища.  У  знаменитій
бібліотеці  князя  Ярослава  Мудрого  були  книги  багатьма  мовами.  Приватні
бібліотеки мали правнук Ярослава Мудрого Микола-Святоша, волинський князь
Володимир  Васильович,  чернець  Григорій  (середина  XII  ст.).  Одночасно  з
бібліотеками  виникли  і  перші  архіви.  Вважається,  що  найдавнішим  сховищем
рукописних документів була церква св.Іллі у Києві. Запровадження християнства
на Русі мало великий вплив на розвиток кам'яної архітектури. Першою кам'яною
церквою на Русі вважається Десятинна, побудована у Києві 989 — 996 pp. Це був
хрестовокупольний  храм  з  трьома  нефами,  оточений  галереями,  прикрашений
мозаїкою, фресками, коштовними чашами, іконами. На утримання церкви князь
Володимир  виділив  десяту  частину  своїх  доходів,  тому  й  назвали  її



Десятинною.Цікава  її  історія.  Майстрів  для  будівництва  було  запрошено  з
Візантії, оскільки досвіду роботи з каменем вітчизняні зодчі не мали. Відповідно
запрошені іноземці не знали місцевих умов, особливостей місцевих ґрунтів, адже
завжди будували в горах, де не існувало потреби в міцному фундаменті. За тими
самими  принципами  у  996  р.  було  завершено  будівництво  першого  оплоту
християнства на Русі, на потреби якого князь Володимир виділяв десяту частину
своїх  доходів.  Однак  ґрунт  не  витримав  тиску  велетенської  кам'яної  споруди.
Подальші  реставрації  та  ремонтні  роботи  не  врятували  цього  храму,  який
порівняно швидко перетворився на купу будівельного брухту. Церкви, побудовані
пізніше, були пристосовані до місцевих умов і переносили випробування часу зі
значно  меншими  втратами.  З-поміж  світських  кам'яних  будівель  Києва
найзнаменитішою пам'яткою є збудовані Ярославом Мудрим Золоті ворота, які,
однак,  теж  завершувалися  так  званою  домовою  церквою.  Ці  ворота,
реконструйовані  1982  p.,  досі  становлять  окрасу  української  столиці.  Першою
світською  спорудою  з  каменю  в  Києві  є  палац  князя  Володимира,  зведений
наприкінці  X —початку  XI  ст.  Палац  збудовано  з  поєднанням  візантійських  і
ранньороманських  традицій  зодчества.  В  Київській  Русі  сформувалася  власна
культура  будівництва,  що  відрізнялася  від  іноземних  технологій.  У  місцевій
архітектурі почали використовувати глибокі (на 2 — 4 м) і широкі фундаменти,
що викладалися з грубого каміння, залитого цементом (так звана рустика). Стіни
мурувалися з  тонких смуг цегли,  які  чергувалися із  товстими шарами цементу
особливого складу, де основним компонентом слугувало вапно. Для полегшення
будівлі,  а  також поліпшення акустики всередині  споруди в  стінах  залишалися
порожнечі, утворені закладеними в їх товщу глиняними глечиками. Зовні церкви
майже не прикрашалися. Красу храму створювала гармонія його форми загалом,
яка мала символізувати гармонію світобудови, створеної з хаосу Божим Словом.
Для цього ретельно вибиралося місце під будівництво, частіше на узвишші, щоби
будова виднілася здалеку і на тлі неба. Головним структурним елементом храму
був його центральний купол, розташований на восьмикутному або циліндричному
барабані  над вівтарем у східній частині  споруди або у самому її  центрі,  якщо
форма  храму  була  округлою.  Зсередини  саме  тут  малювався  образ  Христа-
Пантократора, тобто Вседержителя. Це був найвищий рівень храму, оскільки за
часів  Київської  Русі  дзвіниці  не  зводилися.  Центральному  куполу  відповідав
підвищений  центральний  неф  (лат.  navis  —  корабель,  витягнуте  в  довжину
внутрішнє приміщення або частина приміщення, периметр якого утворено рядом
колон чи стовпів). Типова храмова споруда мала один або три нефи відповідно до
кількості вівтарів у храмі, хоча їх могло бути й більше (так звані поперечні нефи).
Центральний і  бокові  нефи символізували корабель,  спрямований із  заходу на
схід,  тому  східна  частина  будівлі  закінчувалась  напівкруглими  апсидами  у
вівтарній частині за кількістю нефів. З півдня на північ храм перетинав трансепт,
що надавав споруді хрестоподібного вигляду, але цей хрест можна було побачити
тільки з неба, оскільки в плані будова мала вигляд квадрата або прямокутника.
Такий  вид  храмової  споруди  отримав  назву  хрестово-купольного.  За  часів
прийняття  Руссю  християнства  він  мав  поширення  в  культовому  будівництві
Візантії, хоча виник у Вірменії та на території малоазійських провінцій імперії.



Вікон у  стінах давньоруських  храмів  було небагатою.  Напівтемне приміщення
освітлювалось  промінням  з-під  центрального  купола  та  свічками.  Всередині
церковні  стіни  вкривали  розписи  або  мозаїки.  Оздоблення  найчастіше  мало
характер сюжетних малюнків і портретів святих, які чергувалися із орнаментами,
відповідно до візантійських традицій. Власне,  всі зображення мали утворювати
єдиний  за  задумом  текст,  що  читалися,  як  і  книга,  зліва  направо.  Храмовий
простір поділявся на три частини. За вертикаллю верхня частина належала Богові,
середня — ангелам, нижча — святителям із людей. Посередником між світами
бачилася  Божа  Матір,  котра  заступалася  за  грішне  людство  перед  своїм
божественним  Сином.  Саме  тому  цей  образ  набув  великої  популярності  у
давньоруських розписах. Типове зображення Богоматері — піднятими на рівень
голови  руками  — канонічна  поза  Оранти  (Благаючої),  оздоблювало  завівтарні
стіни багатьох храмів Київської Русі.  В горизонтальній площині простір храму
поділявся на: вівтарний, де мало право перебувати лише духівництво; середину
храму,  де  збиралися  хрещені  миряни;  притвор  (західна  частина),  в  якому
перебували  оголошенні  (які  оголосили про  намір  залучитися  до  таїнств  віри  і
проходили термін випробування) або нехрещені миряни, що з цієї частини також
мали  право  брати  участь  у  всіх  богослужіннях,  окрім  євхаристійного  канону
літургії.  В  середині  XI  ст.  з'явилися  перлини  давньоруського  зодчества  —
Софійські собори у Києві, Новгороді, Полоцьку. Вони поєднували візантійський і
місцевий  види  будівель,  елементи  розпису  балканських  художників  і
давньоруської  дерев'яної  архітектури,  деякі  романські  традиції,  наприклад,
наявність двох веж на західному фасаді. Від візантійських майстрів давньоруські
майстри  запозичили  технічні  прийоми  цегляної  і  кам'яної  кладки  стін.  Риси
самобутнього давньоруського мистецтва яскраво виявилися у Софійському соборі
в Києві — найвизначнішій архітектурній споруді Київської Русі, що збереглася до
нашого часу. За величчю художнього образу, досконалістю архітектурних форм,
внутрішнім оздобленням "руська митрополія", закладена у 1037 p., належить до
видатних мистецьких пам'яток стародавності.  За розмірами собор перевищував
візантійські  храми,  його  мозаїка  мала  177  відтінків,  що  створювало  багатий
колоритний ансамбль. Стіни Софійського собору мали багато фресок зі сценами
мирського життя: полювання на диких звірів, народні гуляння, ігри скоморохів та
ін. Софійському собору впродовж віків судилося залишатися і неперевершеним
архітектурним  шедевром,  і,  водночас,  відповідно  до  задуму  князя  Ярослава
Мудрого, втіленням ідеї духовної й політичної самостійності, а також соборності
давньоруських земель. У різні часи споруда храму зазнавала часткової руйнації, а
тому  перебудовувалась  і  оздоблювалась.  Востаннє  Софію  архітектурно
модернізовано  за  гетьмана  Івана  Мазепи,  коли  собор  набув  рис  поширеного  в
українській  культурі  XVII  ст.  стилю  козацького  бароко.  Дивом  уціліле  від
руйнацій мозаїчне зображення Оранти отримало назву "Нерушимої стіни", стало
національним  символом  вічності  народу  і  його  культури.  З  кінця  XI  ст.  в
архітектурі розпочався новий етап, характерний відмовою від грандіозних форм.
Храми стають меншими за розмірами, але строкатішими в оздобленні, що надало
їм своєрідної довершеності й краси. Найпоширеніший кубічний одно купольний
храм. Такого виду споруди будували в усій державі, але найбільше їх вціліло на



землях  північних  князівств:  Володимирського  на  Клязьмі,  Суздальського,
Новгородського.  Перлиною таких церков є храм Покрови на Нерлі, закладений
1165  р.  З-поміж  багатьох  українських  однокупольних  одні  з  найцікавіших  —
собор  у  Володимирі-Волинському,  а  також  П'ятницька  церква  у  Чернігові.
Можливо, зразком такого виду споруд стала церква над Золотими воротами (1037
р.) або Михайлівський собор Видубицького монастиря (1088 р.) у Києві. Подібний
вигляд  мала й  Іллінська  (1072 р.)  церква  у  Чернігові.  Однак найпоширенішим
видом церков за часів Київської* Русі продовжувала бути на українських землях 3
—5-купольна  храмова  будівля.  Це  Спасо-Преображенський  (1036  р.)  і
Борисоглібський (1128 р.) собори у Чернігові, Кирилівська (1146 р.) і Василівська
(1183 р.) церкви у Києві, Успенська (1078 р.) церква Києво-Печерської лаври та
багато  ін.  Процес  поширення  й  утвердження  християнства  на  Русі
супроводжувався  формуванням нових традицій в  образотворчому  мистецтві.  В
ході  самостійного  розвитку  давньоруського  іконопису  традиції  візантійської
іконографії  послаблювалися,  створювалися  самобутні,  яскраві  шедеври
церковного живопису. Першими вітчизняними живописцями були ченці Києво-
Печерського монастиря Аліпій (Алімпій) і Григорій, які навчалися іконописного
мистецтва у візантійських майстрів. Особливо славилися роботи Аліпія (близько
1050—1114 pp.), котрий, за свідченням Печерського Патерика, "ікони писати хитр
був  зело".  З  його  іменем  окремі  дослідники  пов'язують  ікони  "Печерської
Богородиці"  і  так  званої  Великої  Панагії.  Наприкінці  XI  ст.  склалася  київська
іконописна  школа,  в  XII  ст.  виникають  художні  школи  у  великих  удільних
князівствах:  Галицько-Волинського,  Володимиро-Суздальському  тощо.
Мистецтво масштабних мозаїчних композицій, як і саме слово "мозаїка", також
прийшли  з  Візантії.  Це  мистецтво  й  сьогодні  справляє  на  людину  неабияке
враження, а для середньовічних русичів воно було наочним чудом. Мозаїка несе в
собі ідею гармонійної єдності безлічі різноманітних одиничних компонентів, їх
стрункої організації в цілісну картину, де кожен камінчик взаємодіє із сусідніми і
взаємодоповнює їх, не втрачаючи одиничних властивостей — кольору і блиску.
Безперечно,  мозаїка  "Нерушимої  стіни"  і  виконані  місцевими  київськими
майстрами мозаїки Михайлівського Золотоверхого монастиря (1113 p.),  1934 p.
вивезені до Москви, становлять перлину давнього вітчизняного мистецтва, здатні
задовольнити найвибагливіші художні смаки минулого і майбутнього. Оскільки
мозаїки  були  дуже  дорогими  у  виконанні,  більшість  зображень  у  храмах  і  в
князівських  палатах  (до  нашого  часу,  на  жаль,  не  збереглися)  виконували  у
вигляді розписів фарбою — фресок. Майстри фрескових розписів працювали не
лише  над  релігійними  сюжетами.  Світськими  за  характером  були  фрески,  що
прикрашали  стіни  княжих  палат,  а  в  церквах  з'являлися  розписи,  побутові  за
тематикою,  сцени  полюваня  та  княжого  життя  в  галереях  Київської  Софії.  З-
поміж інших малюнків трапляються зображення виступу скоморохів — храм на
той  час  був  не  лише  місцем  молитви,  сюди  приходили  проводити  і  години
дозвілля.  Майстерність  ювелірів,  що  набула  розквіту  в  добу  Київської  Русі,
зростала  від  важких  і  примітивних  браслетів,  масивних  перстенів,  гривнів  і
намист  із  міді  або  сплетених  зі  срібного  дроту,  до  тонких  ажурних  прикрас,
оздоблених довершеною насічкою, що передавала не лише прості візерунки, а й



складні сюжетні малюнки (наприклад, знахідки з Чорної Могили, Чернігів, X ст.).
Від часів зміцнення держави на Русі збільшувалася кількість і якість прикрас та
виробів із золота, коштовного каміння. З'явилася традиція прикрашати складними
малюнками  зброю,  кінську  збрую.  В  ці  часи  поширюються  ковані  пояси,  що
слугують радше як прикраса, бо ретельно оздоблюються крапкуванням, ажурними
прорізями.  Вироби  із  золота,  срібла,  бронзи  і  кістки,  що  створювали  майстри
Київської  Русі,  вирізняються  оригінальністю,  високою  художньою  цінністю
навіть у тих предметах, технологію виготовлення яких запозичили. Зокрема, це
стосується  мистецької  технології  черні  —  використання  хімічного
протравлювання  срібних  виробів  задля  створення  темного  тла,  на  якому
викарбовувалися фігури людей, тварин або декоративний орнамент. Запозиченим
було й  мистецтво скані  — використання найтоншого  дроту для  напаювання у
вигляді  мальовничих  візерунків  на  металеву  основу  виробу,  що  прикрашався.
Близькою до скані була зернь — впаювання дрібнесеньких золотих або срібних
кульок на поверхню прикрас. Найдовершенішою ювелірною технологією за часів
Київської  Русі  можна вважати емаль.  Для її  виготовлення на поверхні золотих
предметів  витискувалися  контури  малюнка,  в  які  потім  впаювалися  золоті
перегородки. Проміжки заповнювалися різнокольоровими порошками особливого
хімічного  складу,  після  чого  виріб  піддавали  термічній  обробці.  Повільно
розплавляючись,  такі  порошки  утворювали  вишукану  поверхню  потрібного
малюнку. Високою майстерністю вирізняються мініатюри в окремих рукописних
книжкових  творах  того  часу.  Найстародавніші  збереглися  в  "Остромировому
Євангелії"  (1056—1057  pp.)  —  це  фігурки  трьох  євангелістів.  Яскраве
орнаментальне  оточення  фігур  і  велика  кількість  золота  роблять  ці  мініатюри
подібними  на  ювелірний  виріб.  Переписав  зі  староболгарського  оригіналу  й
оформив "Остромирове Євангеліє" диякон Григорій. Пісенне і музичне мистецтво
Із  запровадженням  християнства  на  Русі  пісенне  мистецтво  стало  складовою
частиною  богослужіння.  Церковний  спів  прийшов  на  Русь  із  Візантії.  Руська
християнська церква перейняла грецьку богослужбову традицію. Вивчення історії
пісенного мистецтва засвідчує, що перші церковні наспіви на Русі записувалися
спеціальними  грецькими  знаками,  які  називалися  знаменами.  Незважаючи  на
наявність грецьких текстів церковного співу, присутність чужоземних музикантів,
у грецькі церковні наспіви поступово проникали елементи народної руської пісні,
тісно  пов'язаної  у  слов'ян  зі  землеробством  і  сімейно-побутовою  сферою.
Спочатку церковні ієрархи намагалися чинити опір народним пісенним мотивам,
але згодом на Русі утвердився такий церковний спів, в основі якого був відомий
київський знаменний розспів, тісно пов'язаний з мотивами народних обрядових
пісень. Давньою і достатньо унікальною формою вітчизняної культури є дзвонова
музика.  Дзвони  повідомляли  про  нашестя  ворога,  пожежі,  військові  перемоги,
скликали народ на віче, викликали у людей почуття радості або скорботи, надії,
тривоги, страху тощо. Музичним супроводом найчастіше слугувала гра на рожку,
сопілці,  гудку,  гуслях.  Особливою  любов'ю  в  південній  частині  Русі
користувалися струнні інструменти. Існує гіпотетична думка, що в наших землях
вони  з'явились  під  безпосереднім  впливом  культури  міст  античного
Причорномор'я. Якщо навіть ця спірна думка правильна, то запозичені в греків



інструменти вдосконалювалися відповідно до слов'янських смаків і уподобань і
згодом  перетворились  на  популярні  впродовж  багатьох  століть  бандуру  і
цимбали. Пісні, музика й танці супроводжували давніх русичів і під час розваг та
відпочинку. Князі та представники заможних верств населення запрошували на
бенкети професійних співаків та акторів, яких інколи постійно тримали при своїх
дворах.  Однак  переважна  частина  професійних  виконавців,  згуртувавшись  у
невеликі колективи, вела мандрівний спосіб життя, виступаючи в різних містах на
ринковій площі (торжиці). Таких акторів називали скоморохами. Вважають, що
скоморошництво  не  було  суто  руським  явищем,  а  запозичене  з  Візантії  й
відбивало загальносвітові тенденції в розвитку середньовічної культури через свій
генетичний зв'язок із творчістю жонглерів і гістріонів у Західній Європі. Хоча на
європейському сході це явище набуло специфічних національних рис, що робить
його ознакою власне давньоруської культури. Наголосимо також, що вже в XI —
XII  ст.  на  Київській  Русі  з'явились  свої  вчені-природодослідники.  Наприклад,
київський  монах  Агапіт  займався  медициною.  "Києво-Печерський  патерик"
повідомляє, що Агапіт-лікар лікував не лише заможних людей, зокрема князів, а й
простих,  незаможних.  Він  зцілював  запалення,  шкіряні  хвороби,  широко
використовуючи  при  цьому відвари  з  трав  і  коренів.  Відомі  імена  і  світських
лікарів — Іоанна Смереки, Петра Сиріанина, Февронії, Євпраксії Мстиславівни.
Монгольська  навала  XIIІ  ст.  зруйнувала  давньоруські  міста  і  села,  пам'ятки
архітектурної  майстерності  —  палаци,  монастирі,  а  також  твори  живопису  і
літератури. Від Києва — "матері руських міст" через шість років після Батиєвого
погрому  залишилося  усього  200  будинків.  Ординці  знищили  такі  шедеври
архітектури,  як  Десятинна  церква та  церква Богородиці  у  Києві,  міста-фортеці
Колодяжненське  і  Райковецьке  на  Житомирщині  та  ін.  Тисячі  талановитих
древньоруських  майстрів:  художників,  архітекторів,  ювелірів  були  фізично
знищені  або забрані  у полон.  На півстоліття  припинилося кам'яне будівництво
через  відсутність  матеріальних  засобів  і  майстрів-будівників.   Однак  татаро-
монгольське  нашестя  не  змогло  знищити  всіх  надбань  духовної  культури
Київської Русі. Народ зберігав і поширював перлини фольклору, наукові знання,
відбудовував  зруйновані  міста,  села,  храми,  монастирі,  відроджував  кращі
традиції культури минулого.

Питання для самоконтролю
1 Хто запровадив християнство на Русі?
2 Яке ім’я прийняла княгиня Ольга при хрещенні у Візантії?
3 Які наслідки язичницької культури можна спостерігати у сучасному житті? 
4 Назвіть архітектурні пам'ятки Київської Русі, що дійшли до нашого часу. 
Розкрийте зміст літературних пам'яток Київської Русі. Якими потребами 
духовного розвитку була викликана їх поява?
5 У чому полягає особливість літописів часів Київської Русі? Чи являються 
вони складовою частиною світової цивілізації?



Самостійна робота 9

Тема: Українська культура 14 -15ст.

Мета:  розширити знання  щодо  української  культури  14-15ст., виховувати
зацікавленість  дисципліною,  прагнення  отримати  нові  знання  самостійно;
розвивати духовні, інтелектуальні і естетичні відчуття.

План
1 Україна наприкінці XIV - в першій половині ХV ст.
2 Вплив культури Київської Русі на життя Литовського князівства. 
Характерні особливості архітектури XIV ст.
3 Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. Іконопис XIV - XV ст. 
Поділ України та розвиток культури.
4 Братства і розвиток культури. Роль братських шкіл у становленні освіти. 
Острозька слов'яно-греко-латинська академія.
5 Виникнення та розвиток друкарства в Україні

Література
1 Грушевський М.С. Духовна Україна. - К., 1994.
2 Жолтовський П. Художнє життя на Україні в XVI - XVIII ст. - К., 1988.
3 Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та зарубіжна 

культура: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
4 Історія української культури / За загал, ред. І.Крип'якевича. - К.: Либідь, 

1994.
5 Історія української культури у 5-ти томах. - К.: Наукова думка, 2001 - 

2003.
6 Українська   культура:   історія   і   сучасність:   Навч.   посібник   /За   

ред.Черепанової С.О. -Львів: Світ, 1994. 
7 Уманцев В.С. Мистецтво давньої України. Історичний нарис. - К.: 

Либідь,2002.

У  цей  період  українська  культура  розвивалася  в  надзвичайно  складних
умовах. До них слід віднести роз'єднаність українських земель, відсутність єдиного
політичного  центру,  соціальне  і  національне  гноблення  з  боку  польських,
литовських,  угорських,  турецьких  та  інших  іноземних  загарбників,  постійну
жорстоку агресію татар. Більша частина українських земель знаходилася у складі
Литовської та  Польської держав.  Разом з тим XIV-XVI ст.  -  це час подальшого
формування  українського  народу,  активізація  його  боротьби  проти  польсько-
литовського панування, поява на історичній арені України такого самобутнього в
політико-культурному  контексті  явища,  яким  було  українське  козацтво.  Тому
головним питанням культурного  життя  цієї  доби  було національне питання.  Це
було  пов'язано  з  необхідністю  збереження  українського  народу  як  такого,  його
мови,  культури  від  процесів  чужоземної  колонізації  та  асиміляції.  Культурні
процеси перебували у прямій залежності й підпорядкуванні інтересам національно-



визвольної боротьби. Поряд зі збройними формами боротьби широко розгорталася
ідеологічна боротьба, яка пронизувала все культурне життя України в цей період.

Підкреслюючи свою національну окремішність і генетичну спорідненість з
культурою Київської  Русі,  представники  культурної  еліти до середини XVII  ст.
іменують  себе  русинами,  рутенцями,  роксоланами.  Поряд  з  тим  відомий  з
давньоруських часів термін "Україна", передусім у зв'язку з розвитком козацтва і
його колонізаційним рухом на південь і схід, також набуває значного поширення і
поступово прокладає собі шлях до утвердження в ролі не тільки топоніма, але й
етноніма.

Найважливішим  чинником  і  необхідною  умовою  поступу  національної
культури був розвиток української мови. Ще в XI-XIV ст. в деяких літературних
пам'ятках чітко відбито риси, властиві більш пізній українській мові. Як відомо,
державною  (офіційною)  мовою  Литовської  держави  була  "руська  мова",  що
склалася  на  основі  синтезу  писемної  церковнослов'янської  та  елементів  усної
староруської  мови  доби Київської  Русі.  Ця  мова  протягом XIV-XVI  ст.  зазнала
помітного  розвитку  шляхом  подальшого  збагачення  елементами  усної  народної
мови  та  запозичення  і  освоєння  іншомовної  лексики.  Україна,  перебуваючи  у
складі Литовської держави, значно переважала останню за рівнем своєї культури.
Українці  на  державній  службі  вводили  в  загальний  вжиток  свою  мову,  звичаї,
право.

У цілому ж державно-політичний симбіоз із Литвою дав українцям досить
небагато культурно-цивілізаційних надбань. Велике князівство Литовське так і не
стало  міцною  стабільною  державою,  хоча  довгий  час  було  найсерйознішим
суперником залежної від монголів Москви у справі політичної гегемонії в ареалі
давньоруських  земель.  Литовська  держава  не  змогла  утриматися  не  тільки  на
Чорному  морі,  але  й  на  степових  просторах  України,  які  опанували  тимчасові
московські  союзники  у  боротьбі  з  Литвою  -  кочові  татарські  орди,  які  скоро
перейшли  під  протекцію  Оттоманської  Порти.  Саме  в  Литовський  період
української історії, що розпочався з другої половини XIV ст., поступово пустіють
зайняті раніше степові й лісостепові простори. Мирне населення, якщо не хотіло
потрапити  в  ясир,  мусило  перебиратися  якомога  далі  від  небезпеки,  оскільки
боронити південно-східні кордони довгий час не було кому. Давня столиця Русі
перетворилася на невеличке прикордонне містечко, жити в якому не бажали навіть
київські митрополити.

Під  тиском  цих  вкрай  несприятливих  зовнішніх  обставин  починається
повільний  процес  трансформації  традиційної  народної  культури,  який  зрештою
призвів до виникнення культури власне української,  процес до часу непомітний,
але незворотний.

Значні  світоглядні  зрушення  відбиваються  в  усній  народній  творчості.
Розвиток  народної  творчості  українців  відбувався  на  основі  давньоруських
фольклорних  традицій,  проте  нові  умови  життя  народжували  й  нові  форми
народної  творчості.  Продовжувала,  наприклад,  розвиватися  обрядова  поезія  -
весільні пісні, колядки, щедрівки, веснянки, поховальні голосіння. Але новим було
те, що цей фольклорний жанр певною мірою звільнявся від переважання культових
елементів, як язичницьких, так і християнських. Натомість в обрядовій творчості



з'являються  (насамперед,  у  жнивних  і  обжинкових  піснях)  соціальні  мотиви  та
настрої, які мають антифеодальне забарвлення.

У  XV  ст.  відроджується  народний  героїчний  епос  України  у  формі
історичних пісень  і  дум.  Це  було  продовженням,  але  на  вищому рівні,  епічних
давньоруських традицій (билин). Виникнення дум пов'язане з появою українського
козацтва та його боротьбою проти турецько-татарських загарбників.  Виконували
думи  народні  співці  -  кобзарі,  які  часто  гуртувалися  у  професійні  кобзарські
громади.  Далеко  не  всі  думи  дійшли  до  нашого  часу.  Одна  з  найвідоміших  і
найдавніших  -  дума  про  козака  Голоту.  Думи  та  історичні  пісні  мали  велике
виховне значення: вони прославляли народних героїв, закликали до боротьби проти
іноземних  поневолювачів,  оспівували  подвиги,  мужність,  відвагу,  відданість
козаків та їх ватажків, таких як Байда, Кішка, Сагайдачний та ін.

На епічному грунті виникає фольклорний жанр лірико-драматичної пісні -
балади. У баладі опис тих чи інших історичних реалій вже поступається місцем
особистим  переживанням  героїв  і  є  тільки  загальним  фоном,  на  якому  ці
переживання розгортаються. 

Особливу  субкультуру  витворило  в  XV-XVI  ст.  прикордонне  українське
населення, що пристосувалося до екстремальних умов тогочасного життя у формі,
відомій  під  назвою  Запорозького  козацтва  або  Низового  товариства.  Козацтво
взагалі й запорізьке зокрема як соціальний стан або прошарок не були передбачені
Литовськими статутами. В силу своєї недоступності офіційній владі козацтво на
зайнятих ним вільних землях привласнило собі той статус,  який статути надали
шляхті та рицарству. З іншого боку, в козацтві ніби оживали дещо призабуті з часів
раннього  Середньовіччя  демократичні  форми  "украювання"  земель  і  перших
давньоруських  дружин.  Зовсім  не  випадково  козаки  в  усьому,  включаючи
зовнішній  вигляд,  нагадували  давніх  русів-росів,  як  їх  описували  арабські  та
візантійські  джерела.  Крім  того,  Запоріжжя  було  простором  безпосереднього
контакту  з  "чужим",  кочівницько-мусульманським  світом,  який  розглядався  як
"нечистий"  і  "нижній",  розташований  на  межі  ворожого  світові  християнської
культури  неоформленого,  дикого  хаосу.  Власне,  Січ  знаходилась  "за  порогом"
духовно  і  матеріально  освоєного  простору;  в  міфологічній  географії  з
давньослов'янських часів дніпровські пороги мали сакральне значення кордону з
"нижнім світом".  За  соціально-культурним змістом Запоріжжя було такими собі
дверима  у  "світ  навиворіт",  що  визначає  парадоксальний,  водночас  аскетично-
мілітарний  і  карнавально-сміховий  характер  його  існування  (суворі  звичаї  й
кумедні ритуали, лицарськість і волоцюжництво, дисципліна і анархія, взаємодія
східних і  західних впливів  у  побуті  та  методах ведення  війни тощо).  Протягом
усього часу існування в цьому особливому військово-громадському організмі між
різними  тенденціями  і  течіями  точилася  постійна  боротьба,  що  не  завадило
Запоріжжю  бути  весь  цей  час  ідеологічним  центром  усього  козацтва,  хоча
непорозуміння запорожців з реєстровцями і  городовими козаками були справою
буденною.

На фоні поступового розвитку "низької народної культури традиційні центри
культури "високої - князівські двори й монастирі - до певного часу лишалися надто
далекими  від  потужних  культуротворчих  процесів  у  народній  українській  масі.



Давні удільні князівські роди поступово дрібніють і вироджуються, лише деякі з
князів  наважуються  виступити  організаторами  оборони  і  зворотної  колонізації
запустілих  територій.  У  монастирях  життя  також  до  часу  консервується  в
намаганні  утримати  старі  надбання,  а  не  розвивається,  створюючи  щось  нове.
Кращі представники монаства захоплюються візантійським ісихазмом (містичною
практикою "умної" молитви,  метою якої  є  цілковите злиття з  Богом),  а  рідкісні
представники  соціальне  активного  політичного  ісихазму,  не.  знаходячи  своїй
діяльності суспільного опертя, залишають межі Литовської держави (як київський
митрополит Кипріан).

Архітектура  XIV  -  середини  XVI  ст.  базувалась  переважно  на  традиціях
давньоруської  епохи.  Для  цього періоду характерною є  поступова кристалізація
національних рис архітектурного будівництва і поява не тільки церковних, але й
світських будівель з каменю. Формується український стиль дерев'яних церков -
трибанних і  п'ятибанних з  традиційним чітким поділом церкви на  три частини:
вівтар,  власне  церкву  та  "бабинець".  Вікнам  і  дверям  надавали  характерної
шестикутної форми. В XIV-XV ст. в містах. Західної України будуються церкви
перехідного  типу,  які  поєднують  візантійський  стиль  з  елементами  готичного  і
романського.  Деякі  церкви,  особливо  ті,  що  стояли  поза  межами  укріплень,  у
неспокійну добу постійної татарської загрози, феодальних усобиць і війн брали на
себе функції фортець.

Готичний стиль поширюється в Галичині у XIV ст. Найбільшими будівлями
цього стилю були католицькі костели у Львові (кінець XIV-XV ст.) та Перемишлі
(XV  ст.).  У  православній  культовій  архітектурі  з'являються  поодинокі  деталі,
властиві європейській готиці (наприклад, високі й вузькі стрільчасті вікна та ін.),
творчо  переосмисленій  вітчизняними  майстрами.  Найстарішою  пам'яткою,  де
готичні елетяенти співіснують з візантійсько-малоазійським стилем, є Вірменська
церква у Львові (закладена у 1363 p.).

На розвиток архітектури істотно вплинули запровадження у деяких містах
Магдебурзького  права,  що  спричинилося  до  зростання  міст  і  зміцнення  їх
самоврядування,  а  також  розвиток  військової  техніки  (перш  за  все,  поява
артилерії).  Будуються  замки  цілком  з  каменю,  підсилені  мурованими  вежами,
бійницями.  Разом  з  тим  в  архітектуру  замків  і  фортець  проникають  елементи
ренесансного  стилю.  Такі  укріплені  будови  особливо  характерні  для  Галичини,
Волині  і  Поділля  (Луцьк,  Володимир-Волинський,  Острог,  Львів,  Кам'янець-
Подільський,  Хотин,  Бережани,  Олесько,  Меджибіж  та  ін.).  Замки  Закарпаття
зводилися у середньовічному дусі.

Далі  на  схід,  де  населення  міст  було  значно  меншим  і  не  було  великих
покладів  каменю,  укріплення  міст  здебільшого  були  дерев'яними,  посиленими
земляними насипами, валами і ровами (Житомир, Брацлав, Умань, Черкаси, Канів,
Чернігів,  Путивль,  Стародуб  тощо).  Це  було  пов'язано  з  військово-політичною
ситуацією  того  часу,  частими  війнами,  нападами  феодалів  один  на  одного,
численними набігами татар.

На південних землях сучасної України продовжувало здійснюватися активне
кам'яне будівництво. Якщо кочові татари, які своїми набігами тримали інші народи
на  відстані  від  своїх  володінь,  протягом  певного  часу  не  потребували  зводити



великі укріплення, нетатарське населення Криму, зокрема генуезці, греки, вірмени
(що масово емігрували до Криму після захоплення Вірменії Османською імперією),
а також нащадки більш давніх народів, які вели осілий спосіб життя, змушені були
вдосконалювати оборонне будівництво. Так поставали фортеці у Судаку та інших
містах  Криму.  Але  найбільшою (три  рівні  оборонних  стін,  26  башт)  фортецею
українських земель даного періоду були укріплення у колишньому Тірасі, який за
часів "Київської Русі називався Білим городом і в XIV-XV ст. належав до володінь
тимчасово незалежного православного і слов'яномовного Молдавського князівства
(нащадки тиверців і бирладників). Білогородську фортецю протягом 1438-1454 pp.
було значно розбудовано і повністю оновлено під керівництвом майстра Федорка,
запрошеного  з  Галичини.  Коли  цією  фортецею  після  скасування  незалежності
Молдавії оволоділи турки і перейменували місто в Акерман, їм майже не довелося
вносити у фортифікаційні укріплення свої зміни - фортеця була неприступною як з
моря (лиману), так і з суші.

          Образотворче  мистецтво  у  цей період досягло  значних вершин.
Польські королі XIV-XV ст.,  першими з яких були Казимир Великий та Ягайло
доручали саме "руським" майстрам розписувати фресками найголовніші храми в
Польщі.  У фресковий розпис проникають народні й світські  мотиви,  пов'язані  з
раннім Ренесансом, хоча в цілому пам'ятки монументального фрескового живопису
XIV  -  середини  XVI  ст.  присвячені  виключно  релігійній  тематиці.  До  кращих
зразків тогочасного фрескового малярства відносяться сюжети-композиції "Різдва
Христового"  й  "Успіння  Богородиці"  (до  яких  введено  побутові  та  краєвидні
мотиви) стінопису Кирилівської церкви в Києві (XIV ст.),  Вірменської церкви у
Львові (XIV-XV ст.).

Традиційне іконо писання також включає в себе певні побутові подробиці,
відходить  від  візантійських  канонів,  збагачуючись  місцевими  рисами  та
іноземними впливами. Високого рівня вже на початку XIV ст. досягла творчість
іконописця, а потім і першого галицького митрополита, що переїхав до Москви,
Петра Ратенського з Волині. Йому приписують написання ікони "Богородиця" у
Володимир-Волинському  соборі,  а  також  так  званої  "Петровської"  ікони  в
Успенському  соборі  у  Москві.  Митрополит  Петро  вважається  зачинателем
московської школи іконопису. Найпопулярніші сюжети - зображення войовничих
святих, зокрема, Юрія Змієборця ікона XV ст. з с.3движення) і сцен "Страшного
суду". Останній сюжет під впливом замовників - заможних селян та міщан - набув
сатиричного  забарвлення.  Композиції  доповнюються  новими  сюжетними
елементами,  деталізацією  обстановки  реальних  і  міфічних  подій,  новими
колористичними рішеннями, посиленим акцентуванням декоративних елементів і
виразністю рисунку з підкресленням лінійного ритму.

У зв'язку  з  наявністю значного  прошарку магнатів,  купців,  багатих  міщан
суттєвого  розвитку  набуває  ювелірне  мистецтво.  Із  занепадом  Києва  поступово
зникають староруські типи ювелірних прикрас і техніка, на якій їх виготовляли. В
цей  період  українське  ювелірне  мистецтво  опинилося  під  впливом  двох
визначальних  напрямків:  1)  західноєвропейського,  переважно  німецького;  2)
східного, головним чином грецько-турецького. Переважав останній, оскільки Львів
славився як перевалочний пункту торгівлі східними товарами, а магнати та шляхта



захоплювалися зброєю та кінськими уборами в східному стилі (виробництво узд,
сагайдаків,  сідел,  оправа  шабель).  Українські  майстри  комбінували  ці  впливи  з
традиційними давньоруськими,  що дозволяло  їм  створювати  цілком оригінальні
вироби,  багато  з  яких поширювалися не тільки у  Польщі,  а  й за  її  межами під
назвою львівських.

Однак  скоро  польська  влада  почала  поширювати  свою  дискримінаційну
релігійну політику й на різні галузі мистецтва. Майстрами ювелірних золотих цехів
могли  бути  лише  поляки,  католики.  Це  призводило  до  певного  гальмування
розвитку цього виду мистецтва і  зміни матеріалів,  з  яких вироблялися ювелірні
речі: не з золота, а із срібла, бронзи та міді. В литті з міді та олова були досягнуті
високі результати. Відливали і художньо оформлені гармати, дзвони, ліхтарі, чаші,
світильники, посуд.

Продовжує і розвиває попередні традиції мистецтво книжкової мініатюри і
графіки. З XIV ст. графіка відбиває готичний натуралізм, який мав динамічніше
трактування  сюжету.  Рукописи  оздоблювались  заставками,  великими
орнаментованими  літерами,  в  основному  плетінковим  орнаментом,  багатим  на
фарби, серед яких усе ж переважають чорна та червона. Традиції візантійського
орнаменту  доповнюються  готичними  рисами,  а  згодом  і  все  більш  помітними
ренесансними тенденціями. Особливо високу художню цінність мають Галицьке
Євангеліє  XIV  ст.,  "Житіє  Бориса  і  Гліба",  "Радзивилівський  літопис"  XV  ст.,
Пересопницьке Євангеліє XVI ст.

Літературна  мова  у  XV  ст.  у  цілому  ще  досить  слабко  наближається  до
народної за винятком мови ділових грамот про спадкування і купівлю-продаж, які
лишаються чи не поодинокими свідками активного формування української мови в
цей період. Поруч з цими грамотами можна поставити хіба що спроби українського
перекладу певних нових на той час понять і реалій у перекладній літературі того
часу.

До  найпоширеніших  у  рукописних  списках  зразків  тогочасної  світської
літератури можна віднести збірник "Ізмарагд", у різних списках якого вміщено від
100 до  150 "слів"  здебільшого  на  морально-побутові  теми:  про доброчинність  і
гріхи,  повагу  до  вчителів.  В  XV  ст.  з'являються  також  нові  розширені  версії
перекладних повістей про Александра Македонського ("Александрія"), оповідання
про Трою, Бову-королевича, у XVI ст. - оповідання про Трістана та Ізольду, "сімох
мудреців".  Усі вони мали коріння в західнослов'янській,  південнослов'янській та
італійській літературах.

Активно поширювалися у списках також церковно-літературні твори: житія
святих,  послання,  "слова".  Видатною  літературною  пам'яткою  доби  був  Києво-
Печерський патерик, зміст якого з часом поступово доповнювався усе новими й
новими розповідями про різноманітні "чудеса" з життя ченців у Києво-Печерській
лаврі,  але  є  цікаві  відомості  про тогочасне  суспільне життя і  побут.  Найбільше
поширення не тільки в цей період, але й у подальшому мали збірки житій святих,
так  звані  "Четьї-Мінеї”  (з  XV  ст.),  укладені  за  річним  колом  православного
богослужіння  для  зручності  читачів,  які  щоденно  перечитували  житія  саме  тих
святих, пам'ять яких відзначалася у той день за церковним календарем.



Продовженням  і  розвитком  давньоруської  культури  було  літописання.  До
найзначніших літописів тієї доби слід віднести "Короткий Київський літопис" XIV-
XVI  ст.  і  так  звані  "литовські"  або  "західноруські"  літописи.  У  "Короткому
Київському  літописі",  що  висвітлює  період  з  862  р.  по  1515  p.,  використано
давньоруські літописи, містяться цікаві відомості з тогочасної історії, зокрема, про
боротьбу проти татар,  діяльність князя К.Острозького.  У Густинському літописі
виклад  подій  доведено  до  1597  p.,  описано  виникнення  козацтва,  введення
Брестської унії. Острозький літопис охоплює події від 1500 р. до 1636 p., але є не
самостійним  твором,  а  компіляцією  з  популярної  в  той  час  хроніки  Мартина
Бєльського.

Розвитку  рукописного  поширення  книг  сприяло  виникнення  в  Європі
паперового виробництва Вже у XIV ст. на українських землях з'являється перший
папір, що завозився з німецьких князівств. Хоча перший європейський папір був
досить  дорогим,  він  усе  ж  був  значно  дешевший,  ніж  пергамент.  Виробництво
власного паперу в Україні почалося у Галичині тільки в першій половині XVI ст.
Пергамент продовжували уживати тільки в найурочистіших випадках, зокрема, для
"Пересопницького  Євангелія".  Головними  осередками  переписування  книг
залишалися  монастирі,  з  яких  часто  висилалися  розшукові  делегації  ченців  у
близькі й далекі краї для поповнення монастирських бібліотек новими рукописами.
Нерідко  переписувачами  були  священики,  парафіяльні  дяки,  а  також  світські
особи,  включно  до  князів  і  княгинь,  бо  ця  праця  вважалася  богоугодною  і
сприятливою для спокутування гріхів і спасіння душі. Поруч з аматорами існувала
категорія  фахових  переписувачів,  які  виготовляли  найвартісніші  рукописні
фоліанти, для чого майстри об'єднувалися у своєрідні гуртки, в яких кожен учасник
спеціалізувався  на  певній  ділянці  досить  складного  і  копіткого  виробничого
процесу. Закінчення якісно виконаного перепису великої книги було для фахових
переписувачів справжнім святом, визначною життєвою подією. Коли стало відомо
про  можливості  книгодрукування,  переписувачі-фахівці  повели  палку  агітацію
проти нового винаходу, запевняючи, що тільки писана від руки книга є приємною
для Бога, а друкування є ледве не диявольською вигадкою. 

 Істотний  вплив  на  початок  українського  книгодрукування  справило
виникнення  наприкінці  XV  ст.  східнослов'янського  кириличного  друкарства  у
Кракові та Чорногорії. Так, у 1483-1491 р. у друкарні Швайпольта Фіоля в Кракові
кириличним шрифтом були надруковані церковні книги "Часословець", "Псалтир",
"Постова  Тріодь"  і  "Квітна  Тріодь".  Деякі  науковці  відзначають  певні,  хоч  і
незначні,  українські  впливи  у  церковнослов'янській  мові  цих  видань.  Про
походження  самого  Фіоля  достеменних  відомостей  немає.  Гіпотетичне
припускають, що ім'я Швайпольт - спотворене "Святополк". На жаль, типографія
Фіоля проіснувала недовго, оскільки майже одразу виникли тертя з католицькою
церковною ієрархією. Але книги з типографії Ш.Фіоля поширювались і в Україні.
Понад п'ятсот років  тому,  1483 р.  в  Римі  побачила  світ  перша (з  відомих досі)
друкована книга, автором якої був українець - Юрій Дрогобич-Котермак. Здобувши
початкову  освіту  в  Дрогобичі,  середню  -  у  Львові,  Юрій  Котермак  ступені
бакалавра  і  магістра  отримав  у  Краківському  університеті.  У  Болонському
університеті він став першим українцем - доктором мистецтв і доктором медицини,



викладав  медицину  і  астрономію,  в  1481-1482  pp.  був  ректором  Болонського
університету  -  на  той  час  центру  передових  гуманістичних  течій  передусім  у
природознавстві й філософії. Видана вченим у лютому 1483 р. книга була розлогим
астрологічним прогнозом на цей рік. Прогнозу передувала віршована посвята папі
Сіксту  IV,  яку  перший  український  поет-гуманіст  почав  з  визначення  свого
творчого кредо:

Більшість тепер виставля напоказ свої праці, святотче,
Дбаючи щонайпильніш про честолюбство та зиск.
Я ж свої книги у світ випускаю з єдиним бажанням:
Хай буде користь від них роду людському в житті.
У  книзі  знайшли  відбиття  здійснені  Ю.Дрогобичем  обрахунки  двох

наступних  місячних  затемнень.  Вперше  в  історії  друкованої  книги  в  цій  праці
згадуються Львів, Дрогобич, Вільна, Москва, Кафа (Феодосія). Наприкінці 80-х pp.
XV ст. Ю.Дрогобич повертається до Краківського університету, де читає лекції з
медицини і  астрономії.  Серед  його  слухачів  був  майбутній  славетний астроном
М.Коперник.  У Кракові Ю.Дрогобич допомагав Ш.Фіолю в підготовці  до друку
перших  слов'янських  видань  кириличним  шрифтом.  З  Кракова  неодноразово
приїздив до рідного Дрогобича,  бував у Львові та Зимній Воді поблизу Львова.
Помер у лютому 1494 р. Рукописи астрономічних і медичних праць Ю.Дрогобича-
Котермака зберігаються тепер в Парижі, Мюнхені, Мілані.

Відомим латино мовним українським поетом-гуманістом був Павло Русин з
Кросна  (близько  1470-1517),  вчитель  і  вихователь  видатних  слов'янських
латиномовних  поетів  Яна  Вислицького,  Яна  Дантишека,  хорватсько-угорського
поета  Яна  Паннонія.  Одним з  найвидатніших  східнослов'янських  латиномовних
поетів, які зробили вагомий внесок у розвиток всієї європейської новолатинської
поезії, був Георгій Тичинський-Рутенець, що друкував свої поеми протягом 1534-
1548 pp. у Кракові,  а  потім працював королівським дипломатом у різних містах
Італії, Відомими культурно-освітніми діячами і поетами були також Григорій Чуй-
Русин та Іван Туробінський-Рутенець.

Питання для самоконтролю
1 Чи сприяла польсько-литовська доба розвитку культури в Україні? 
2  Яка система освіти використовувалася в Острозькій академії? 
3 Коли і з якою метою створювались братства в Україні? Назвіть найвідоміші
з них.
4  Які особливості характерні для українських братських шкіл? 
5  Коли і ким було започатковано книгодрукування в Україні? 
6  Як  і чому народні обрядові дійства трансформувалися у театралізовані 
розваги?



Самостійна робота 10

Тема: Українська культура 16 -17ст.

Мета:  розширити знання  щодо  української  культури  16-17ст., виховувати
зацікавленість  дисципліною,  прагнення  отримати  нові  знання  самостійно;
розвивати духовні, інтелектуальні і естетичні відчуття.

План
1 Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток освіти України.  
Особливості пісенно-поетичної творчості козацької доби.
2 Петро Конашевич-Сагайдачний - видатний діяч України.
3 Книги Лаврської друкарні.
4 Особливості реформаційного руху в Україні.
5 Шкільний театр.
6 Особливості архітектури козацької доби.
7 Народні думи і пісні XVI — XVII ст.
8 Культурологічна та просвітницька діяльність козацької старшини. Перші 
шкільні підручники.

Література
1 Грушевський М.С. Духовна Україна. - К., 1994.
2 Жолтовський П. Художнє життя на Україні в XVI - XVIII ст. - К., 1988.
3 Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та зарубіжна 

культура: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
4 Історія української культури / За загал, ред. І.Крип'якевича. - К.: Либідь, 

1994.
5 Історія української культури у 5-ти томах. - К.: Наукова думка, 2001 - 

2003.
6 Українська   культура:   історія   і   сучасність:   Навч.   посібник   /За   

ред. Черепанової С.О. -Львів: Світ, 1994. 
7 Уманцев В.С. Мистецтво давньої України. Історичний нарис. - К.: 

Либідь,2002.
Розвиток української культури проходив в складних суперечливих умовах,

коли Україна знаходилась під владою іноземних держав і до середини XVII ст. не
мала  власної  державності.  Але  І  в  цей  час  українська  культура  мала  тісні
взаємозв'язки  з  культурою  Польщі.  Росії.  Чехії,  зазнала  активних  впливів
європейських культурних процесів, пов'язаних з добою Відродження, але оберігала
власну  самобутність  та  неперервність  у  розвитку  з  давньоруською  культурою.
Здавна  в  Україні  існувало  домашнє  (сімейне)  виховання  та  навчання  дітей,
зароджуються школи початкової грамоти при церквах та монастирях, В 1546 р у м.
Львові  виникає  перша приватна школа,  а  в  1578 р.  в  м.  Острог була заснована
перша  вища  школа,  відома  під  назвою  Острозька  академія  (греко-слов'янська
школа).  Ця  школа  існувала  на  кошт  князя  Констянтина  Острозького.  Першим
ректором цієї школи став учений і просвітитель Герасим Смотрицький. Навчання



тут здійснювалося за поширеною в Європі системою "семи вільних мистецтв", яка
поділялася  на граматику,  риторику,  діалектику,  арифметику,  геометрію,  музику,
астрономію.  Особлива  увага  приділялася  вивченню  слов'янської  мов.
Старослов'янська  мова  утверджувалася  як  засіб  боротьби  проти  національно-
релігійного  гноблення,  запорука  чистоти  православної  віри  й  самозбереження
національної культури. В кінці XVІ - на початку XVII ст. в Україні православними
братствами засновується велика кількість братських шкіл, в яких навчаються діти
не тільки шляхти,  а  й діти міщан та козаків.  Найбільш відомими були братські
школи  у  Львові  (1586)  та  у  Києві  (1615),  де  в  різний  час  ректором  був  Іван
Борецький.  У1632 р.  за  ініціативою архімадрида Києво-Печерської  Лаври Петра
Могили при монастирі було відкрито школу, котра після об'єднання з київською
братською школою була перетворена на Київський колегіум, що згодом отримав
назву  Києво-Могилянської  академій,  впродовж  десятиліть  залишався  єдиним
вищим закладом в східнослов'янських землях. Видатним українським вченим 15 ст.
був  Ю.  Котермак.  доктор  філософії  і  медицини.  Народився  в  м.Дрогобичі.
Навчавсь у Краківською університеті, де йому в 1470 р. було присвоєно ступінь
бакалавра,  а  в  1473р.  магістра.  Викладав  медицину,  філософію  і  астрономію  в
Будонському  університеті.  В  1483  р.  в  Римі  вийшла  книга  Ю.Дрогобича
"Прогностичні  судження..."  -  перший  друкований  твір  українця,  виданий  за
кордоном. Острозька школа. Київський колегіум, братські школи були й центрами
боротьби  проти  наступу/  католицизму  та  уніатства.  Православні  школи
відстоювали право українського народу на свою власну мову, культуру, духовне
життя. В Україні засновувались католицькі та уніатські школи з метою поширення
серед населення католицизму й уніатства. Зокрема, єзуїтські колегіуми існували у
Львові. Луцьку. Вінниці, Києві та інших містах. Вони сприяли не лише поширенню
освіти,  а  й  ополяченню  насамперед  української  шляхти  й  магнатів.   Першими
шкільними підручниками на Україні були "Адельоротес", "Граматика словенская",
"Адельфотес" - граматика грецької мови видана 1591 р. у Львові. Поруч з грецьким
матеріалом  дає  слов'янські  паралелі  і  спричинилася  до  розвитку  граматичної
термінології  на  Україні.  Найважливішою  подією  XVI  ст.  був  початок
книгодрукування  в  Україні.  Першодрукарем  був  Швайпольт  Фйоль.  В  1491  р.
надрукував  перші  видання  кириловського  шрифту –  релігійні  книги  "Октоих"  і
"Часослов". У 1573 р. тікаючи від переслідувань, в Україну прибуває з Москви до
Львова  книгодрукар  Іван  Федоров  і  його  помічник  Петро  Мстиславець,  де  за
допомогою братства засновує книгодрукарню і вже наступного 1574 р. видає перші
в  Україні  друковані  книги  "Апостол",  "Буквар".  Книгодрукування  почало
поширюватись  в  Україні:  книгодрукарні  виникають  в  Острозі  при  Києво-
Печерській  Лаврі.  Саме  в  м.  Острог  було  вперше  видано  слов'янською  мовою
"Біблію".  У  XVI  -  першій  половині  XVII  ст.  набуває  поширення  полемічна
література, що виникає в умовах боротьби проти католицького наступу на права
православ'я. Відомо близько 60 полемічних творів. Політичним явищем у розвитку
літератури в  Україні  стало  літописання.  При монастирях  виникли Густинський,
Острозький.  Львівський.  Хмельницький,  Межигірський  літописи.  У  цих  творах
проводилась патріотична ідея соборної єдності українських земель, засуджувалось
загарбання їх іноземними державами, підтримувалося прагнення народних мас до



визволення України і створення власної незалежної держави. Поряд з церковно-
літературними  творами  в  Україні  розповсюджувалася  перекладна  література.
Найбільш  видатними  діячами  полемічної  літератури  були  Іван  Вишенський.
Герасим  та  Мелетій  Смотрицькі.  Іов  Борецький.  Петро  Могила,  С.  Зизаній
(Тустановський). З.Копистянський. Полемічна література ідейно обґрунтовувала й
духовно освячувала визвольний рух в Україні. Основою українського театру стали
народні  ігри  й  обряди.  В  Острозькій  школі,  Київському  колегіумі,  братських
школах влаштовувалися свої театралізовані вистави – так звані шкільні драми. В
антрактах драм ставилися комедійні інтермедії (п'єси-вставки) на побутові теми. У
той  час  виник  і  вертеп  -  ляльковий  театр.  Українська  музика  розвивалася  на
народній пісенній основі. Скрипалі, лірники, бандуристи. кобзарі користувалися в
народі глибокою пошаною. Професійна музика залишалася виключно церковною.
У школах, маєтках власників створювались хорові капели. Історичні пісні та думи
славили героїчну боротьбу українського народу. Пісні й думи виконували лірники
й кобзарі.  В  Україні  широкого  розмаху  набуло  будівництво  оборонних споруді
(замків,  фортець,  валів).  Зводяться  нові  монастирі  та  церкви,  палаци  магнатів,
розбудовуються міста. За проектом видатного архітектора італійського походження
П. Барбона у Львові на національній основі і з врахуванням стилю Відродження
споруджень  будинок  відомого  діяча  братства  К.  Корнятка  (1580р.)  і  Успенську
церкву. Церкви і палаци прикрашалися різьбою по дереву, настінним живописом,
кам'яними  і  дерев'яними  структурами.  Поширюється  книжкова  графіка,  техніка
художнього  лиття  й  обробки металів  та  Інкрустація  виробів  золотом,  сріблом і
коштовним камінням. Архітектура і  образотворче мистецтво в Україні  набували
національних рис і були невід'ємними здобутками суспільного побуту українців.
Після тривалого періоду занепаду, розвиток культури в Україні набуває характеру
національного відродження.   Берестейська унія 1596 р.  -  одна з  найважливіших
подій  в  історії  церковного  життя  в  Україні.  Укладена  у  1596.  внаслідок  чого
утворилась  Українська  Греко-Католицька  Церква.  Була  викликана  необхідністю
виправити  наслідки  церковного  розкол)  між  Римським  Престолом  та
Константинопольським патріархом, який відбувся у 1054. Кроки до цього робилися
не один раз. але реальні можливості полагодження цього питання склалися лише в
XVI ст. Сприяла цьому кризова ситуація, у якій перебувала православна церква в
Україні.  Проявами  її  були  занепад  церковної  дисципліни,  непорозуміння  між
церковними  братствами  та  ієрархією,  зазіхання  новоствореного  (1589)
Московського  патріархату,  непродумані  кроки  Константинопольського  та  ін.
східних патріархів, тощо. Важливим фактором, що спонукав до укладення унії з
Апостольською столицею, була необхідність протистояти подальшій латинізації та
полонізації  української  світської  еліти,  а  також  добитися  зрівняння  в  правах
українського  духовенства  з  латинським.  Згідно  з  умовами  Берестейської  унії
українська церква зберігала східний обряд, церковнослов'янську літургійну мову,
право  на  заміщення  митрополичої  та  єпископських  кафедр,  вживання  старого
календаря нижче духовенство і  надалі зберегло право одружуватись.  Одночасно
визнавалась  зверхність  Римського  Папи  як  першоієрарха  всієї  Християнської
Церкви  та  були  прийняті  догми  католицької  церкви.  Внаслідок  укладення
Берестейської унії православне духовенство, що визнало її рішення, було урівняне



в  правах  з  католицьким,  звільнилося  від  сплати  податків  та  виконання  інших
повинностей.  Єпископам  були  обіцяні  місця  у  Сенаті  Речі  Посполитої,  але  ця
обіцянка  не  була  виконана.  Шляхта  і  міщани,  що  прийняли  унію,  також
урівнювались у правах з католиками латинського обряду і одержали право займати
посади у державних та міських урядах. З восьми єпархій Київської митрополії унію
прийняли  шість.  Братства,  православне  духовенство,  шляхта,  козацтво  міщани
домагалися  відновлення  діяльності  незалежної  православної  церкви,  фактично
ліквідованої  після  Брестської  церковної  унії.  У  1620  р.  з  Москви  в  Єрусалим
повертався  патріарх  (глава)  православної  церкви Феофан.  У Києві  він  висвятив
митрополитом  Київським  і  галицьким  ректора  Київської  братської  школи  Іова
Борецького, а також шістьох єпископів та православні кафедри України і Білорусі.
Польський уряд, католики і уніати не змогли перешкодити діяльності православної
ієрархії.  Митрополит  Іов  Борецький  склав  від  імені  "народу  руського"  трактат
"Протестація"  (1621  p.).  де  обстоював  права  українського  і  білоруського
православного  населення  на  свою  церкву  і  віру,  засуджував  насильницьке
запровадження  унії.  "Протестація"  освячувала  визвольний  рух  українського
народу.  Після  смерті  Іова  Борецького  (1631  р.)  православну  церкву  в  Україні
очолив Петро Могила (1596 - 1647). Він дбав про зміцнення православної церкви, і
повернення їй маєтків, приділяв значну увагу по реформуванню церковного життя,
зокрема  провів  рух  змін,  в  обрядовій  справі.  За  його  ініціативою  будувалися
церкви,  засновувалися  школи,  У  1640  р.  київський  собор  схвалив  перший
православний  катехізис,  підносились  традиції  православ'я,  систематизувались
православні  догми  та  обряди.  Визнаючи  формальну  залежність  від
константипольського  патріарха;  українська  православна  церква  протягом  65  р.
(1620-1685) вела самостійне духовне життя. Вона рішуче виступала проти унії з
католицькою церквою і не бажала зверхності Московської православної патріархії,
духовно  підтримувала  боротьбу  українського  народу  за  незалежність  і  власну
державність. Нижче православне духовенство взяло активну участь у визвольному
русі. У 1632 р. польський уряд нав'язав компроміс між православними та греко-
католиками. Православна ієрархія отримувала офіційне визнання, а власність. До
викликала суперечки,  ділилася між двома церквами.  Уніатство (греко-католики)
певною мірою перешкоджало утвердженню польських порядків на Україні, адже
уніати  підпорядковувались  римському  папі,  з  чим  змушена  була  рахуватися
королівська влада при проведенні політики, полонізації в Україні. Уніатська церква
знаходилась у кращому становищі ніж православна. Але і  вона зазнавала різних
утисків і переслідувань з боку Варшавського двору - на уніатів накладалися нові
податки  і  запроваджувалася  панщина.  Уніатське  духовенство  порівняно  з
православним було краще організоване.  Його представники, здобувши на Заході
освіту,  переносили  знання  на  українські  землі,  прагнули  піднести  культурно-
освітній рівень своїх прихожан. Реформація, впливи якої стали помітними в Речі
Посполитій  в  середині  XVI  ст..  принесла  нові  струмені  творчого  збудження.
Протестанти створили свої невеликі, але впливові парафії по всій Польщі. Литві.
Волині.  З  метою  поширення  своїх  ідей  протестанти  заснували  вищі  школи,
друкарні, закріплюючи у літературному вжитку польську мову.



Питання для самоконтролю
1 Під впливом яких чинників в українській освіті відбулися істотні зміни на 
межі XYI – XYII століть? 
2  Назвіть прізвища видатних композиторів, які були вихованцями Києво-
Могилянської академії? 
3   Які театральні жанри відомі в Україні з XYII ст.?
4 Розкрийте сутність поняття "Ренесанс в українській культурі".
5 У якому виді мистецтва України найхарактерніше виявились ознаки 
ренесансного стилю?
6 Назвіть імена видатних архітекторів, малярів та скульпторів України кінця 
XVI - початку XVII ст.

Самостійна робота 11

Тема: Українська культура ХІХ ст.

План
1 Українська культура 19ст.
2 Освіта і наука в Україні у 19ст.: створення гімназій, ліцеїв, відкриття 
університетів.
3 Розвиток живопису у 19ст.: В.Тропінін, В.Штернберг, Т.Шевченко.
4 Розвиток графіки, музики.
5 Українська драматургія і театр 19ст.

Теми рефератів
1 Творчість В.Тропініна.
2 Художня майстерність Т.Шевченка.

Література
1 Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія 

світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. - К.: 
Літера, 2000.

2 Грушевський М.С. Духовна Україна. - К., 1994.
3 Жолтовський П. Художнє життя на Україні в XVI - XVIII ст. - К., 

1988.
4 Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та 

зарубіжна культура: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
5 Історія української культури / За загал, ред. І.Крип'якевича. - К.: 

Либідь, 1994.
6 Історія української культури у 5-ти томах. - К.: Наукова думка, 2001 

- 2003.
7 Попович М.В. Нарис історії культури України. - К.: "АртЕк", 2001. 

Русанівський В.М., Вервес  Г.Д.,   Гончаренко   М.В.   та   ін.   Культура 
українського народу: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1993.



8 Українська   культура:   історія   і   сучасність:   Навч.   посібник   /За
ред.Черепанової С.О. -Львів: Світ, 1994. 

Процес  українського  національного  відродження  історики,  як  правило,
поділяють на три етапи:

 період збирання спадщини чи академічний етап (кінець XVIII -40-і pp.
XIX ст.);

 українофільський або  культурницький етап  (40-і  pp.  XIX ст.  -кінець
XIX ст.);

 політичний етап (з кінця XIX ст.).
Перебіг  усіх  трьох  етапів  характеризується  невпинною  боротьбою  діячів

національної культури за право вільного розвитку великого творчого потенціалу
свого народу, якому є чим пишатися, є що розвивати і є що сказати світові.

Істотний  вплив  на  початок  українського  національного  відродження
справила революція у Франції, яка проголосила "права народів". Це стимулювало
інтерес до неповторних рис своєї етнічної спільноти, таких як фольклор, історія,
мова і література. Національному відродженню сприяло й поширення романтизму.

Одним з найвидатніших істориків  XIX ст.  був Микола Костомаров (1817-
1885).  Більшість  праць  Костомарова  видані  у  зібранні  його  творів  "Історичні
монографії  та  дослідження".  Головною  заслугою  Костомарова  є  те,  що  він,  на
противагу дослідникам, які в історії бачили діяльність лише видатних осіб, уперше
застосував  наукові  методи  аналізу  широких  масових  рухів,  спираючись  на
здобутки тих історичних шкіл, які вже існували й здобули визнання у європейській
науці.

На відміну від Костомарова, у якого переважає описовий метод висвітлення
історичних подій і виразно простежується власна оцінка, В.Антонович (1834-1908)
у  своїх  наукових  працях  не  дав  наперед  жодної  готової  вже  думки,  яка  б
пронизувала дослідження і змушувала б читача дивитись на факти очима автора. У
нього  переважає  тверезий  позитивістський  підхід,  критичність  та  аналіз:  після
необхідних  історичних  відомостей  і  пояснень  наступає  групування  фактичного
матеріалу і посилання на джерела. В.Антонович написав понад 300 праць, створив
так  звану  "документальну"  школу  українських  істориків.  До  неї  належали
М.Грушевський, Д.Багалій, О.Єфименко та їх численні учні.

Особливе місце у розвитку історіографії посів Михайло Драгоманов (1841-
1895),  який  критикував  народницьку  школу.  Домінантну  аксіому  народників  -
"інтерес трудового народу" - він вважав суб'єктивним і ненауковим. Найбільшою
вартістю всякого історичного процесу він вважав духовно-моральний, економічний
та політичний розвиток краю, а справедливими визнавав лише ті рухи в Україні, які
сприяли такому розвитку.

Освіта. Розвиток промисловості, торгівлі збільшував потре би в освічених і
кваліфікованих  працівниках  і  це  стимулювало  розширення  мережі  навчальних
закладів і кількості учнів у них. У цілому весь освітній процес був спрямований на
денаціоналізацію українського населення,  що дало відповідні невтішні  наслідки.



Однак  всупереч  урядовим  настановам  українське  культурно-національне
відродження в освітній сфері залишило досить яскравий слід.

У 1802 р. почало свою діяльність Міністерство освіти, яке у наступному році
провело систематизацію навчальних закладів. Було затверджено чотири типи шкіл:
парафіяльні, повітові, губернські (гімназії), університети.

У парафіяльних школах,  які  створювались при церковних парафіях і  були
початковими,  навчання  продовжувалося  4-6  місяців  у  селах  і  до  одного  року  в
містах.  Навчання  велося  російською  мовою,  учнів  навчали  читати,  писати,
рахувати, основ православної віри.

Повітові школи були спочатку дво- , а згодом - трикласними. Тут навчалися
здебільшого діти купців, дворян, чиновників, заможних ремісників. Вони вивчали
російську мову, географію, історію, арифметику, фізику.

В гімназіях спочатку навчалися 4 роки, а згодом - 7. Тут викладали іноземні
мови,  як  правило,  французьку,  німецьку,  грецьку,  латинську,  "закон  божий",
священну  та  церковну  історію.  Наприкінці  50-х  pp.  XIX  ст.  в  Україні
нараховувалося 1300 початкових шкіл, де навчалися 67 тис. учнів, 19 гімназій (з
них дві в Харкові), де навчалося близько 4 тис. учнів.

Проміжне становище між гімназіями та університетами займали ліцеї, яких
на Україні було три: Рішельєвський в Одесі (працює з 1817 р.), Крем'янецький (з
1819 p.), Ніжинський (з 1820 p., див. на мал. фасад). Поряд із загальноосвітніми в
Україні діяли й професійні навчальні заклади. У кадетських корпусах у Полтаві (з
1840 р.) і Києві (з 1852 р.) з дітей дворян виховували офіцерів. У Єлисаветграді
продовжувала працювати медична школа, у Києві - фельдшерське, в Миколаєві -
артилерійське і штурманське училища, у Севастополі - морська школа. У 1851 р.
біля Харкова відкрилась землеробська школа, яка готувала агрономів.

Характерними рисами освіти у першій половині XIX ст. були: превалювання
релігійного  виховання  дітей,  політика  "обрусєнія",  рутинні  засоби  навчання.
Київська академія, яка в попередні часи відігравала велику роль у розвитку освіти й
культури не лише в Україні, але й у всій Східній Європі, після видання у 1814 р.
нового статуту для духовних академій, за якими вони повинні були готувати лише
фахівців  з  богослов’я  і  для  православної  церкви,  втратила  своє  значення  і
перетворилася на рядовий духовний навчальний заклад.

Історичним успіхом у розвитку освіти на початку XIX ст. стало заснування
на  східноукраїнських  землях  університетів,  що  стало  можливим  завдяки
ліберальній  політиці  в  національному питанні  імператора  Олександра  І  та  його
урядовців.  Університети  внаслідок  загальноєвропейської  реформи  вищої  освіти
швидко почали відігравати велику роль в культурному житті, в розвитку науки.

Перший  університет  на  українських  землях  у  складі  Російської  імперії
засновано  1805  р.  в  Харкові  коштом  місцевого  дворянства-і  купецтва  за
ініціативою вченого-експериментатора В.Н.Кармазіна. Характерно, що харківський
губернатор був рішучим противником відкриття тут вищого навчального закладу і
тільки особисте знайомство Кармазіна з імператором Олександром І та міністром
внутрішніх  справ  Михайлом  Сперанським  (який  пам'ятав  про  українське
походження  свого  батька-священика)  уможливило  прийняття  рішення  про
створення  в  Харкові  вищого  навчального  закладу.  З  постанням  університету



пов'язане значне зростання населення і кардинальні зміни життя у провінційному
до того часу місті.

В  перший  час  університет  мав  чотири  відділи-факультети:  словесний
(історико-філологічний),  етико-політичний  (юридичний),  фізико-математичний,
медичний.  Першим ректором  університету  (1805-1811)  був  професор  російської
словесності І.С.Рижський. У рік відкриття в ньому навчалося всього 65 студентів, а
через 50 років - 492. Деякий час ректором Харківського університету був відомий
український поет П.Гулак-Артемовський. На довгий час Харківський університет
став  осередком  патріотичної  думки.  Тут  були  професорами  І.Срезневський,
А.Метлинський,  М.Костомаров,  Д.Багалій.  За  50  років  Харківський  університет
підготував близько 3 тис. фахівців з різних галузей знань. У першій половині XIX
ст.  характер  національно-культурного  відродження на  східноукраїнських  землях
багато  в  чому  зумовлювався  просвітницькою  та  аматорською  діяльністю  цього
вищого навчального закладу.

У 1834 р. в Києві було засновано Університет святого Володимира на базі
закритого  Крем'янецького  ліцею.  На  думку  імператора  Миколи  II,  Київський
університет мав стати центром русифікації і монархізму, спрямованим перш за все
проти  польського  впливу.  Спочатку  він  складався  з  двох  відділів:  історико-
філологічного та фізико-математичного. Згодом додалися юридичний та медичний
факультети. У рік відкриття в університеті навчалося 62 студенти, через 20 років -
808.  Першим  ректором  став  Михайло  Максимович.  Київський  університет  став
одним з  головних осередків  українського руху,  не  виправдавши надій  царських
урядовців. До 1861 р. університет закінчили 1542 чол. Його випускники працювали
учителями, лікарями, адвокатами, суддями, чиновниками різних рангів.

Третім університетом в Україні  був Новоросійський (в Одесі),  заснований
1865  р.  на  базі  Рішельєвського  ліцею.  В  трьох  університетах  у  кінці  століття
одночасно навчалося 4 тис. студентів.

У 1863 р. було введено Статут університетів, який надав їм досить широку
автономію: право обирати всю адміністрацію, професорів, доцентів. Але у 1883 р.
було впроваджено новий Статут, який відміняв автономію, обрання адміністрації,
участь  професорів  в  управлінні.  Життя  університету  підлягало  суворій
регламентації  та  наглядові  попечителя  навчального  округу.  Запроваджувався
контроль над студентами, вводилась обов'язкова уніформа. Цей статут діяв до 1917
р.

Потреби  економічного  і  культурного  розвитку  зумовили  виникнення  в
Україні й інших вищих навчальних закладів. У 1874 р. створюється Глухівський
учительський  інститут,  за  рік  -  Ніжинський  історико-філологічний  інститут,
Південноросійський  технологічний  інститут  у  Харкові  (1885),  Київський
політехнічний інститут (1858), Вище гірниче училище в Катеринославі (1893) та ін.

На Західноукраїнських землях центром культури залишався Львів. Тут у 1817
р. було відновлено університет, але з німецькою мовою викладання. У 1849 р. тут
вперше  була  створена  кафедра  української  мови  та  літератури,  яку  очолив
Я.Головацький. Увесь час точилася боротьба між українцями та поляками за мову
викладання. У 1871 р. обмеження в мові викладання було скасовано, але фактично



університет полонізувався. У 1894 р. засновано кафедру історії України, яку очолив
професор М.Грушевський.

На Буковині університет засновано 1875 р. в Чернівцях з німецькою мовою
викладання, але були кафедри й з українською мовою навчання: української мови і
літератури, церковнослов'янської мови та практичного богослов’я.

У 1864 р. було проведено реформу освіти, згідно з якою всі типи початкових
шкіл  оголошувались  загальноосвітніми  й  діставали  назву  початкових  народних
училищ. Вони стали працювати за єдиним планом і програмою, тобто відбулася
уніфікація навчання. Діти здобували елементарні знання: вчилися читати, писати,
вивчали елементарну арифметику, закон божий.

Середніми освітніми закладами були гімназії, які мали два ступеня: гімназія і
прогімназія (з 4-річним навчанням). Гімназії були двох типів: класичні і реальні. У
класичних перевага надавалась вивченню давніх мов (до 40% часу), їх випускники
могли без іспитів вступати до університетів. З метою "виховання у відповідному
дусі" вводився інститут класних наставників, вводився кодекс покарань.

Реальні  гімназії  (згодом  реальні  училища)  були  більш  наближеними  до
потреб життя.  Тут вивчали природознавство,  фізику, математику,  їх випускники
могли вступати лише до вищих технічних навчальних закладів.

Дівчата  навчалися  окремо  в  інститутах  шляхетних  дівчат  (у  Харкові
відкритий у 1812 p., організовував і очолив цей заклад український письменник і
громадський діяч Г.Квітка-Основ'яненко), гімназіях та єпархіальних училищах (для
дівчат духовного звання).

Наприкінці  XIX  ст.  в  українських  губерніях  Російської  імперії  було  129
гімназій, 19 реальних і 17 комерційних училищ, 17 тис. початкових шкіл усіх видів.
Проте ці імперські заклади могли охопити навчанням лише 30% дітей. Порівняно з
періодом гетьманської автономії кількісні показники XIX ст. свідчать про загальне
зниження рівня грамотності. За переписом 1897 р. в Україні серед населення віком
від 9 до 49 років письменних нараховувалося лише 24%.

Центрами науки були університети. Всебічно обдарованим і феноменально
працездатним  був  перший  ректор  Київського  університету  М.Максимович.  Він
написав понад 100 праць з історії, ботаніки, зоології, фізики, хімії.

У  розвиток  філософської  та  філологічної  наук  суттєвий  внесок  зробив
перший ректор Харківського університету І.Рижський, засновником вітчизняного
слов'янознавства  -  професор  Харківського  університету  І.Срезневський.  У 1813-
1820  pp.  ректором Харківського  університету  був  Т.Осиповський,  який написав
тритомну працю "Курс математики", що тривалий час була основним підручником
для студентів усієї імперії.

Певний  внесок  у  розвиток  філософської  думки  зробив  фундатор
Харківського  університету  В.Кармазін.  Він  підкреслив,  що  в  соціальному плані
"повної рівності між людьми не може бути тому, що її немає в природі". Освіту він
називав  важливим  чинником  суспільного  прогресу,  а  серед  наук  виділяв
філософію, висновки якої,  як він вважав, є теоретичною основою інших галузей
знань, навіть літератури та мистецтва, вказував на необхідність поєднання науки з
практичною діяльністю.



Великим історичним здобутком української культури початку XIX ст. було
впровадження  нової  української  літературної  мови,  заснованої  на  принципах
фіксації усного народного мовлення з вибірковим залученням певних "книжних"
елементів минулого. У 1819 р. у Харкові з'явилася друком перша граматика, що
постала на основі живої української мови Слобожанщини та Полтавщини. Автором
граматики  був  викладач  Харківського  університету  О.Павловський.  За
розробленими у цій граматиці  правилами українські  письменники могли писати
свої  україномовні  твори  внормовано.  Граматика  була  пристосована  до  діючого
російського "гражданського" алфавіту, свого часу розробленого за ініціативи Петра
І українськими вихованцями Київської академії. Тому в граматиці Павловського ще
не було апострофа, деяких літер, мала вона й певні суто граматичні недоліки, однак
вже  сама  її  поява  викликала  появу  наступних  робіт  у  напрямку  подальшого
вдосконалення українського правопису, ставши їх основою.

Престиж  української  мови,  віру  в  її  можливості  утверджувала  нова
українська  література,  яка  виникла  ще  до  появи  граматики  Павловського  під
впливом  ідей  романтизму.  Романтична  ідеологія  будила  до  самостійного
національного  життя,  підкреслювала  риси  саме  української  національності,
сприяла посиленню інтересу до національного минулого, до національної мови та
звичаїв.  Емоційність,  спонтанність,  різноманітність,  природність  творів
романтизму привертали увагу до неповторності різних народів та індивідуальності
кожної людини.

Невипадково "батьком" нової української літератури часто називають Івана
Котляревського (1769-1838, один з рідко репродукованих прижиттєвих портретів
див.  на  мал.  на  с.403).  Поема  І.Котляревського  "Енеїда"  (1798)  була  першою
поемою,  написаною  живою  українською  мовою,  в  якій  поєдналися  жанрові  та
художньо-поетичні  традиції  старої  української  літератури  з  новою,  підкреслено
демократичною національною ідеологією.

Обробки  уривків  класичної  поеми  Вергілія  були  популярним  заняттям
західноєвропейських, російських та українських студентів і літераторів ще у XVII-
XVIII ст.,  успішно робилися раніше й спроби писати живою мовою, особливо в
бурлескно-травестійному  жанрі.  Однак  "Енеїда"  Котляревського  стоїть  у  цьому
ряду  цілком  осібно.  Виділяє  її  особливий  дух,  що  поривається  з  рутини
приниження і неволі бажанням "вдарити лихом об землю" і полинути в інший, хай
навіть уявний і несерйозний, але чимось такий реалістично близький світ вигнаних
з батьківщини українських "троянців". Цей бурлескно-травестійний твір є однією з
найбільш талановитих  переробок  поеми римського  поета  Вергілія,  в  якій  автор
подав  панорамну  картину  українського  народного  життя.  Бурлескно-травестійні
образи  троянців  і  античних  богів,  описи  їхніх  взаємовідносин,  багатство
етнографічного  матеріалу,  гумористичний  підхід  до  теми,  насиченість  гострою
суспільно-моральною  сатирою  зробили  поему  Котляревського  надзвичайно
популярною. Оптимістичний настрій поеми на фоні цілеспрямованого дослідження
української культури сприймався як гідна відповідь імперській політиці в Україні,
вселяв віру в майбутнє й натхнення в багатьох сучасників.

Гумористично-сатирична  форма  літературної  творчості  І.Котляревського
мала  багато  послідовників.  Найбільш  яскравими  серед  них  були  Петро  Гулак-



Артемовський  та  Євген  Гребінка,  які  часто  користувались  у  своїй  творчості
формою байки, але писали також ліричні поезії, історичні поеми, повісті тощо як
українською,  так  і  російською  мовами.  Жанр  байки  розвивали  також
Л.Боровиковський та М.Білецький-Носенко. Діяльність заснованого у 20-ті  pp. у
Львові  М.Шашкевичем,  Я.Головацьким  та  І.Вагілевичем  літературно-
фольклористичного об'єднання "Руська трійця" стала початком нової української
літератури в Галичині.

Виходець зі  слобідської козацької  старшини Григорій Квітка-Основ'яненко
(1778-1843)  відомий  як  основоположник  української  художньої  прози.  Можна
виділити  дві  основні  стильові  течії  в  прозі  Г.Квітки.  Перша  -  тяжіння  до
сентименталізму: у творах "Маруся", "Сердешна Оксана", "Щира любов", "Козир-
дівка"  переважають  життєві  почуття  та  переживання,  християнсько-
моралізаторський світогляд. Друга - перші кроки до етнографічного реалізму крізь
романтичну  канву.  В  повістях  "Солдатський  патрет",  "Конотопська  відьма",
"Мертвецький Великдень" Квітка виступає колоритним гумористом, звертаючись
до бурлескних традицій, народної фантастики та іронії.

З  творчістю  І.Котляревського  та  Г.Квітки-Основ'яненка  пов'язане
становлення  нової  української  драми.  Обидва  письменники  були  визначними
організаторами  театрального  життя  першої  половини  XIX  ст.,  режисерами  й
акторами полтавського та  харківського театрів.  П'єси І.Котляревського  "Наталка
Полтавка",  "Москаль-чарівник",  комедії  Г.Квітки  "Сватання  на  Гончарівці"  та
"Шельменко-денщик"  до  цього  часу  зберегли  популярність  в  театральному
репертуарі.

20-ті  -  40-ві  pp.  позначаються  досить  енергійним  розвитком  етнографії,
мовознавства  та  журналістики,  який  пов'язаний  з  діяльністю  Харківського
університету.  Так,  при  Харківському  університеті  з'являються  такі  журнали,  як
"Харьковскій Демокріт", "Украинский вестник", "Украинский журнал", альманахи
"Сніп",  "Молодик",  зміст  яких  становив  собою  зібрання  місцевих  новин,
мандрівних нотаток, етнографічних матеріалів і окремих літературних творів.

Нова  література  зробила  "заявку"  на  самобутність,  але  в  несприятливих
соціально-політичних  умовах  вона  бачилась  лише  як  провінційна  галузь
"загальноросійської" літератури. Велика кількість українських авторів писала свої
твори  російською мовою,  розвиваючи в  них  національну  українську  тематику  і
продовжуючи  збагачувати  російську  мову,  літературу  й  культуру.  Поруч  з
Є.Гребінкою  та  Г.Квіткою  популярними  в  Росії  письменниками-белетристами  з
притаманною  українській  культурі  цієї  доби  сентиментально-романтичною
поетикою  з  елементами  фантастики  і  народного  гумору  були  В.Наріжний  і
О.Сомов,  але  першість  серед  українських  письменників  у  російській  літературі
безумовно належить Миколі Гоголю (1809-1852). Два цикли його повістей "Вечори
на хуторі біля Диканьки" (1831-1832) та "Миргород" (1835) зробили цілу епоху в
розвитку російської літератури і водночас справили значний вплив на українське
культурно-національне  відродження.  Поетизація  Гоголем  українського  життя  і
національного характеру, романтичне зображення минулого українського народу
сприяли  широкому  зацікавленню  історією  та  етнографією  України,  збуджували
патріотичні почуття і стверджували гуманістичні цінності в українській культурі.



Т.Шевченко у вірші "Гоголю" (1844) висловив усвідомлення своєї ідейно-творчої
близькості  до письменника,  а  в  листі  до В.Рєпніної  писав:  "Перед Гоголем слід
благоговіти як перед людиною, обдарованою найглибшим розумом і найніжнішою
любов'ю до людей".  Навіть В.Бєлінський, відверто не дружній щодо української
культури,  скріпивши серце,  констатував,  що  в  "Тарасі  Бульбі"  Гоголь  чудово  і
назавжди втілив духовний образ України. При цьому він мав на увазі,  що після
"Тараса  Бульби" самому Гоголю,  а  тим більше іншим письменникам нема чого
звертатися  до  української  історичної  тематики.  Однак  гоголівські  традиції
письменства, в тому числі й українофільські, в подальшому творчо розвивалися не
тільки в українській, але й у російській художній літературі.

Поява  у  1840  р.  "Кобзаря"  Тараса  Шевченка  відкрила  перед  українською
культурою нові ідейні та художні горизонти, які зумовили її самобутній розвиток у
майбутньому.  Геніальний  поет,  неповторний  за  творчою  манерою  художник,
активний  громадський  діяч,  який  спілкувався  з  кращими  представниками
російської,  польської  та  інших  культур,  людина  широких  духовних  обріїв,
Т.Шевченко  перебував  на  висотах  передової  думки  свого  часу.  Починав
Т.Шевченко  свій  літературний  шлях  як  романтик.  Захоплюючись  поезією
Жуковського  та  Міцкевича,  Шевченко  прагнув  писати  в  тому ж дусі,  але  його
творчий  почерк  виявився  неповторним  і  глибоко  самобутнім.  Народнопісенний
розмір більшості поезій у поєднанні з яскравим художнім вираженням найглибших
архетипів  колективної  свідомості  українського  народу  зробили  поета  головним
творцем  нового  національного  міфу.  Зовнішня  простота  стилю  Т.Шевченка
приховує в собі глибини всеохопного культурологічного світогляду, вираженого в
експресивній  і  символічній  формі.  Головними  опорними  символами  поетичної
творчості  Шевченка,  на  думку  багатьох  дослідників,  виступають  "слово"
(національна  культура),  "слава"  (культурно-національна  спадщина)  і  "правда"
(загальнолюдська  мета-ідеал).  Через  усю  творчість  поета  проходять  також  такі
поняття-архетипи,  як  "воля",  "доля"  (передусім важка й  нещаслива,  "зла  доля"),
"надія" та ін.

У  ранніх  баладах  поета  "Тополя",  "Причинна",  "Утоплена",  "Русалка"
сплітається  світ  реальний  з  казково-фантастичним,  побутові  образи  з  образами
уявними. Не менш романтичними є й історичні поеми Шевченка. Величні постаті
гетьманів,  буйне козацьке  життя,  сміливі  воєнні  походи,  які  знаходять  художнє
втілення  в  поемах,  яскраво  говорять  не  стільки  про  гаряче  захоплення  поета
минувшиною,  яка  визнається  безповоротно  втраченою,  скільки  про  застиглість
сучасного  поету  життя  України  та  віру  в  можливість  принципово  змінити  цю
ситуацію  ("До  Основ'яненка",  "Іван  Підкова",  "Гамалія",  "Тарасова  ніч",
"Гайдамаки" та багато ін.). Особливо сильно й яскраво романтичні настрої поета
виразилися у поемі-містерії "Великий льох" та своєрідному епілозі до неї "Стоїть в
селі  Суботові..."  (1845)  з  приголомшуючим  образом  "домовини  України",
асоційованої з церквою-усипальницею гетьмана Б.Хмельницького. 

Ці рядки писалися в період створення Кирило-Мефодіївського товариства, в
якому поет вбачав паросток майбутнього відродження своєї  Батьківщини в сім'ї
рівноправних  слов'янських  народів.  Однак  утопічні  ідеї  членів  товариства,
висловлені у програмній "Книзі буття українського народу", скоро розбилися об



мур імперської дійсності. Висилка до оренбурзьких, а потім і казахстанських степів
із забороною писати і малювати стала для Шевченка болючим ударом по спільних
з  друзями  мріях  і  сподіваннях.  В  поезії  з'являються  песимістичні  нотки  та
соціально-філософські міркування, відчутний біль самоти, однак поет не припиняє
писати ані геніальні вірші, ані талановиті картини. У пізньому вірші "Доля" (1858),
написаному  одразу  після  повернення  із  заслання,  поет  не  тільки  виголошує
особисте творче кредо, а й оптимістично дивиться у своє майбутнє.

Шевченка традиційно вважають основоположником критично-jjro реалізму в
українській  літературі,  хоча  цей  реалізм  базувався  на  романтичному  світогляді
автора.  Вже  його  ранні  побутові  поеми  '("Катерина",  "Наймичка",  "Сон"),
суспільно-політичні поеми ("Єретик",  "Сліпій",  "Кавказ",  "1 мертвим, і  живим, і
ненародженим землякам...")  безжально  таврували кривдників  народу,  причому з
власне  народних позицій.  Шевченко  зумів  зробити  свій  голос  голосом :  усього
пригнобленого народу і не має собі рівних серед поетів усього світу в поетичному
викритті  та  осуді  кріпацтва  та  самодержавства,  національного  гноблення  й
імперського загарбництва. При цьому поет рішуче виступає як проти лжепатріотів,
що теоретизують про лібералізм та українофільство по шинках напідпитку, так і
проти цілком зденаціоналізованої еліти та інтелігенції, які "кайданами міняються,
правдою  торгують".  Поезія  Шевченка  будила  національно-патріотичні  настрої
української молоді,  доти зрусифікованої або спольщеної.  Творчість Т.Шевченка,
відгомони ідей кириломефодіївців були головним чинником, який на початку 60-х
pp.  XIX ст.  спонукав ціле гроно обдарованих молодих людей із  сполонізованих
шляхетських  родин  Правобережжя  повернутися  в  українське  національно-
культурне  середовище,  стати  до  праці  для  свого  народу.  У  Харківському
університеті  виникає  "Братство  Тарасівців",  пізніше  репресоване,  як  і  члени
Кирило-Мефодіївського  товариства.  У цілому творчість  Т.Шевченка  -  настільки
велике  явище  в  історії  української  культури,  що  можна  говорити  про  її
визначальний вплив на формування національної свідомості й духовності українців
XIX  -  першої  половини  XX  ст.  За  радянського  часу  творчість  Шевченка  було
визнано  передовою  й  демократично-революційною,  пам'ятники  поетові  ледь  не
змагалися за кількістю з постаментами "вождям світового пролетаріату", але разом
з тим у творах поета нерідко робилися ідеологічні купюри, а об'єктивне вивчення
його творчості, в якій досі залишаються білі плями (нерозшифровані досі образи на
кшталт  "живі  мисліте  на  синьому  прочитаєш"  тощо),  поступалося  місцем
ідеологічному штампуванню.

Усеобіймаюча  творчість  Шевченка-поета  залишала довгий час  у  тіні  його
образотворчу  спадщину,  а  між  тим  саме  за  художній  талант  молодого  кріпака
викупили з неволі російські та українські діячі культури. Академік Петербурзької
академії мистецтв Т.Шевченко мав свою неповторну манеру малюнку, що давалася
взнаки в усіх тих різноманітних жанрах і техніках виконання, якими багата його
образотворча  спадщина.  Контрастне  поєднання  м'яких  півтонів  з  динамічними
контурами образів становлять собою одну з визначальних, але далеко не єдиних
особливостей його художньої манери. Написані Шевченком обличчя міг написати
тільки  Шевченко,  написані  ним  дерева  мають  свої  особливості  в  усіх  роботах,
змальована  ним  архітектура  також  дивовижним  чином  виступає  саме  як



Шевченкова  архітектура.  Зображені  художником  люди  або  лагідно  й  щиро
посміхаються.  Як  не  дивно,  але  протестна  тема  у  розмаїтій  графічній  та
живописній спадщині Шевченка явно виступає дуже рідко ("Смерть гладіатора"),
хоча  значна  кількість  створених  художником  образів  викликають  діяльне
співчуття.  Вихований  на  традиціях  академічної  школи  класицизму,  Шевченко
через  романтизм  поступово  переходить  до  реалізму  в  живописі  та  графіці.
Найбільш  відомими  є  Шевченкові  портрети  і  картини  побутової  та  історичної
тематики,  пейзажі  ("Селянська  родина",  "Катерина",  "Дари  в  Чигирині",
"Старости",  "Судна Рада"). "Притча про блудного сина" (1856) яскраво ілюструє
духовну  еволюцію  героя  і  характеризується  відходом  від  академічних  канонів,
ознаменувавши початок нової доби у вітчизняному образотворчому мистецтві.

Після видатних і яскравих аристократичних художників і скульпторів другої
половини XVIII ст. Дмитра Левицького, Володимира Боровиковського, Олександра
Венеціанова,  Івана  Мартоса,  чия  творча  спадщина  вважається  досягненням
російської  культури,  хоча  виростала  на  українському ґрунті,  пізніше українське
образотворче  мистецтво  на  перший погляд  може  виглядати  як  порівняно  менш
виразний "перехідний" період.

Однак  саме  в  цей  час  мистецькі  обрії  збагачуються  демократичною
українською тематикою. Художники вперше докладно зупиняються на народних
типажах і яскравих особистостях з народної маси, намагаючись передати їх багатий
внутрішній  світ,  довести,  всупереч  соціально-майновим  відмінностям,
рівноцінність для мистецтва простих людей та еліти суспільства. Художники ніби
намагаються стерти кордон між класицизмом і романтизмом, досягаючи при цьому
значних  успіхів  у  торуванні  шляхів  до  цілком  реалістичного  живопису.
Український національний колорит,  національна вдача  українців  сприяли цьому
найбільшою мірою.  Тому  українська  тематика  активно  розробляється  не  тільки
власне  українськими  художниками  (друзями  Т.Шевченка  А.Мокрицьким,
І.Сошенком,  В.Яненком,  Г.Васьком),  а  й  росіянами,  що  певний  час  жили  й
працювали  в  Україні,  -  В.Тропініним,  К.Павловим,  М.Сажиним.  Не  забували
художники  першої  половини  XIX  ст.  і  про  середній  прошарок  українського
суспільства. Найбільш прикметною в живописі першої половини XIX ст. постаттю
слід,  мабуть,  визнати колишнього кріпака В.Тропініна,  якого ще 1824 р.  обрано
академіком Петербурзької академії мистецтв. У своїй творчості він одним з перших
у  Російській  імперії  звернувся  до  образу  простолюдина-трудівника.  Художник
створив  узагальнений  образ  представника  українського  народу  ("Українець",
припускають,  що  на  портреті  зображено  Устима  Кармелюка),  низку  портретів
селян-кріпаків  ("Українка",  "Молодий  український  селянин",  "Пряля"  та  ін.).
Справжнім шедевром портретного мистецтва є його "Дівчина з Поділля". Цей та
інші  твори  засвідчують  непересічний  талант  Тропініна  як  витонченого,
майстерного  рисувальника,  колориста  і  тонкого  психолога.  Розширення  меж
тематичного  арсеналу  портретного  живопису  вже  у  другій  половині  XIX  ст.
сприймалося як традиційне і  знайшло яскравий та плідний розвиток у творчості
багатьох талановитих українських художників, таких як В.Маковський, М.Рачков
та багато ін.



Музика.  Опинившись  у  залежності  від  російського  субкультурного
середовища,  народна  українська  музична  культура  значною  мірою
законсервувалася у своєму розвитку, натомість засвоюються з російської традиції
невластиві  українській  музичній  культурі  містечкові  романси,  казармені  пісні
тощо.

На  початку  XIX  ст.  у  професійній  музиці  з'являються  перші  симфонічні
твори  ("Українська  симфонія"  і  симфонія  соль-мінор  з  "Козачком"  невідомих
авторів).  На  західноукраїнських  землях  національний  музичний  репертуар
поповнюється  творами  М.Вербицького,  І.Лаврівського.  Це  ще  не  були  цілком
оригінальні твори, але сміливо можна говорити, про початок відродження народної
мелодики і української національної музичної культури.

Проблеми  національного  самоусвідомлення  торкнулися  й  українського
театрального  мистецтва.  За  царюваня  ліберального  імператора  Олександра  І  в
перші десятиліття XIX ст. в Україні відроджується напівпрофесійний театр (Київ,
Харків, Полтава, Ніжин, Катеринослав). Перший український репертуар був досить
нечисленним  (Котляревський,  Василь  Гоголь  -  батько  великого  письменника,
Г.Квітка-Основ'яненко,  перша  спроба  опери  "Купала  на  Івана"  харківського
священика  С.Писаревського,  побутова  драма  з  життя  чорноморського  козацтва
Я.Кухаренка,  історично-побутова драма "Назар Стодоля" Т.Шевченка,  деякі інші
твори  невисокої  якості),  а  тому  часто  відтіснявся  російським  і
західноєвропейським.  З  новою  українською  драматургією  і  театром  пов'язані
творчі здобутки видатних акторів М.Щепкіна і К.Соленика.

У добу  романтизму архітектура  тяжіє  до  відродження  традиційних стилів
минулого,  які  переосмислюються  вже  як  національні.  У  Західній  Європі  знов
повертаються  до  готики  й  романського  стилю,  в  Росії  -  до  візантійського  та
московського  стилю  XV-XVI  ст.  Творчий  розвиток  традицій  національної
архітектури в Україні,  пов'язаних у свідомості українців передусім з "козацьким
бароко",  було  загальмовано  офіційними  розпорядженнями.  Офіційно
затвердженими архітектурними стилями були на той час класицизм та російський
ампір,  які  в  Україні  набули  певних  національних  рис.  Найбільш  відомими
архітекторами,  що  працювали  на  українській  землі,  були  Меленський  (церква-
ротонда  на  Аскольдовій  могилі),  Беретті  (головний  корпус  Київського
університету), Боффо (Потьомкінські сходи в Одесі, Воронцовський палац). Серед
українських  архітекторів  східноукраїнських  земель  виділяються  харків'янин
П.Ярославський і чернігівець П.Дубровський. У класицистичній манері зводяться
численні  споруди  в  західноукраїнських  містах.  Певні  романтичні  тенденції  в
загальному масиві класицистичних архітектурних пам'яток характерні в основному
для заміських палаців,  парків та резиденцій заможних аристократів і  поміщиків.
Найвідомішим в Україні комплексом такого типу є Софіївка під Уманню - осідок
графів  Потоцьких,  забудований  і  засаджений  деревами  кількасот  порід  у  кінці
XVIII  -  на  початку  XIX  ст.  Романтичний  настрій  створювався  не  так  самою
архітектурою,  скільки  природним  оточенням  споруд.  На  Харківщині  найбільше
наближався до  Софіївського комплексу осідок Каразіних  під  Краснокутськом зі
своїм  екзотичним  дендропарком,  мальовничим  ставком  і  печерами  запустілого
козацького монастиря.



Питання для самоконтролю:
1  Чому  початком  українського  національного  відродження  вважається саме 

кінець ХVIII ст.? 
2  Назвіть  ім’я  першого  класика  української  літератури  та  основні  його 

твори. 
3  Охарактеризуйте  роль  творчості  Т.Г. Шевченка  у  становленні української 

культури.
4 Назвіть головні осередки національно-культурного відродження в Україні у 

XIX - початку XX ст. та їх провідних діячів.
5 Як саме реформи в галузі освіти сприяли процесу національно-культурного 

відродження українського народу у XIX - початку XX ст.?
6 У чому особливості розвитку художньої культури в Україні другої половини 

XIX - початку XX ст.?
7 Доведіть, що українська культура наприкінці XIX - початку XX ст. стала 

самодостатньою, структурно розвинутою.
8 Що таке аматорський театр?
9 Назвіть блискучу плеяду майстрів української сцени?

Самостійна робота 12

Тема: Єдність і взаємозалежність світової та національної культур.

Мета:  розширити  знання  щодо  єдності  і  взаємозалежності  світової  та
національної  культур,  виховувати зацікавленість  дисципліною,  прагнення
отримати  нові  знання  самостійно;  розвивати  духовні,  інтелектуальні  і
естетичні відчуття.

План
1 Культура на початку 21ст.
2 Формування нової соціокультурної дійсності та іі риси.
3 Національний характер, свідомість, самосвідомість як феномен культури.

Теми рефератів
1 Нове сучасне мистецтво.
2 Комп’ютерне мистецтво як ідеальний світ внутрішнього індивіда.
3 Дозволеність у мистецтві ХХІ століття.
4 Мистецтво у комерційній рекламі та політичній пропаганді.

Література
1 Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М. та ін. Українська та зарубіжна 

культура: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.



2 Левчук Л.Т. та ін. Історія світової культури. - К.: Либідь, 2000.
3 Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. - К.: Либідь, 1995.
4 Беликов О.М. Украина. Все, что стоит увидеть. – Харьков: Библекс, 2009.
5 Крвавич Д.П., Овсійчук П.А. Українське мистецтво у 2-х томах. – Львів: 

Світ, 2003.
6 Попович М.В. Нарис історії культури України. - К.: "АртЕк", 2001.
7 Рудницька О.П. Українське мистецтво у полікультурному просторі: 

Навчальний посібник. К.: "ЕксОб", 2000.
8 Русанівський В.М., Вервес Г.Д., Гончаренко М.В. та ін. Культура 

українського народу: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1993.
9 Скалацький К. Пошуки, знахідки, відкриття. – К.: ОРАНТА, 2004.
10 Уманцев В.С. Мистецтво давньої України. Історичний нарис. - К.: 

Либідь, 2002.
Проголошення  незалежності  України  (24  серпня  1991  р.)  і  розбудова

самостійної  держави  Україна  створили  принципово  нові,  формально  цілком
сприятливі умови для розвитку культури. 19 лютого 1992 р. Верховна Рада України
ухвалила  "Основи  законодавства  про  культуру",  якими  передбачені  заходи
подальшого  розвитку  української  національної  культури.  У  цьому  ж  році  була
розроблена  Державна  національна  програма  "Українська  освіта  в  XXI  ст.",  а
Верховною Радою прийнято "Закон про освіту".  В цих документах передбачена
демократизація  освіти,  посилення  технічного  забезпечення  шкіл,  видання
підручників, створення університетських комплексів, мережі ліцеїв. Певних успіхів
досягнуто у поступовому переведенні на україномовний режим середньої та вищої
школи. За перші три роки незалежності кількість першокласників, які навчаються
українською мовою, зросла з 43,5% до 67,7%. Відкрито значну кількість приватних
гімназій, ліцеїв, навіть вузів.

Однак  важко  судити  про  те,  наскільки  в  цілому  покращилася  якість
отримуваної в Україні освіти, а якісні показники значно важливіші від кількісних.
Реальна  переоцінка  застарілих  цінностей  радянської  доби  в  широких  колах
українського  суспільства  безпосередньо  залежить  від  якісної  переорієнтації
освітніх  процесів,  впровадження  відповідних  сучасним  потребам  методик  і
технологій.  У цьому напрямку в загальнонаціональних масштабах вже зроблено
чимало, однак ще більше належить зробити у найближчому майбутньому. Ще у
1992 р.  було відновлено  діяльність  Києво-Могилянської  Академії  -  навчального
закладу  нового  типу,  де  викладання  і  навчання  ведеться  українською  та
англійською мовами. Здійснюється перехід на триступеневу підготовку: бакалавр,
спеціаліст,  магістр.  Вузи  стають  більш  автономними.  У  системі  Національної
академії  наук  України  створено  декілька  нових  наукових  інститутів:  Інститут
української  археографії,  Інститут  української  мови,  Інститут  народознавства.
Однак низький рівень фінансування призвів до того, що наукові установи втратили
до 50% свого складу/Вже протягом цілого десятиліття спостерігається "відплив"
частини інтелектуальної еліти у країни з більш сприятливими умовами життя.

Взагалі  фінансово-матеріальні  ускладнення в  усіх  сферах сучасного  життя
досить негативно впливають на суспільні  настрої  широких кіл громадськості  та
кожного  конкретного  громадянина,  часто  породжуючи  соціальний  песимізм,



зневіру  в  можливість  принципового  покращення  стану  справ  у  близькому
майбутньому, а відтак - і соціальну апатію, яка нерідко виливається у протиправну
поведінку. На жаль, досі  більшість громадян ще почувають себе "споживачами"
тих чи інших благ, не даючи собі ніякого звіту в питанні про їх створення, що є
одним з рудиментів "радянського" способу мислення. Живучи за рахунок продажу
природних  ресурсів  за  кордон,  що  мало  місце  за  часів  "застою",  ми  звикли
очікувати звідкись певних матеріальних благ. Неможливість постійно існувати в
такому  "режимі"  призвела  до  розвалу  Радянського  Союзу.  Сьогодні  ніхто  не
допоможе  українцям  вийти  з  кризи  крім  нас  самих.  Для  цього  необхідні
усвідомлення  спільності  нашої  біди  і  об'єднання  зусиль  для  її  подолання.
Намагання  багатьох  наших  сучасників  вирішити  свої  проблеми  виключно
самотужки  реального  вирішення  цих  проблем  не  принесуть,  усі  ми  пов'язані
спільністю історичної  долі.  Природна закономірність кризових періодів в історії
різноманітних  суспільств  полягає  в  тому,  що  істотне  покращення  ситуації
відбувається тоді,  коли це суспільство усвідомлює спільність поставленої  часом
проблеми і сполучає доти розрізнені зусилля в одному напрямку. Так було в усі
часи, в усіх народів. Сучасне українське суспільство не є винятком з цього правила.
Тому кризовий стан об'єктивно відбиває тривання процесів утворення в Україні
повнокровної політичної нації після довгого періоду бездержавного існування.

Об'єднати  населення  України  у  життєспроможну націю  може патріотично
налаштована еліта, здатна на самопожертву і  безкорисливе служіння суспільним
ідеалам. У зв'язку з цим до істотних культурно-політичних зрушень у незалежній
Україні слід віднести запровадження системи президентських нагород 1995 р. як
форму  консолідації  нової,  справді  національної  еліти.  Окрім  Почесної  відзнаки
Президента, затверджено орден Богдана Хмельницького, відзнаку "За мужність",
орден  Ярослава  Мудрого,  орден  княгині  Ольги.  Серед  нагороджених  діячів
культури  і  освіти  багато  достойних  цих  почесних  відзнак  непересічних
особистостей, наших сучасників.

Незважаючи на економічну кризу та інші негаразди, значних успіхів за роки
незалежності досягли українські спортсмени. У цьому можна бачити продовження
кращих  традицій  попереднього  часу  (з  639  олімпійських  медалей,  завойованих
радянськими  спортсменами,  на  рахунку  українських  -  444,  в  тому  числі  196
золотих).  Успішно  виступили  українські  спортсмени  на  Олімпійських  іграх  в
Атланті (США, 1996р.). За підсумками змагань Україна увійшла в десятку кращих
спортивних держав світу.

Скромнішими  є  успіхи  сучасного  українського  кіномистецтва.  Вийшло
багато документальних фільмів, присвячених в основному, історичному минулому
України.  Створено  декілька  багатосерійних  фільмів,  серед  них  "Сад
Гетсиманський"  за  мотивами  творів  І.Багряного,  "Пастка"  (за  І.Франком),
телесеріал "Роксолана" та ін. На 34 кінофестивалі в Сан-Ремо українському фільму
"Ізгой" (за мотивами повісті А.Дімарова, режисер В.Савельєв, продюсер А.Браунер,
ФРН)  присуджено  Гран-прі.  На  жаль,  більшість  талановитих  українських
кіноакторів  сьогодні  зайняті  в  інших  сферах  діяльності  (театр,  реклама,
телебачення  або  й  просто  присадибне  господарство).  Деякі  з  них  знімаються  у
фільмах  іноземних  кіностудій.  Нещодавно  подією  в  кіномистецькому  житті  не



тільки Польщі, а й України стала історико-пригодницька картина "Вогнем і мечем"
за  участю  кількох  українських  акторів,  включаючи  й  нині  діючого  міністра
культури  Б.Ступку.  Створюються  українсько-російські,  українсько-французько-
російські  ("Схід-Захід")  та  інші-кінокартини.  Закінчилися  зйомки  українсько-
китайської кіноверсії повісті М.Островського "Як гартувалася сталь", надзвичайно
популярної в Китаї з його давніми традиціями подолання різноманітних кризових
періодів і надзвичайно корисної нам у наших скрутних умовах. Цей фільм знімався
на  українській  землі  повністю  українським  акторським  складом,  закінчилися  і
зйомки  суто  української  масштабної  кіноленти,  присвяченої  гетьманові  Мазепі,
відзнято  екранізацію  романа  П.Куліша  "Чорна  рада",  українська  кіноверсія
"Пригод бравого солдата Швейка".

Продовження розвитку сучасного театрального мистецтва в Україні пов'язане
передусім  з  діяльністю  таких  яскравих  режисерів,  як  Р.Віктюк,  Б.Жолдак,
С.Донченко, Б.Шарварко.

Позитивним моментом  у  роботі  державного  телебачення  стала  трансляція
художніх фільмів і телесеріалів українською мовою, перекомутація з 1995 р. УТ на
канал,  що  раніше  займало  ОРТ,  хоча  робота  Першого  Національного  мала  б
здійснюватися  на  значно  кращому,  ніж досі,  рівні.  Суттєво  змінило  зміст  своїх
програм  Українське  радіо.  Вони  стали  професіональними,  національне
спрямованими. Проте зростає комерціалізація засобів масової інформації -  газет,
каналів телебачення, радіостанцій, серед яких значна частина орієнтуються на мало
вибагливого  і  дезорієнтованого  читача,  глядача,  слухача,  поширюючи
низькопробну й нерідко просто безвідповідальну інформацію та сурогатні вироби
маскультівського  ширпотребу.  В  країнах  зі  стійкими  культурними  традиціями
подібні "твори" мало впливають на загальну культурну атмосферу в суспільстві,
хоча  й  там  на  їх  шляху  вибудовуються  перешкоди.  У  нас  же,  при  відсутності
кращих зразків, їх нерідко деструктивний характер залишає значно глибші рубці на
душах  людей,  передусім,  молодих,  які  нерідко  сприймають  розраховані  на
невігласів чи дикунів новітні "брязкальця" за останні досягнення сучасної світової
культури. Масова культура є фактором, з яким необхідно рахуватися у вільному
демократичному  суспільстві,  однак  перетворювати  цей  різновид  розважальної
субкультури шоу-бізнесу  на  замінник або відповідник особистої  чи колективної
культури було б неприпустимою помилкою.

Розвиток української популярної музики останнього десятиліття пов'язаний з
іменами І.Білик, П.Зіброва, Т.Повалій, О.Пономарьова, Руслани, А.Кравчука, Ані
Лорак,  В.Павлика,  І.Сказіної  та  низки  інших  імен,  їх  поява  і  творча  еволюція
щільно  пов'язана  з  необхідністю  задоволення  потреби  у  своїй  національній
популярній розважальній музиці  як складовій шоу-бізнесу.  Практично кожний з
перелічених виконавців має свою групу палких прихильників у всіх більш-менш
примітних  населених  пунктах  України.  Однак  поки  що  український  шоу-бізнес
програє  російській  конкуренції,  що  свідчить  не  стільки  про  нижчий  рівень
виконання,  скільки про несформованість  уявлення про престижність української
популярної  музики.  Українські  музиканти  продовжують  виїздити  до  Москви  у
пошуках  продюсерів.  Група  "ВВ"  здобула  в  Росії  чималу  популярність  завдяки
оригінальності  свого лірично-„розхристаного"  стилю, але її  вплив на російський



музичний  ринок  порівняно  зі  зворотнім  впливом  російських  виконавців  і
колективів  є  незначним.  Видаються  спеціальні  журнали,  присвячені  сучасній
українській естраді (напр. "Галас").

Складним  є  розвиток  літературного  процесу  в  Україні.  З  одного  боку
продовжують творити письменники й поети старшого покоління: І.Драч, В.Дрозд,
Р.Ірваничук, П.Загребельний, Л.Костенко, Ю.Мушкетик, Б.Олійник, Д.Павличко. З
іншого боку література відчуває на собі тиск ринку, вона змушена йти за читачем
(покупцем).

Ця тенденція сприяє розвитку масової та популярної літератури, переважно
російськомовної.  Розквітають  такі  жанри,  як  фантастика,  детектив,  любовно-
авантюрний  роман.  Відомими  далеко  за  межами  України  письменниками-
фантастами  є  Генрі  Лайон  Олді  (колективний  псевдонім  Д.Громова  та
О.Ладиженського),  А.Валентинов,  М.  та  С.Дяченки,  майстром  любовно-
авантюрного жанру вважається Симона Вілар (Н.Гавриленко).

Поки  що  можна  констатувати  слушність  думки  визначного  українського
консерватора початку XX ст. В'ячеслава Липинського, який в "Листах до братів-
хліборобів" змалював картину проблематичності формування повноцінної нації на
території, що здобула незалежність не шляхом принципової визвольної боротьби, а
внаслідок  розпаду  метрополії.  Однак  останніми роками інерційність  мислення  і
рудименти старого життя усе далі відходять у минуле, а в сучасному культурному
житті  України  можна  відзначити  обнадійливі  позитивні  тенденції,  які
віддзеркалюють  процес  національного  духовного  відродження  українського
народу. Яким буде його майбутнє, багато в чому залежить від цілеспрямованості в
досягненні  мети  і  згуртованості  різних  верств  і  ланок  суспільства,  передусім,
звичайно,  органів  державного  управління,  але  щось,  хай  і  невеличке,  можливо,
непомітне в загальному процесі,  залежить від  кожного громадянина  української
держави.

Протягом  XX  ст.  українська  культура  розвивалася  в  складних  умовах,  її
поступ  мав  здебільшого  суперечливий  характер.  Незважаючи  на  це,  здобутки
українських  митців  у  галузі  літератури,  образотворчого  мистецтва,  досягнення
вчених є вагомими і оригінальними. Складнощі будівництва національної держави
за сучасних умов не повинні лякати молоде покоління громадян України, яке має
стати гідним кращих національних традицій,  повноправно увійшовши у III  тис.
нової ери в ролі зміцнілого в роки сучасних випробувань, здорового й культурно
збагаченого,  вповні  свідомого  майбутніх  завдань,  національне  згуртованого
організму.
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