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Anniversary of the journal “Interdisciplinary
studies of complex systems” — 10 years
Editorial board
In 2012 the first issue of the journal “Interdisciplinary studies of complex
systems” was published. The journal was conceived as a forum for the publication of articles, where modern problems of natural science would be considered
with the involvement of different sciences. Interdisciplinarity was affirmed as
the key direction of the journal.
The idea of creating such a journal was supported by famous foreign scientists: Sergio Albeverio (university of Bonn), Ludwig Streit (Bielefeld university), Carlo Boldrighini (“La Sapienza” university), R. Vilela Mendes (university
of Lisbon) and D. Finkelshtein (university of Swansea, UK), who are on the
editorial board of the journal.
In 2015 the journal received the indexing database “Web of Science”.
In recent years, the journal has expanded the range of scientific areas under
consideration, issues of the humanitarian sciences have begun to be considered;
“Discussion Club” has been created, where works are published that suggest
further research; the rubric “Historical exploring” in the field of culture and art
of Ukraine was also introduced.
For ten years, the editors of the journal received about a thousand articles
from more than 120 universities, research institutes and laboratories in Ukraine, Europe and Asia. 157 out of almost a thousand works were accepted for
publication.
It can be argued that the journal has contributed to the development of
the main direction of the modern scientific process — the synthesis of scientific
ideas and methods.
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Журналу «Мiждисциплiнарнi дослiдження
складних систем» 10 рокiв
Вiд редакцiї
У 2012 роцi вийшов перший номер журналу «Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем». Журнал було задумано як форум для публiкацiї статей, на якому сучаснi проблеми природознавства розглядалися
б iз залученням одночасно рiзних наук. Ключовим напрямком журналу
утверджувалась мiждисциплiнарнiсть.
Iдею створення такого видання пiдтримали вiдомi зарубiжнi вченi:
Серджио Альбеверiо (унiверситет м. Бонн, Нiмеччина), Людвiг Штрайт
(унiверситет м. Бiлефельд, Нiмеччина), Карло Болдрегiнi (унiверситет «La
Sapienza», Iталiя), Р. Вiлела Мендеш (университет м. Лiсабон, Португалiя)
та Дмитро Фiнкельштейн (унiверситет м. Свонсi, Великобританiя), якi увiйшли до редколегiї журналу.
У 2015 роцi журнал було включено до мiжнародної наукометричної
бази Wеb of Science (ESCI).
За останнi роки журнал розширив спектр охоплюваних наукових напрямкiв, — стали розглядатися питання гуманiтарних наук; був започаткований «Дискусiйний клуб», у якому публiкуються роботи, що припускають
подальшi дослiдження; було введено рубрику «Iсторичнi розвiдки» в галузi
культури та мистецтва України.
Впродовж десяти рокiв на розгляд до редакцiї журналу надiйшло
близько тисячi статей iз понад 120 унiверситетiв, наукових iнститутiв та
лабораторiй України, країн Європи та Азiї. Iз майже тисячi робiт до друку
було прийнято 157.
Можна стверджувати, що журнал зробив свiй внесок у розвиток магiстрального напряму сучасного наукового процесу — синтезу наукових iдей
i методiв.
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Ecology of human society
Interview with physicist Stanislav Adamenko1

Екологiя людського суспiльства
Iнтерв’ю з фiзиком Станiславом Адаменком
Вiд редакцiї. Станiслав Васильович Адаменко — iнженер-фiзик, науковий керiвник Лабораторiї електродинамiчних дослiджень «Протон
21» (Київ). Вiн брав активну участь у становленнi нашого журналу. У перших випусках видання була опублiкована низка його праць.
У 2012 роцi Станiслав Адаменко дав iнтерв’ю журналу, яке не було
опублiковане. Прiоритет тодi вiддавався безпосередньо статтям самого
автора. У цьому випуску ми публiкуємо фрагмент згаданого iнтерв’ю:
сьогоднi воно є не менш актуальним, анiж десять рокiв тому.
У другому номерi «Вiсника Нацiональної академiї наук України» вiд
2003 року була опублiкована стаття С. В. Адаменка, у якiй йшлося
про вiдкриття методу «несилового», або «холодного», контрольованого
ядерного синтезу. У передмовi до статтi автор писав: «Серед актуальних проблем сучасної науки керована трансмутацiя елементiв та iзотопiв належить до найпрiоритетнiших. Вона є ключовою для розв’язання
таких нагальних питань, як екологiчно безпечне використання ядерної енергiї, технологiчний синтез малопоширених iзотопiв, безпечна та
ефективна переробка й утилiзацiя радiоактивних вiдходiв, синтез надважких трансуранових ядер. Кожне з цих питань протягом десятилiть намагаються вирiшити великi науковi центри iндустрiально розвинених країн iз залученням найквалiфiкованiших фахiвцiв та великих
фiнансових i технiчних ресурсiв. Однак досягти iстотних результатiв,
якi можна було б широко впровадити у практику, поки що не вдається.
Втiм змiна концептуальних пiдходiв дала змогу одержати дуже обнадiйливi експериментальнi результати». Експерименти, проведенi у Лабораторiї «Протон 21», показали, що визначений вплив когерентного
електричного струму на металеву мiшень призводить до внутрiшнього ядерного збудження мiшенi та її вибуху В результатi вiдбувається
перетворення ядер металу мiшенi на ядра синтезованих iзотопiв. При
цьому енергiя когерентного драйвера, який генерує такий процес, має
лише малу частку вiд енергiї, яка видiляється у результатi ядерного
синтезу. У випадку створення промислової установки, яка буде використовувати такий метод, можливе вирiшення задачi забезпечення
енергоресурсами у свiтовому масштабi.

1 Iнтерв’ю зi Станiславом Адаменко було записано у вереснi 2012 року росiйською
мовою
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Iнтерв’ю з фiзиком Станiславом Адаменком

ПИТАННЯ: Якi найважливiшi науковi проблеми, на Ваш погляд,
виникнуть (та вже виникли) у ХХI сторiччi?
ВIДПОВIДЬ: Сучасне суспiльство iснує та задовольняє свої потреби
переважно за рахунок використання досягнень науки ХIX та ХХ столiть.
Парадоксально, але факт, що в цьому суспiльствi для бiльшостi суб’єктiв
виробництва та управлiння, як i для бiльшостi фiзичних осiб (громадян),
домiнує головний кiлькiсний критерiй (введений у обiг зовсiм не наукою) —
грошi, кiлькiсть яких у того або iншого суб’єкта дiяльностi мало залежить
вiд їхньої об’єктивної шкiдливостi або корисностi для природи i суспiльства.
Ця обставина стає визначальною причиною того, що, на вiдмiну вiд
поведiнки природних самоорганiзованих систем, людська дiяльнiсть не орiєнтована на мiнiмiзацiю дисипацiї енергiї у системi, тобто не є орiєнтованою
на мiнiмiзацiю шкоди, що завдається довкiллю. Бiльш того, найвигiднiшою в економiчному (комерцiйному) сенсi дуже часто виявляється саме та
дiяльнiсть, яка фактично або потенцiйно є максимально шкiдливою для
природи та суспiльства.
У таких умовах найважливiшим завданням науки ХХI сторiччя, на
мiй погляд, є переконливий i формально суворий доказ того, що безкарне виробництво надлишкової ентропiї (тепла, хiмiчних, радiоактивних та
електромагнiтних забруднень довкiлля) неминуче веде до неприйнятних
для людства наслiдкiв. Можливi масштаби цих наслiдкiв досi недооцiненi. Насиченiсть атмосфери планети шкiдливими речовинами, якi призводять до змiни щiльностi тi хiмiчного складу атмосферних шарiв, порушує
енергообмiн планети з iншими об’єктами у космосi та може призводити до
клiматичних аномалiй i послаблювати iмунну систему планети, що, у свою
чергу, може призводити до шкiдливих мутацiйних процесiв та викликати
епiдемiї.
Наука може i повинна довести суспiльству, що пiдвищення комфортностi життя без врахування екологiчних i моральних обмежень асимптотично наближає свiт до катастрофи. Ось, наприклад, математики довели,
що випадковостей не iснує, що випадковiсть — це величезна складнiсть,
яку ми не завжди можемо прорахувати. Вiдповiдальнiсть, про яку ми тут
говорили, є нiщо iнше, як розумiння вiдсутностi випадковостi, розумiння
того, що кожна дiя не розчиняється в просторi, а тягне за собою наслiдки.
Тому невiгластво та егоїзм нiколи стратегiчно не принесуть нiчого доброго,
навiть якщо тактично обiцяють вигоди.
Що стосується iнших важливих проблем у науцi, то, скорiш за все,
у ХХI столiттi життя поставить перед людьми чимало важливих проблем
у найрiзноманiтнiших галузях науки i технiки, i передусiм, мабуть, у таких, як виробництво низькоентропiйної енергiї, бiологiя i генетика, розвиток iнформацiйних технологiй. I тут важливо вiдзначити, що процес диференцiацiї наук поступається мiсцем їх синтезу. Мiждисциплiнарнiсть —
магiстральний напрямок сучасної науки.
ПИТАННЯ: Ви згадали генетику. Нещодавно в Единбурзi вiдбулася
робоча зустрiч математикiв та бiологiв, на яку було запрошено професора
Оксфордського унiверситету генетика Чарльза Годфрея (Charles Godfray).

Екологiя людського суспiльства
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Його парадна доповiдь була присвячена комарам. Спочатку Чарльз Годфрей розповiв, як багато людей гинуть у Африцi та Азiї вiд малярiї, що переноситься комарами, потiм зазначив, що знищувати комарiв не гуманно.
Нарештi, вчений детально описав генетичний метод трансформування малярiйних комарiв у немалярiйних. Це була основна частина його доповiдi.
Бiльшiсть слухачiв замислились, i зовсiм не про комарiв... Нещодавно ЗМI
розповiли по роботу американських генетикiв, якi схрестили шовкопрядiв
з генами павукiв, i тi тепер дають дуже мiцнi нитки. Щоправда, виникає
питання, чи не отримали новi шовкопряди-павуки еволюцiйну перевагу...
Знову постає питання про вiдповiдальнiсть та передбачення результатiв
в умовах, коли людина стає творцем природи. Вашi експерименти демонструють можливiсть отримувати надважкi метали, не характернi для Землi. Якщо для вирiшення проблеми енергозабезпечення потрiбно буде отримувати такi метали у значнiй кiлькостi, то як вони можуть впливати на
екологiю?
ВIДПОВIДЬ: Питання передбачення складне. У свiй час П’єр Кюрi носив пробiрку iз радiоактивним радiєм у кишенi пiджака... Питання
про вiдповiдальнiсть у науцi сьогоднi як нiколи складне. Вирiшуванi нинi
науковi проблеми потребують значних iнвестицiй та роботи великих колективiв. У цих умовах вчений не завжди може впливати на те, як i де будуть
використанi його результати. Резерфорду в 1930 роцi поставили запитання
про перспективи використання енергiї атомного ядра. I отримали вiдповiдь: мовляв, розщеплення атома — це всього лише найбiльш елегантний
експеримент, i елегантнiсть його в тому i полягає, що вiн не має нiякого
практичного застосування. Це було за п’ятнадцять рокiв до Хiросiми...
Вченi й надалi будуть вiдкривати новi енергiї i їхнi новi якостi. Самi
по собi енергiї не поганi й не добрi, однак вони можуть використовуватися на благо чи на шкоду — залежно вiд бажань та прагнень людей, їхнiх
думок i цiлей. Контроль суспiльства за використанням наукових результатiв послаблюється, тому що складнiсть наукових пошукiв зростає, а поiнформованiсть суспiльства i розумiння наукових досягнень знижується.
У нас майже немає науково-популярних журналiв, телевiзiйних передач
про науку i документальних наукових фiльмiв. Все це сьогоднi на вигiдно.
Телебачення, наприклад, заробляє грошi на рекламi, а вартiсть реклами
залежить вiд рейтингу продукту. Вигiднiше пiдлаштовуватися пiд смаки
мас, а не займатись просвiтництвом. Це питання уже моральної екологiї.
ПИТАННЯ: Слово «екологiя» має два грецьких коренi: «екос» —
дiм, житло, i «логос» — вчення, наука. Iз Вашої вiдповiдi можна зробити
висновок, що сьогоднi актуально говорити про «екологiю науки» — руху,
спрямованого на запобiгання руйнуванню наукового середовища та захисту вченого? Володимир Вернадський у роботi «Про науковий свiтогляд»
писав: «В iсторiї науки ми постiйно бачимо, з якими труднощами та зусиллями погляди i думки окремих особистостей завойовують собi мiсце
в загальному науковому свiтоглядi. Велика кiлькiсть дослiдникiв гинуть
у цiй боротьбi». Як би Ви прокоментували цi рядки, написанi 110 рокiв
тому?
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ВIДПОВIДЬ: Я б видiлив у цьому питаннi три аспекти. Перший:
наука не є полем зiткнення тiльки наукових iдей, це ще й зiткнення людських свiдомостей i характерiв з усiм набором їхнiх якостей, — самовiдданiстю, боягузтвом, чеснiстю, жадiбнiстю, честолюбством... Другий аспект
пов’язаний iз iнерцiєю мислення. Ця особливiсть сприйняття нового є абсолютно об’єктивним фактором. Третiй аспект змушує нас враховувати
конкретний iсторичний час, який накладає свiй вiдбиток на характер розвитку науки. 110 рокiв тому був «золотий вiк» фiзики, одночасно у свiтi з’явилось таке сузiр’я великих вчених та вiдбулась така кiлькiсть вiдкриттiв, що iнерцiя мислення майже зiйшла нанiвець. Вiдкриття робились
у лабораторiях унiверситетiв. Сьогоднi для вирiшення сучасних наукових
задач потребуються лабораторiї та iнститути iншого рiвня обладнаностi
та фiнансування. Науковi проєкти часом оцiнюються у мiльярди доларiв,
i за них iде боротьба. Змiнилася тактика боротьби з конкурентами: науковi
журнали вiдмовляються друкувати роботи з науковими результатами конкурентiв, а якщо авторам все ж вдається їх опублiкувати, то цi результати
не пiддають критицi, їх не зводять до рангу наукової єресi та псевдонауки,
їх просто iгнорують, замовчують.
ПИТАННЯ: Повертаючись до питання про моральну екологiю: наскiльки в епоху розвитку iнформацiйних технологiй можливо замовчувати
тi або iншi вiдкриття, доносити до громадськостi, що (цитую Вас) «вiдсутнiсть моральних обмежень асимптотично наближає людство до катастрофи»?
ВIДПОВIДЬ: Квантовi комп’ютери, роботи, цифровi технологiї створюються людьми, їхнiми думками. Отже, людина несе вiдповiдальнiсть за
той свiт, який вона створює. Як я вже говорив, звичайнi телевiзори та ЗМI
можуть бути використанi як психологiчна зброя, за допомогою якої можна
зомбувати людей, вселяти в них неправильнi моральнi орiєнтири, отупляти, манiпулювати ними у власних iнтересах тощо. З iншого боку, цифровi
технологiї унеможливлюють тривале приховування будь-якої iнформацiї.
Ми стаємо прозорими у нашому свiтi. Ось, наприклад, ми розраховуємось
електронною карткою у крамницi, i це фiксується в цифровому просторi,
ми ходимо вулицею — нас фiксують камери спостереження, ми телефонуємо... Практично нiчого в сучасному цифровому свiтi не вдається приховати. У нас з’являються «iнформацiйнi двiйники». Їх всi можуть бачити
в iнформацiйному полi. I усвiдомлення цього повинно змiнити ставлення
людей до свiту. Не всi сьогоднi готовi змиритися з цiєю прозорiстю i будуть намагатися якомога довше зберiгати свою владу, свої егоїстичнi i аморальнi прагнення шляхом розробки методiв приховування iнформацiї або
її викривлення. Але я думаю, що шлях до цiєї прозоростi також є сьогоднi
стратегiчним шляхом розвитку науки i суспiльства.
Бесiду вела Н.Тимофеєва
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1

Introduction

Dynamics of many models in spatial ecology may be described by means of
Markov processes on the configuration spaces in the continuum. The most elaborated here is the case of birth-and-death processes. For this class of Markov
processes we have several technical approaches to construct such stochastic
processes or the dynamics of the states of considered systems in the course
of stochastic evolutions. Powerful methods in the study of such dynamics are
related, in particular, with the possibility of the reformulation of dynamical
problems in terms of hierarchical equations for correlation functions and applications of the semigroup theory. We refer to [1], [2], [3] for the review on these
subjects and extended list of related literature.
The study of birth-and-death processes in the spatial ecology are restricted, essentially, to the time homogeneous models. But in the applications
the time dependent birth and death rates are very essential. In particular,
in the study of plant populations is necessary to take into account the season
periodic fluctuations for these rates.
In this note we study an easy population model which is the contact
model in the continuum with time dependent rates. For this model we show
the existence of two regimes. We have an easy criteria for the unbounded
growth of the density of the system or for the asymptotic degeneration of such
model.
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Time dependent contact model in the continuum

The contact model in the continuum was introduced in [6] as a Markov
process in the space of locally finite configuration Γ(Rd ) over Rd . This process Xt describe branching of particles with a dispersion kernel a(x − y) and
independent deaths with a mortality intensity m. We assume that a is nonnegative and integrable on Rd and m ≥ 0, For simplicity of notations we will
assume that a(x) is even and spherically symmetric. If µ0 is the distribution
in time 0 for the process, then the marginal distribution of Xt is a probability measure µt on Γ(Rd ). The latest is an evolution of states in the contact
process. As usual in the theory of point processes, the measure µt may be
(n)
characterized by the collection of correlation functions kt (x1 , ..., xn ), n ≥ 0.
These functions are symmetric w.r.t. permutations and satisfy certain positive
definiteness condition [4].
The evolution of states in this process has very easy recurrent description of correlation functions evolution, see [7, 9]. In particular, the evolution
(1)
equation for the density kt (x) = u(t, x) of the system has form
Z
∂
u(t, x) =
a(x − y)u(t, y)dy − mu(t, x).
∂t
Rd
It is useful to rewrite this equation in terms of the jump generator:
Z
∂
u(t, x) =
a(x − y)[u(t, y) − u(t, x)]dy + (⟨a⟩ − m)u(t, x)
∂t
Rd
= (La + (⟨a⟩ − m))u(t.x).
Here

Z
⟨a⟩ =

a(x)dx.
Rd

It is clear that the case m = ⟨a⟩ gives stationary solution. For the initial density
u(0, x) = 1 in this case u(t, x) = 1 for all x ∈ Rd [5].
Our first problem is related to the study of the case of time dependent
birth rate
at (x, y) = λ(t)a(x − y)
with continuous non-negative λ(t). Definitely, at (x, y) may have much more
general structure but in this paper we consider the simplest case to be able to
show possible effects in the most easy technical situation.
The equation for the density of the system will have form
Z
∂
u(t, x) = λ(t)
a(x − y)[u(t, y) − u(t, x)]dy + (λ(t) − m)u(t, x),
(1)
∂t
Rd
where without the lost of generality we assume ⟨a⟩ = 1, i.e., a(x) is a probability
density.
Of course, the situation with time dependent mortality m(t) is also important in the applications, especially, to ecological models. Our considerations
below may be easily modified to this case.
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Lemma 1. For any initial data u(0, ·) ∈ L∞ (Rd ) the solution to equation (1)
has the representation
u(t, x) = exp(A(t)La )u(0, x) exp(A(t) − mt),
where

Z
A(t) =

(2)

t

λ(s)ds.
0

For each t > 0 this solution belongs to L∞ (Rd ).
Proof. Because La is a Markov generator the operator exp(A(t)La ) is the positive contraction in all spaces Lp (Rd ), p ∈ (1, ∞]. Using directly differentiation
in t in (2) we show immediately that u(t, x) satisfies equation (1).
Our next aim is to consider the case of periodic birth intensity. To this
end we suppose the following assumptions.
λ ∈ C(R), λ ≥ 0

(3)

λ(t) is periodic with the period 1.
Theorem 2. Consider equation (1) with the initial data u(0, ·) ∈ L∞ (Rd ) and
assume periodicity condition (3).
1) If
Z 1
λ(s)ds > m,
0

then
u(t, x) → ∞, t → ∞
for a.a. x ∈ Rd .
2) If

1

Z

λ(s)ds < m,
0

then
u(t, x) → 0, t → ∞
uniformly w.r.t. a.a. x ∈ R .
d

Proof. From Lemma 1 follows that the asymptotic of u(t, x) is determined by
the factor
exp(A(t) − mt).
The periodicity of λ(t) gives
Z

t

λ(s)ds ∼ tA(1), t → ∞.

A(t) =
0

Therefore,
Z
exp(A(t) − mt) ∼ exp t(

1

λ(s)ds − m)
0

and the statement of the theorem follows immediately.
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Remark 3. For each particular type of the population there is possible maximal
intensity of the birth rate, say λ+ > 0. The condition of the growing density
for the population without season oscillation is λ+ > m. If ϵ ∈ (0.1) is the
part of the period in which λ(t) > 0 and λ(t) = 0, t ∈ (ϵ, 1)) then unbounded
growth of the density will be still true if
Z ϵ
λ(s)ds > m.
0

Additionally, if ϵλ+ < m, then the population will be surely degenerated. In
particular, if the vegetation part of the year is quite short, then we can not
expect a growth of plant populations. This observation is applicable for several
particular regions.
There is a natural question about the case of exact equality
Z 1
λ(s)ds = m.
0

Assume we have the initial density u(0, x) = 1. For moments of time t = n ∈ N
representation (2) gives
u(n, x) = 1, x ∈ Rd .
It means that the density is stabile for these times. Again, from the same
representation follows that
∀t > 0 u(t, x) = v(t), x ∈ Rd ,
where an oscillation
v(t) = e

Rt
[t]

λ(s)ds−m(t−[t])

≤ em .

Therefore, in the regime
Z

1

λ(s)ds = m
0

the density u(t, x) may be different form the stationary solution only by the
uniformly bounded in time oscillation.
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Abstract. At the beginning of the 21st century, when it became clear that
humanity would feel the effects of climate change mainly through water,
research of the Institute of Mathematical Machines and System Problem of
the National Academy of Sciences of Ukraine which modelled the spread of
the Chernobyl disaster consequences in the aquatic environment, was also
aimed at water modeling of the adaptation to climate change in Ukraine.
The article shows how mathematical modeling of water resources can
help develop the most cost-effective proactive adaptation measures at the
community level — early warning of communities about extreme weather
and reducing the impact / consequences of extreme floods.
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Анотацiя. На початку 21 столiття, коли стало зрозумiло, що наслiдки змiни клiмату людство буде вiдчувати головним чином через воду,
дослiдження Iнституту проблем математичних машин i систем Нацiональної академiї наук України, що набув великого досвiду у моделюваннi розповсюдження наслiдкiв Чорнобильської катастрофи у водному середовищi, були спрямованi на моделювання ролi води в адаптацiї
до змiни клiмату в Українi.
В статтi показано, як математичне моделювання водних ресурсiв може допомогти в розробцi найбiльш економiчно ефективних проактивних адаптацiйних заходiв на рiвнi громад — ранньому попередженнi
громад про екстремальну погоду та зменшеннi впливiв/наслiдкiв екстремальних паводкiв.
Ключовi слова: адаптацiя, змiна клiмату, скорочення ризикiв стихiйних лих, раннє попередження, математичне моделювання водних ресурсiв
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Вступ
Уряд та Мiндовкiлля України запланували в 2022 роцi «оцiнити вразливiсть секторiв до наслiдкiв змiни клiмату та створити вiдповiднi плани
з їх адаптацiї» (дивись рубрику #Клiматична Полiтика України). Хоча ще
минулого року Уряд України записав в оновленому Нацiонально визначеному внеску (НВВ) до Паризької угоди, що не бачить супутнiх вигод
вiд адаптацiї для пом’якшення наслiдкiв змiни клiмату (ЗК). З чим це
пов’язано?
Однiє з причин, на наш погляд, було те, що Уряд не почув до конференцiї в Глазго численних рекомендацiй щодо того, де будуть найбiльшi
наслiдки вiд ЗК i де, вiдповiдно, можна очiкувати найбiльших вигод вiд
адаптацiї до ЗК.
В свiтi дослiдження наслiдкiв ЗК в рiзних секторах економiки ведуться давно i можна було б просто скористатися їх висновками, але звiти Мiжурядової панелi зi ЗК (IРСС) в Українi мало хто читає. Зокрема,
5й звiт IРСС (https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2) вже давно прямо вказав, що головнi наслiдки ЗК для Європи вiдчуватимуться головним чином
через воду — в результатi екстремальних посух i паводкiв. I тому
найбiльш перспективними напрямами для проактивної адаптацiї IРСС визначила такi:
1)
2)
3)
4)

Сезонне прогнозування клiмату для с/г
Диверсифiкацiя культур
Системи раннього попередження громад про екстремальну погоду
Моделювання зменшення впливiв/наслiдкiв екстремальних паводкiв
на рiвнi громад.

Дослiдженню ролi води i управлiння водними ресурсами присвячено
було i дослiдження Глобального Водного Партнерства, партнером якого
в Українi є наша група, до зустрiчi сторiн у Глазго — «Як управлiння
водними ресурсами може пiдтримати стiйкий до змiни клiмату розвиток
в Українi?» (https://mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/2021/ukraine.pdf,
дивись посилання на український переклад на сайтi https://mepr.gov.ua/
news/38642.html). В дослiдженнi вказувалось, що для того, щоби кiлькiсно оцiнити вигоди вiд адаптацiї треба зрозумiти, що вода — це не сектор
економiки, а «клiматичний сполучник» мiж секторами. Вплив ЗК на воду визначає вплив ЗК на всi сектори економiки й перетинає нацiональнi
кордони. У цьому дослiдженнi також описано, чому iнтегрованi пiдходи
до управлiння водними ресурсами потрiбнi для стiйкого до змiни клiмату
розвитку й що потрiбно змiнити, щоб Україна виконала свої зобов’язання
згiдно з Паризькою угодою та досягла Цiлей сталого розвитку (ЦСР).
Для того, щоб «оцiнити вразливiсть секторiв до наслiдкiв змiни клiмату та створити вiдповiднi плани з адаптацiї» в усьому свiтi використовується моделювання, оскiльки провести дослiдження в натурi не завжди
є можливим технiчно або фiнансово. Моделювання буває двох видiв:
1) what if... моделювання допомагає обрахувати очiкуванi ефекти вiд застосування тих чи iнших заходiв та допомогти управлiнцям отримати
пiдтримку суспiльством їхньої стратегiї;
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2) optimal modeling — коли управлiнцi та iншi учасники мають можливiсть провести розробку альтернативних сценарiїв для оптимального
вiдбору заходiв для найбiльш ефективного досягнення цiлей статегiї.
Аналiз сценарiїв вимагає застосування прогнозних моделей, якi повиннi бути заснованi на процесi i, таким чином, зазвичай пов’язанi або
з глобальними циркуляцiйними моделями погоди (top-down modeling), або
з гiдрологiчними моделями для опису потоку води (bottom-up modeling,
дивись бiльше в [1]).
Першим двом напрямам адаптацiї зi списку IРСС присвячене свiже
top-down моделювання Свiтовим Банком впливу викликаних ЗК посух:
«Оцiнка впливу, можливостей та прiоритетiв для України у зв’язку зi змiною клiмату» (дивись https://mepr.gov.ua/news/38732.html ), що є першою
детальною оцiнкою потенцiйних наслiдкiв ЗК для сiльського та лiсового
господарства України на основi декiлькох сценарiїв ЗК. Важливо те, що
оцiнка впливу на цi сектори економiки цiлком описується впливом ЗК на
воднi ресурси. В повнiй вiдповiдностi до рекомендацiй Глобального Водного Партнерства.
Два iнших напрями адаптацiї — моделювання викликаних ЗК катастрофiчних паводкiв, вже багато рокiв є предметом дослiджень Вiддiлення математичного моделювання довкiлля Iнституту проблем математичних машин i систем НАНУ та Українського Центру екологiчних та водних
проектiв (УЦЕВП) в проєктах рiзних органiзацiй:
•

•

•

CRDF Grant No. UKG2–2971-KV-09. Formulating and Evaluating Water
Resources Adaptation Options to Climate Change Uncertainty in the
Carpathian Region. Institute of Mathematical Machines & Systems Problems NASU (IMMSP); Institute for Water Resources, US Army Corps
of Engineers (IWR). DOI: 10.13140/2.1.2674.1124;
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Важливо, що предметом цих дослiджень є чисельна (а не якiсна, експертна) оцiнка клiматичних ризикiв та адаптацiйних можливостей в умовах нестацiонарних ЗК, коли вiрогiднiсний (ймовiрнiсний) пiдхiд, що застосовується, зокрема, в Методицi Державної служби з надзвичайних ситуацiй
(ДСНС) для оцiнки ризикiв катастроф, апрiорi не працює. Кiлькiсна оцiнка є також важливою тому, що тiльки вона дає можливiсть застосування
аналiзу витрати-вигоди i, вiдповiдно, розробки методики оцiнки економiчної ефективностi планiв з адаптацiї.
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Аналiз наслiдкiв викликаних ЗК паводкiв в Українi
Пiсля найбiльшого за масштабами — 31 загиблий, 1 млрд доларiв збиткiв, паводку 2008 року в Карпатах, в Українi була розроблена масштабна
протипаводкова програма в басейнах Днiстра, Прута та Сiрету на 2012—
2021 роки. Проте паводки 2020 року, разом зi стихiйними лiсовими пожежами, знову завдали збиткiв на суму 26 млрд. гривень i привели до загибелi
4 осiб. Важливо, що збитки вiд паводкiв були нанесенi тим самим спорудам
i садибам, що i у паводку 2008 року [2]. Тобто протипаводкова програма
виявилася неефективною a posteriori. Чи можна було цього уникнути?
Нещодавно Рахункова палата провела аудит Програми розвитку водного господарства на 2012—2021 роки [3] i з’ясувала, що оцiнити ефективнiсть протипаводкової програми немає можливостi, оскiльки методика ефективностi нiколи не розроблялася i не замовлялася. Це черговий раз
показало, що в часи великої невизначеностi ЗК стандартнi високовартiснi
заходи захисту вiд паводкiв не завжди є економiчно ефективними i бiльше
уваги треба придiляти недорогим, але не менш ефективним адаптивним
заходам, спрямованим на скорочення впливу/збиткiв вiд паводкiв, що вiдбуваються тепер частiше i є бiльш руйнiвними.
Насправдi традицiйна, так звана «нормативна» методика оцiнки ефективностi водного менеджменту давно iснує i в Українi [4] i в свiтi [5], [6].
Згiдно цiєї методики ефективнiсть менеджменту забезпечується дотриманням стандартiв i нормативiв. Проблема в тому, що в умовах високої невизначеностi ЗК нормативна методика, що базується на концепцiї «нульового
ризику», коли нiякий рiвень ризику не є прийнятним, не працює, i треба
переходити вiд розумiння безпеки, як вiдсутностi ризикiв, до розумiння
безпеки, як управлiння ризиками. Дискусiя на цю тему викладена в публiкацiї [7]. Для нас важливим в цiй дискусiї є те, що в сучасних умовах
високої невизначеностi ЗК ефективнiсть врядування має визначатися не
дотриманням нормативiв, а дотриманням Принципiв водного врядування
ОЕСР [8], де:
«Результативнiсть врядування пов’язана з iснуючими конституцiйними обов’язками щодо визначення чiтких цiлей та цiлей сталої полiтики у галузi водних ресурсiв на всiх рiвнях управлiння, реалiзацiї цих цiлей
полiтики та досягнення очiкуваних цiлей», а
«Ефективнiсть врядування визначається досягненням цiлей сталого управлiння водними ресурсами та добробуту за найменших витрат
для суспiльства».
Тобто для застосування цiєї методики оцiнки ефективностi треба мати чiткi цiлi водної полiтики та можливiсть проведення аналiзу витративигоди альтернативних шляхiв досягнення узгоджених цiлей.
Цiлi протипаводкової боротьби чiтко висловленi в Паводковiй Директивi ЄС: «Плани управлiння ризиками паводкiв розробляються та виконуються з метою скорочення потенцiйних негативних наслiдкiв для життєдiяльностi людини, навколишнього природного середовища, культурної спадщини та господарської дiяльностi та/або скорочення вiрогiдностi паводку ». У Водному Кодексi України ця цiль викладена трошки iнакше: «Плани управлiння ризиками затоплення розро-
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бляються та виконуються з метою зменшення потенцiйного негативного впливу затоплень на життєдiяльнiсть людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську дiяльнiсть». Рiзниця формулювань, здається, невелика, але головне полягає
в тому, що українське формулювання розриває причинно-наслiдковий зв’язок мiж паводком i затопленням i тому не дозволяє застосування аналiзу
витрати-вигоди шляхом аналiзу альтернативних шляхiв досягнення цiлi.
Бiльш детально про проблеми рiзницi формулювань йтиметься нижче.
Проте незважаючи на те, що цiлi протипаводкової боротьби — «зменшення впливiв та наслiдкiв змiни клiмату в Українi», викладенi як у Водному Кодексi, так i у щойно прийнятiй Стратегiї адаптацiї до ЗК, в Стратегiї
мета адаптацiї наводиться на ...надцятiй сторiнцi, а на перших сторiнках
написано, що Стратегiя приймається для забезпечення виконання iснуючих нормативно-правових актiв. Тобто «нормативний» пiдхiд досi превалює. А при ньому ефективнiсть протипаводкових програм та адаптацiйних
планiв принципово забезпечити не можна. Бо мета такого врядування в iншому.

Аналiз цiлей України щодо боротьби з наслiдками ЗК
Хоча Паризька Угода, ратифiкована Україною однiєю з перших, каже по рiвноправнiсть боротьби з викидами парникових газiв i адаптацiї,
в Українi борються здельшого зi ЗК, а не з її наслiдками. Це повязано з усталеною концепцiєю безпеки, як вiдсутностi ризикiв (дивись Кодекс Цивiльного захисту). Ще точнiше ця усталена концепцiя вiдображена
в українськiй нацiоналiзацiї глобальних ЦСР 13 i 11 [9] :
1) Глобальна ЦСР 11.5 каже скоротити кiлькiсть смертей та суттєво знизити прямi економiчнi збитки вiд водних стихiйних лих,
а вiдповiдне нацiональне завдання каже лише про забезпечення вчасного оповiщення громадськостi про надзвичайнi ситуацiї через iнновацiйнi технологiї ;
2) Глобальна ЦСР 13.1 каже про посилення опiрностi i адаптацiйної
здатностi до ЗК, а вiдповiдне нацiональне завдання каже про обмеження викидiв парникових газiв.
Розумiння безпеки, як вiдсутностi ризикiв, йде вiд iсторичного розумiння безпеки, як вiдсутностi загрози вiд iншої держави [10]. Проте в першi
десятилiття 21 столiття, в процесi усвiдомлення причин i наслiдкiв глобальних ЗК, людство дiйшло до розумiння безпеки не як вiдсутностi ризикiв,
а як процесу скорочення:
1) ризику нестачi води (включаючи посухи) та
2) ризику надлишку води (включаючи паводки)
до соцiально прийнятного рiвня.
Пiдхiд, заснований на оцiнцi ризику, визначає водну безпеку, в першу
чергу, шляхом визначення допустимих рiвнiв ризикiв з точки зору їх вiрогiдностi та потенцiйних наслiдкiв (економiчних, екологiчних, соцiальних),
i збалансування цього з очiкуваними вигодами вiд покращення водної
безпеки — аналiз витрати-вигоди. Це має допомогти забезпечити щоби
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рiвень ризику вiдображав суспiльнi цiнност та те, що реакцiя суспiльства
пропорцiйна величинi ризику. Пiдхiд, заснований на оцiнцi ризику, також
дозволяє iдентифiкувати дiлянки високих ризикiв, де полiтичнi заходи слiд
вживати перш за все. Ризик при цьому має розумiтися в його математичному розумiннi — як добуток загрози, експозицiї та вразливостi.
Управлiння ризиками вiдкриває додатковi можливостi екологiчного
управлiння: зменшення кожного з множникiв, як ймовiрностi загрози,
так i її впливу, до нуля — усуває ризик. Великий внесок в таке переосмислення безпеки i розумiння ризикiв зробили звiти Мiжурядової панелi зi змiн клiмату — IРСС. Стосовно ризику, то саме IРСС у своєму
5му звiтi запропонувала розглядати ризик, як добуток трьох множникiв
(загроза)x(експозицiя)x(вразливiсть), оскiльки це збiльшує операцiйнiсть управлiння ризиками. Наприклад, для ризику природних та антропогенних катастроф IРСС так визначає три множники ризику:
1) як загрозу, що може вплинути на населення i нерухомiсть,
2) як вразливiсть, що характеризує чутливiсть населення i нерухомостi
до руйнування, та
3) як експозицiю — погано сплановане середовище (наприклад, будiвництво в зонi паводкiв), бiднiсть, екологiчну деградацiю, що посилюють
амплiтуду взаємодiї множникiв i, вiдповiдно, ризики.

Методи
Проактивнi можливостi для адаптацiї до мiнливостi клiмату значно
просунулися в останнi десятилiття з розвитком оперативних комп’ютерних
можливостей «top-down» сценарного аналiзу i прогнозування погодних екстремумiв, а також «bottom-up» моделювання ризику i наслiдкiв посух та
паводкiв на рiвнi громад. Результати «топ даун» моделювання для с/г розглянуто у свiжому дослiдженнi Свiтового банку «Оцiнка впливу, можливостей та прiоритетiв для України у зв’язку зi змiною клiмату» (дивись
https://mepr.gov.ua/news/38732.html). Головнi висновки звiту:
•

•

•

•

•

Рiчнi температури постiйно змiнюватимуться протягом столiття. Це,
ймовiрно, призведе до змiн у режимi рiчних опадiв, пiдвищення температури повiтря влiтку та збiльшення посух на пiвднi та сходi України. Згiдно iз одним зi сценарiїв, до кiнця столiття, на Пiвднi буде
понад 100 тропiчних ночей i до 135 лiтнiх днiв на рiк.
Щороку кiлькiсть опадiв збiльшуватиметься та ставатиме нерiвномiрною. Взимку їх кiлькiсть збiльшиться, а влiтку, навпаки, зменшиться;
Аномальна спека, грози, сильнi опади, дощовi та рiчковi повенi, посухи, град, шквали, торнадо, сильнi снiгопади, дощi, що утворюють
ожеледицю, налипання мокрого снiгу — їх частота та iнтенсивнiсть
лише зростатимуть.
Врожаї для всiх сiльськогосподарських культур будуть iстотно коливатися.
Тривалi посухи призведуть до погiршення здоров’я лiсу, збiльшення
рiвня загибелi дерев та лiсових пожеж. Вiдбудеться значне скорочення площ, придатних для вирощування ялини, бука, сосни та дуба.
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•

•

•

Змiна клiмату матиме бiльший вплив на однi областi, нiж на iншi.
Найбiльше постраждають Черкаська, Херсонська, Кiровоградська,
Полтавська та Вiнницька.
Через зниження вартостi сiльськогосподарського виробництва найбiльших втрат та зростання бiдностi та нерiвностi зазнають у Харкiвськiй, Кiровоградськiй, Львiвськiй, Луганськiй та Житомирськiй
областях.
Для України важливо вже зараз розпочати впроваджувати дiєвi адаптацiйнi заходи. Адже це може значно зменшити наслiдки змiни клiмату.

Свiтовий Банк не дає кiлькiсних оцiнок втрат, але з методики видно,
що при бажаннi їх можна розрахувати. Для нас важливим є твердження, що «важливо вже зараз розпочати впроваджувати дiєвi адаптацiйнi
заходи. Адже це може значно зменшити наслiдки ЗК. Те саме стосується
адаптацiйних заходiв стосовно катастрофiчних паводкiв. В наступних роздiлах продемонструємо результати дослiдженнь Вiддiлення математичного моделювання довкiлля, Iнститут проблем математичних машин i систем
IПММС НАНУ по створенню:
1) Комп’ютерних систем раннього попередження громад про екстремальну погоду та
2) Комп’ютерного чисельного моделювання зменшення впливiв/наслiдкiв
екстремальних паводкiв на рiвнi громад.

Комп’ютернi системи раннього попередження громад
про екстремальну погоду
Боттом ап чисельне моделювання ризикiв i наслiдкiв екстремальних паводкiв дослiджується у Вiддiленнi математичного моделювання довкiлля IПММС НАНУ з часiв катастрофiчного паводку 2008 року, коли загинула 31 людина i було нанесено збиткiв на мiльярд доларiв. Моделювання таких катастрофiчних подiй здiйснюється нами шляхом створення ланцюжкiв прогностичних моделей для всiх стадiй катастрофiчних паводкiв:
Моделювання
опадiв

Моделювання
стоку

Моделювання
гiдрографу
потоку

Моделювання
затоплення

Рис. 1: Ланцюг моделей прогностичної системи

Для моделювання опадiв використовується американська мезомасштабна модель прогнозу погоди WRF (www.wrf-model.org), яку в рамках
Проєкту ЄС «Попередження i захист вiд паводкiв в верхнiх басейнах рiчок
Сiрет i Прут, шляхом впровадження сучасної системи монiторингу з автоматичними станцiями — EAST AVERT» було адаптовано для прогнозування опадiв у басейнах рiчок Прут та Сiрет [11].
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Модель WRF була налаштована для прогнозування метеорологiчних
умов в басейнах р. Прут та Сiрет iз зоною покриття — спiльна зона української частини Прута i Сiрету. Кожнi 6 годин модель WRF розраховує
метеорологiчний прогноз на 4 доби з кроком прогнозу 1 година. На виходi
модель WRF формує файл метеорологiчних полей з просторовим дозволом 3x3 км, в якому для кожної розрахункової точки моделi зберiгається
вiдповiдне значення метеорологiчного параметру (рис. 2)

Рис. 2: Розрахунковi точки WRF та водозбори р. Прут та р. Сiрет

Далi файл iз полями метеорологiчних параметрiв надходить до розробленої в IПММС НАНУ моделi стоку TOPKAPI-U для моделювання другої стадiї «опади–стiк». Результати розрахунку моделi TOPKAPI-U, а саме
рiвнi глибин H та витрати води Q у створах гiдрологiчних постiв, передаються до бази даних прогностичної системи у вiдповiдних форматах та
вiзуалiзуються у iнтерфейсi користувача. Схема роботи ланцюга наведено
на рис. 3.
В перiод виконання договору один сервер знаходився в Чернiвецькому
ГМЦ, на якому зберiгалися данi гiдрологiчних та метео прогнозiв, а також
данi спостережень. Згiдно договору данi передавалися румунським партнерам, якi використовували їх для раннього прогнозу паводкiв на територiї
Румунiї.
Територiальнi органи ДСНС, якi згiдно Водного Кодексу вiдповiдають тепер за Плани управлiння ризиками затоплень, цими даними не
зацiкавились. Навiть пiд час катастрофiчних паводкiв 2020 року в IваноФранкiвськiй областi. Чиннi iнструкцiї досi передбачають, що дiяльнiсть
ДСНС розпочинається пiсля надзвичайної ситуацiїїi.
В той же час очевидно, що створена система моделювання може бути легко використана для раннього, за 3–4 днi, прогнозу загрозливих рiв-
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Рис. 3: Схема роботи ланцюга «Прогноз погоди — Гiдрологiчний прогноз»

нiв стоку i прогнозу викликаних ними паводкiв. Згiдно з рекомендацiями
IРСС такi системи раннього попередження є найбiльш ефективними адаптацiйними заходами. В першу чергу, щодо зменшення людських втрат.
Стосовно ж зменшення наслiдкiв/збиткiв вiд паводкiв, одновимiрнi моделi
не так кориснi. Для моделювання затоплення i його наслiдкiв треба користуватися двовимiрними моделями.

Можливостi чисельного оптимального двовимiрного
моделювання наслiдкiв затоплення на рiвнi громад
В рамках виконання проєкту EAST AVERT було також обрано 12 дiлянок прирiчкових частин басейнiв рiчок Прут, Черемош, Сiрет, Малий Сiрет iз потенцiйно високим ризиком затоплення, де для кожної дiлянки було
налаштовано двовимiрну модель прогнозу затоплення на основi двовимiрної гiдравлiчної моделi УЦЕВП — COASTOX. За допомогою налаштованих
прогностичних моделей були проведенi розрахунки екстремальних повеней
забезпеченiстю 0.1%, 1%, 5%, 10% та побудованi карти зон затоплення та
максимальних глибин затоплення.
Треба вiдразу зазначити, що значення тої чи iншої ймовiрностi паводку наведено просто для iлюстрацiї. Ми свiдомi того, що в умовах нестацiонарностi ЗК поняття ймовiрностi взагалi малоприйнятне. Особливо для
рiдкiсних подiй. Насправдi в нашому пiдходi моделюються рiвнi витрат, якi
спiвставляються потiм iз звичними для водникiв величинами забезпеченостi паводку. Нижче наведенi розрахунки максимальних витрат для рiзних
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рiвней забезпеченостi для мiста Києва, отриманi УГМЦ за допомогою статистичного аналiзу минулих повеней:
Ймовiрнiсть
перевищення
(забезпеченiсть),
%
Витрати,
м3/с

0.1

1

3

5

10

25

50

36394

21790

16097

13708

10731

7085

4485

В рамках виконання було проведено деталiзоване тестування системи
двовимiрного моделювання за даними флудмаркiв (flood marks) — вiдмiток
рiвнiв iсторичних екстремальних повеней, якi збиралися партнерами проєкту в ходi проєкту. Вiдмiтки рiвнiв встановлювалися шляхом дослiдження фотознiмкiв, прив’язки їх до мiсцевостi, фiксацiї вiдмiток на спорудах,
опитування населення та пiдсумкового аналiзу. Пiд час остаточного ГIС
аналiзу створювалися шейп-файли iз вiдмiтками рiвнiв, прив’язанi до ГIС
моделей дiлянок.
Вiдмiтки рiвнiв були зiбранi для повенi 2008 року для двох дiлянок
по рiчках Прут та Сiрет. Для цих дiлянок був промоделюваний iсторичний
паводок 2008 року та проведено порiвняння рiвнiв води, встановленi пiд
час дослiдження на мiсцевостi, iз розрахованими глибинами у тих самих
точках. Результати тестування свiдчать про те, що:
•

•

розроблена система двовимiрного моделювання є достатньо точною
i може використовуватися для оперативного прогнозу паводкiв;
побудованi карти зон затоплення та максимальних глибин затоплення для екстремальних паводкiв забезпеченiстю 0.1%, 1%, 5%, 10%
можуть бути використанi для оцiнки небезпек та картування загроз
життєдiяльностi i господарювання.

Проте для картування ризику паводкiв треба стоворювати не тiльки
карти загроз, але й карти ризикiв та наслiдкiв/збиткiв вiд паводкiв. Замовлення на карти збиткiв або ризикiв паводку на Прутi i Сiретi не було
i тому такi карти там не створювалися.
Пiдхiд двовимiрного моделювання ризикiв паводкiв i зон їх затоплення був далi розвинутий в рамках Проєкту № 28/01/0421 Нацiонального
фонду дослiджень України у межах конкурсу «Наука для безпеки людини та суспiльства» «Прогнозування небезпечних впливiв радiоактивно
забруднених поверхневих вод i затоплення берегiв: розвиток моделей та їх
впровадження для зменшення наслiдкiв надзвичайних ситуацiй у м. Києвi,
спричинених водами р. Днiпро», в якому моделювалися не тiльки загрози,
але й впливи/наслiдки паводкiв, а також шляхи їх зменшення.
При цьому для моделювання i картування паводкiв використовувалися апроксимованi до Паводкової Директиви ЄС змiни до Водного Кодексу України (Документ 213/95-ВР, чинний, поточна редакцiя — Редакцiя вiд 16.10.2020), Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня
2018 р. № 247 «Про затвердження Порядку розроблення плану управлiння ризиками затоплення», та прийнятi Накази Мiнiстерства Внутрiшнiх
Справ України: Наказ 17.01.2018 № 30 Про затвердження Методики попе-
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редньої оцiнки ризикiв затоплення (Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї
України 07 лютого 2018 р. за № 153/31605), Наказ вiд 28.02.2018 № 153
Про затвердження Методики розроблення карт загроз i ризикiв затоплення (Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 22 березня 2018 р. за
№ 350/31802) та Наказ вiд 21.09.2018 № 552 Про затвердження Методики
розрахунку можливих втрат вiд затоплення.
Проте були й деякi вiдмiнностi методики, пов’язанi з обмеженнiстю
пiдходiв в згаданих вище Наказах:
Перше. Методика ДСНС дозволяє кiлькiснi розрахунки можливих
втрат вiд затоплення i тому ми користувалися схожою методикою i використовували можливостi ГIС для iлюстрацiї. В той же час Методика ДСНС
не дозволяє проводити розрахунки ризику затоплення, обмежуючись якiсною, експертною оцiнкою ризику. Що не дає можливостi досягти головної
мети планiв управлiння ризиками паводкiв — зменшення ризику паводкiв (як в ЄС) або потенцiйного негативного впливу затоплень
(як у нас) на життєдiяльнiсть людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську дiяльнiсть». Бо ефективно
оцiнити зменшення впливу за рахунок лише якiсних, експертних оцiнок
ризику неможливо. Для оцiнки ефективностi ПУРЗiв потрiбнi кiлькiснi
пiдходи, якi й дає наш пiдхiд до моделювання.
Друге. В Методицi оцiнки ризикiв затоплення зазначено, що «„Ризик затоплення» — це поєднання вiрогiдностi затоплення i потенцiйних
негативних наслiдкiв для здоров’я населення, навколишнього середовища,
культурної спадщини i господарської дiяльностi, пов’язаних iз цим затопленням». Це визначення протирiчить визначенням провiдних мiжнародних наукових установ. IРСС каже, що ризик це не об’єднання, а перетин або добуток загрози, експозицiї та вразливостi. Формальне визначення
IРСС звучить так:
Risk is represented as probability of occurrence of hazardous events or
trends multiplied by the impacts if these events or trends occur. Risk results
from the interaction of vulnerability, exposure, and hazard.
Ризик представляється як ймовiрнiсть виникнення небезпеки подiї
або тенденцiї, помноженi на вплив цих подiй або тенденцiй, коли вони
вiдбудуться. Ризик виникає внаслiдок взаємодiї вразливостi, експозицiї
та небезпеки.
А визначення ISO звучить так: Ризик — це ефект невизначенностi.
Тобто ризик пропорцiйний ефекту, а не об’єднанню ефекту i невизначеностi.
Чому це важливо? В чому проблема з визначенням ризику, як об’єднання, тобто суми вiрогiдностi i впливу, а не їх добутку? В тому, що в сумi
втрачається каузальнiсть (причинно-наслiдковi зв’язки мiж паводком i затопленням) та можливiсть правильно кiлькiсно визначити/розрахувати величину ризику. На жаль, ДСНС робить саме таку помилку у своїй Методицi визначення ризику затоплень, вiдриваючи загрозу вiд її впливу. I таким
чином прирiкаючи себе на лише якiсну, а не кiлькiсну, оцiнку ризику затоплення.
Пояснимо шляхом ad absurdum, чому добуток, а не сума. Очевидно,
що ризик якоїсь подiї дорiвнює нулю i коли вiрогiднiсть подiї нуль, i коли
її вплив — нуль. А от коли ризик це сума/об’єднання — то вiн може бути
не нуль i коли вiрогiднiсть нуль, i коли вплив нуль. Абсурд, чи не так?
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В даному проектi розрахунок i картування ризикiв вiд паводкових
ситуацiй проведено за методикою, оцiнки та картування ризикiв, що описується загальною формулою: Ризик затоплення = Ймовiрнiсть Глибина
затоплення Вразливiсть.
Основними чинниками, що визначають ступiнь ризику вiд гiдрологiчних ситуацiй є:
ймовiрнiсть — яка представлена фактично швидкiстю течiї для стацiонарних подiй. На територiях з рiвнинними рiками, такими, як Днiпро
в районi м. Київ, швидкiсть не є суттєвим фактором, тому вона не так
сильно впливає на розраховану величину ризику. Крiм того, абсолютна величина ризику не є важливою, важливо порiвняння величин ризику в залежностi вiд тих чи iнших протипаводкових заходiв. При цьому неточнiсть
визначення ймовiрностi статистичним шляхом обробки iсторичних повеней
буде ще менш важлива;
глибина затоплення — що представляє собою експозицiю у формулюваннi IРСС. Глибина затоплення (експозицiя) розраховувалась як рiзниця мiж значенням рiвня поверхнi рiки, отриманої в результатi гiдродинамiчного моделювання за сценарiєм певної ймовiрностi, та зведеної поверхнi
рельєфу засобами математики карт Spatial Analyst ArcGIS. В результатi
просторового аналiзу був отриманий растровий шар глибини затоплення
у виглядi статистичної поверхнi з розрiзненням 10 м, в кожному пiкселi
якої вмiщено значення глибини затоплення. Пiкселi зi значенням «0» визначали межу зони затоплення;
вразливiсть, що характеризує чутливiсть населення i нерухомостi до
руйнування, значною мiрою залежить вiд функцiонального призначення
об’єкту або територiї, що дає можливiсть при дефiцитi вихiдних даних використовувати подiл за типами землекористування або за вартiстю споруд
на цих дiлянках. Вразливiсть функцiональних зон визначалась залежно вiд
типу землекористування кожного елементу мiської територiї, що отримав
один з чотирьох класiв ризику: 0 — незначний (залишковий) ризик, 1 —
низький ризик, 2 — середнiй ризик, 3 — високий ризик. В поданих нижче
прикладах ми використали чотири можливi значення вразливостi — 0, 1, 2,
3. Для конкретних розрахункiв потрiбно використовувати конкретнi значення вартостi одиницi затопленої площi, що можна зробити за допомогою
ГIС технологiй за наявностi вiдповiдних баз даних.
Просторовий характер розподiлу та розвитку бiльшостi природно-техногенних небезпек вимагає включення в алгоритми розрахунку ризикiв
операцiї зiставлення функцiональних зон i об’єктiв з зонами можливого
затоплення, розрахунку площ затоплених територiй, зонування територiй
за глибинами затоплення тощо, тому геоiнформацiйнi технологiї за рахунок потужних засобiв просторового аналiзу i моделювання значно пiдвищують ефективнiть оцiнок такого типу. В даному проектi методика оцiнки
i картування ризику можливого затоплення територiї м. Києва реалiзована
з використанням потужного iнструментарiю просторового аналiзу i моделювання ArcGIS.
До абсолютних показникiв ризикiв, що визначаються в євро/га або
євро/км2 та iн. слiд вiдноситись з обережнiстю, зважаючи на вiдносно
невисоку точнiсть доступних для аналiзу вихiдних параметрiв, таких як
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кiлькiсть населення в зонi ураження; вартiсть обладнання та будiвель, що
тимчасово або повнiстю виведенi з ладу; збиткiв за рахунок втрати врожаю
i зниження якостi сiльгоспугiдь i т.д. В сучаснiй практицi оцiнка можливих
збиткiв базується у кращому випадку на емпiричних даних минулих повеней в цьому або аналогiчному за умовами мiсцi, в iнших — на узагальнених
якiсних показниках, штучно створених експертами.
Класифiкацiя зони затоплення за глибинами проведена в нашiй методицi засобами функцiї Reclassify Spatial Analyst ArcGIS, що дозволило
видiлити 3 класи зон за глибиною:
1 клас: < 0.5 м
2 клас: 0,5 — 1.5 м
3 клас: > 1.5 м
При цьому вразливiсть функцiональних зон визначалась залежно вiд
типу землекористування кожного елементу. В процесi аналiзу карти землекористування територiї м. Києва з урахуванням рекомендацiй спецiалiстiв
УкрГМЦ в межах зони можливого затоплення при сценарiї 0,1% ймовiрностi видiлено 8 функцiональних зон:
1
Житлова забудова
2
Населенi пункти (за межами мiста)
3
Промисловi зони
4
Рiчковий порт
5
Потенцiйно-небезпечнi об’єкти (ПНО)
6
Садово-дачнi дiлянки
7
Зони вiдпочинку
8
Пiски намитi не заселенi (на 2021р)
Якщо певний тип територiї був затоплений рiзними дiапазонами глибин, система дiлила його по межах дiапазонiв глибин i призначала вiдповiдний коефiцiєнт в залежностi вiд типу функцiональної зони (таб.1).
Таблиця 1.
№

Тип територiї

1
2

Житлова забудова
Населенi пункти (за межами мiста)
Промисловi зони
Рiчковий порт
Потенцiйно-небезпечнi
об’єкти (ПНО)
Садово-дачнi дiлянки
Зони вiдпочинку
Пiски намитi не заселенi (2021 р.)

3
4
5
6
7
8

Значення коефiцiєнту ризику
в залежностi вiд глибини затоплення
Низький 1 Середнiй 2 Високий 3
<0,5
0,5–1,5
>1,5
2
3
3
1
2
3
3
1
3

3
2
3

3
3
3

2
0
0

3
1
0

3
2
0
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Картування ризику, що розрахований за вказаною методикою, було
проведено засобами накладання шарiв ArcGIS шляхом зiставлення карти
функцiональних зон з картою глибин для розрахунку результуючого коефiцiєнту ризику. Таким чином, кожен тип мiської територiї, що зазначений
у таблицi 1 отримав один з чотирьох класiв ризику (0–3) в залежностi вiд
глибини затоплення i рiвня вразливостi.
0 — незначний (залишковий) ризик
1 — низький ризик
2 — середнiй ризик
3 — високий ризик
Базуючись на результуючих показниках класу ризику побудована карта ризикiв затоплення територiї м. Києва:

Рис. 4: Загальний вигляд карти ризику затоплення територiї м. Києва за сценарiєм 0,1%
ймовiрностi (максимальний за 1000 рокiв, з витратою 36394 м3 /с). Рiзними кольорами
позначенi чотири рiвня ризику.
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Висновки
Звичайно, використання орiєнтовних показникiв вразливостi i можливих збиткiв дає можливiсть лише вiдносної оцiнки ризику на рiвнi «кращегiрше». Бiльш точнi данi щодо вартостi дiлянок i споруд дадуть бiльш точнi
прогнози. Лише моделювання з використанням реальної вартостi затоплених дiлянок може допомогти пiдвищити ефективнiсть ПУРЗiв за рахунок можливостi моделювання альтернативного зменшення ризику шляхом
скорочення або загрози, або експозицiї, або вразливостi. I чисельного порiвняння що ефективнiше скорочує ризик. Для цього можливо треба буде
зробити декiлька демонстрацiйних малюнкiв для рiзних рiвнiв витрат, якi
вiдображатимуть тi чи iншi протипаводковi заходи, та для рiзних значень
вразливостi затоплених територiй, якi вiдображатимуть реальну оцiнку
втрати затопленої житлової чи промислової iнфраструктури.
Тiльки такий пiдхiд альтернативного зменшення ризику затоплення
може забезпечити кiлькiсну оцiнку ефективностi Планiв управлiння ризиками затоплення, а також забезпечити створення об’єктивної методики
оцiнки ефективностi протипаводкових програм, про вiдсутнiсть якої щойно
нагадала Рахункова палата.
В той же час не варто розраховувати, що ДСНС буде домагатися зменшення збиткiв, хоча це й формально записано у Водному Кодексi. В якостi
завдання по Глобальнiй ЦСР11.5 «скоротити кiлькiсть смертей та суттєво знизити прямi економiчнi збитки вiд водних стихiйних лих»Уряд
записав для ДСНС лише таке завдання: «забезпечення вчасного оповiщення громадськостi про надзвичайнi ситуацiї через iнновацiйнi технологiї».
До того ж бюджет ДСНС досi пропорцiйний величинi збиткiв. А компенсацiя постраждалим вiд паводкiв вiдбувається за рахунок резервного фонду
Уряду, а не за рахунок страхування. Тобто сподiватися, що ДСНС буде
працювати на скорочення свого бюджету, не доводиться.
В той же час запропонований нами пiдхiд може бути використаний
при розробцi ефективних планiв адаптацiї до ЗК на рiвнi громад, оскiльки саме громада дiйсно зацiкавлена в ефективному скороченнi збиткiв вiд
паводкiв. Викладене вище доводить можливiсть створення таких адаптацiйних програм.
Продовження дослiджень можливе лише при спецiальному замовленнi конкретною громадою, в разi фiнансування через Державну цiльову
науково-технiчну програму у сферi змiни клiмату на перiод до 2030 року, що згадується в операцiйному планi Уряду по реалiзацiї Стратегiї адаптацiї до ЗК [12], або в разi подання пропозицiй до Green Climate Fund
(https://www.greenclimate.fund/), який був спецiально створений для таких пропозицiй.
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Abstract. The article defines the methodological tool to assess the state
of the corporate information area in the country. The authors have proposed the integrated indicator and its key components as a simplified alternative to existing approach to evaluation of the state of the corporate
information area. The efficiency of the proposed indicator in terms of information lack is underlined. The state of the corporate information area
of Ukraine using an integrated indicator in 2010–2020 is assessed in the
article. The authors determine that the integrated indicator of the state
of the corporate information area of Ukraine has more significant fluctuations than its individual components during the study period. The article
analyzes the correlation between the integrated indicator of the state of
the corporate information area and gross value added at actual prices of
the national economy of Ukraine in 2010–2020. As a result of the study,
the authors revealed that changes in the state of the corporate information area can be considered a driver of changes in the general state of the
national economy.
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Introduction

Prospects for the world economy in the XXI century are determined by
the nature of countries’ transition to a new stage of productive forces development — from the industrial to post-industrial stage determined by services,
science, education, highly skilled labor, new knowledge, technologies and management methods. Based on the latest technologies (means of communication,
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information processing), a new economy has developed. It requires a new vision, new approaches and new action plans, provides the conditions that would
encourage individuals and businesses to create the next generation of knowledge, technologies, business models and dynamic management systems.
The post-industrial nature of the economy is a new stage of civilization
with restructured and transformed all the elements of the society, all systems of
interaction between them, drivers of social processes, their economic and social
mechanisms, indicators and methods of measuring efficiency. In the context of
building a society united by means of global communication, the information
and communication revolution is reflected in the business processes changes. In
such a case, corporations have to adopt their activity to information and communication transformations in order to save and increase their competitiveness
especially in terms of Covid-19 influence. Therefore, investigation of the state
of corporate information area is important in modern conditions of business
processes transition particularly.
Recent researches and publications show a great attention to the question
of building a corporate information area. They are mainly concentrated on the
two directions of investigation: the information environment (single information area) and corporate information system (infrastructure).
Some of the authors are concentrated on the concept of the single information area. The single information area is considered from the standpoint of
public administration, the formation of a single information policy, the strategy of formation and development of a single information area in Ukraine. The
single information area is a set of databases and data banks, technologies for
their maintenance and use, information and telecommunications systems and
networks that operate based on common principles and general rules, ensuring
information interaction of organizations and citizens and meeting their information needs. The single information space consists of the following main
components: information resources — databases and data banks, all types of
archives, depository systems, libraries, museum repositories; information and
telecommunication infrastructure [1, 6, 11].
The corporate information area in this case is an element of the single
information area which takes into account the corporate level only instead of
the country level as a whole.
There are also researches that concentrate attention on the corporate information systems while studying the corporate information area. Corporate
information system (CIS) is identified by the representatives of this view as an
information system that supports the automation of management functions and
provides information to improve knowledge and make management decisions.
It implements a modern management ideology that combines the business strategy of the enterprise and advanced information technology [4, 8, 9].
The corporate information area in this case is an external information
environment instead of the internal information and communication infrastructure of the enterprise.
As for assessing the corporate information area, there are some models
that evaluate internal corporate information infrastructure and do not take into
account the external information and communication environment [11, 12].
The aim and objectives of the study. As a result of the literature
review, it is identified the concentration of scientists on the definition of the
information environment instead of corporate information area and the absence
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of methodological tools to evaluate its dynamics and efficiency. Therefore, it is
necessary to investigate the state of the corporate information area in Ukraine,
to propose the methodological tool for its assessment, to study the influence of
changes in corporate information area on the national economy and to identify
prospects for the further research in this field.

2

Methodological tool to assess the state of
the corporate information area in the country

The research encountered two significant problems related to methodology
and data such as:
– lack of investigations the concept “state of corporate information area”
and methodological approaches to its evaluation;
– lack of open sourced data for the study.
The state of the corporate information area is a complex concept and there
is no single universal indicator for its assessment. It can be argued that in any
method of assessing this situation researchers are forced to rely on abstract
models that do not fully describe the complex reality of economic relations
between institutional units of the national economy in the information area, as
well as all factors influencing processes of using information and communication
technologies (ICT). The issue of this assessment is illustrated by the history of
the ICT Development Index (IDI). It was calculated and published from 2009 to
2017 and accumulated 11 indicators into the aggregate score. Therefore, it was
too complicated and had to be abandoned due to methodological problems [3].
Consequently, for the purpose of analyzing the state of corporate information area in this study it was decided to use a simplified model of integrated indicator based on publicly available statistics - quantitative key indicators calculated by generally accepted methods and available in open sources.
The proposed integrated indicator summarizes 3 indicators. They characterize
a separate aspect of the state of the corporate information area in Ukraine.
Some of the indicators are used in the same form as they are presented in the
original source, as well as there are indicators preliminary converted into a
coefficient based on the initial absolute values or calculated in the process of
pre-integration of individual indicators. In particular:
1) Individuals using the Internet (% share of total population) is presented
unchanged according to the World Bank (an indicator that expresses the extent
of ICT in the country);
2) the share of capital investment in software and database of total capital
investment in the economy is calculated based on data from the State Statistics
Service of Ukraine of capital investment in software and databases and total
capital investment (million UAH) (an indicator of the economic potential of
information and communication technologies in the country);
3) level of market exchange of computer and communication services in
the national economy (LM ES ) is the result of integrating the two indicators by
calculating the geometric mean:
p
(1)
LMES = LEX × LIM
where LEX and LIM — indicators of the ICT services share in total export and
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import of commercial services, respectively (computer, communications and
other services in percent of commercial service exports and computer, communications and other services in percent of commercial service imports) according
to the World Bank data.
The importance of the indicators is proposed to be the same in the process
of calculating the integrated indicator of the state of corporate information area,
which will avoid distortions of the result associated with subjective judgments
in the process of assigning ranks to each indicator.
The proposed integrated indicator is aimed primarily to be used at the
level of institutional units belonging to corporations in justifying strategic decisions related to ICT. It is quite suitable for rapid diagnosis of ICT development
in the country and can replace the IDI indicator.
The peculiarity of the proposed integrated indicator is in the necessity of
its dynamics calculation. It is not useful to calculate it for one year only without
comparing with the established base (or reference) values of individual key
indicators. In the research, the baseline values for each of the three indicators
of 2015 for comparison were used. The choice of the baseline values was due to
the well-known events of 2014 in Ukraine.
The integrated indicator of the state of the corporate information area for
a particular year is calculated based on the triangle area. The vertices of it are
plotted in a coordinate system with 3 axes. Each of the axes corresponds to
one of the above key indicators. At the same time, each axis lays has a relative
value and shows the share of the indicator’s value by in its base value for a
given year.
The resulting value of the triangle’s area is correlated with the base area
(calculated for a triangle of a base size where all vertices have coordinate 1) and
is expressed as a decimal fraction (fraction of one). Formula for calculating the
integrated indicator of the state of corporate information area in the country
is as follows:
¡


1
1 
× 3 × sin 120◦
II = × (I1 × I2 ) + (I2 × I3 ) + (I3 × I1 ) × sin 120◦
2
2


= (I1 × I2 ) + (I2 × I3 ) + (I3 × I1 )
3,
(2)
where
II — an integrated indicator of the state of the corporate information
area;
I1 , I2 , I3 — indices (relative values) of key indicators used in the model
of the integrated indicator:
1) the share of Internet users in the total population;
2) the share of capital investment in software and databases of total
capital investment in the economy;
3) an indicator of the importance of market exchange of ICT services
for the national economy according (LMES ) to the formula (1).
Such an approach to the evaluation of an integrated indicator has been
tested and demonstrated its adequacy in research of the financial system development [7] and business environment security assessment [2]. In addition
to the analysis of the state dynamics of the corporate information area for
an individual country, the proposed model of the integrated indicator allows
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a comparative analysis for several countries. It is possible to compare the time
series of calculated integrated indicators of individual countries for identifying
trends in the level of development of corporate information area, as well as to
compare with the time series of other indicators. It should be noted that in
addition to simplicity and accessibility, one of the significant advantages of the
proposed model is its clarity, which is provided by the drawing a geometric
figure (triangle) in the form of a petal diagram.
The choice of a simplified model of the integrated indicator is related to
the problem of lack, fragmentation or doubtful information about a number
of indicators on the research topic. This problem is relevant not only for the
Ukraine. In Ukraine, an additional complication was that since 2014 information about the occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea,
Sevastopol and part of the temporarily occupied territories in Donetsk and
Luhansk regions has become unavailable. As a result, the formation of the full
necessary information base for the period from 2010 to 2020 was impossible.
Using available fragmentary data for different periods negatively affected the
obtained results but did not make it impossible to study in general.

3

Integrated indicator of the state of the corporate
information area in Ukraine in 2010–2020

The corporate information area of the country is identified in the current
research as a set of socio-economic conditions for using ICT by non-financial and
financial corporations in the national economy. This concept was introduced to
distinguish the corporate information area from the information environment,
which is broader and covers a number of other aspects of ICT development,
including technical, organizational, legal, as well as information security (cybersecurity). Cybersecurity index (Global Cybersecurity Index) assesses the
level of information security in global practice recent years.
The integrated indicator of the state of the corporate information area in
Ukraine has increased significantly in 2010–2020 (Fig. 1).

Fig. 1: The state of the corporate information area of Ukraine assessed using an integrated
indicator in 2010, 2015 and 2020. Source: Own elaboration based on data of the World Bank
[13] and SSSU [10].
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The most significant increase in the integrated indicator of the state of
the corporate information area in Ukraine is associated with an increase in the
share of the population using the Internet. This growth is faster than growth
in the world as a whole and individual groups of countries (Fig. 2). It can
be stated that the share of the population using the Internet in Ukraine has
significantly exceeded the average of developing countries and is closer to the
developed world over the last decade.

Fig. 2: The share of population using the Internet in Ukraine and the whole world in 2010–
2019. Source: Own elaboration based on the data of the World Bank [13], ITU [3].

The value of individual components and the integrated indicator of the
state of the corporate information area in Ukraine is illustrated in Table 1.
The integrated indicator of the state of the corporate information area
of Ukraine has more significant fluctuations than its individual components
during the study period as evidenced by the variance index and average annual
growth rate (table 1). However, these figures would be significantly lower if the
pandemic 2020 is not taken into account. The variance index of the integrated
indicator would be 27.9%, which is 11.1 percentage points less than the value
calculated taking into account the pandemic situation.
The dynamics demonstrated by the integrated indicator of the state of
corporate information area is fully consistent with the dynamics of the ICT
Development Index (IDI) of Ukraine until the end of its calculation and publication (until 2017) and is illustrated by Fig. 3.
Fig. 3 does not show the equation for the trend line. The linear regression
coefficients are not statistically significant because of the insufficient amount
of time series data and the lack of open sources IDI values in 2014. However,
the statistically significant correlation coefficient 0.912 shows a linear statistical relationship and the proposed simplified integrated indicator allows us to
assess the conditions of ICT in the country with the same level of efficiency
as methodologically complex and time consuming an IDI. Therefore, the integrated indicator of the state of the corporate information area may replace the
IDI after the termination of its publication.

Assessing the state of the corporate information area in Ukraine

41

Table 1: Integrated indicator of the state
of corporate information area of Ukraine, 2010–2020
Year

Internet
users, % of
population

Significance
of market
exchange of
computer
and communication
services, %

Integrated
indicator
of the state
of the
corporate
area

23,30
28,71
35,27
40,95
46,24
48,88
53,00
58,89
62,55
70,12
73,97
15,67

Capital
investment
in software
and
databases, %
of total
capital
investment
1,55
1,35
1,25
1,39
1,46
1,80
1,76
1,83
1,64
1,64
2,44
0,31

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Standard
deviation
Variance idex,
%
Average
annual growth
rate, %

28,35
30,08
30,78
32,62
33,94
32,52
31,51
30,86
33,81
33,85
42,30
3,44

0,527
0,559
0,614
0,755
0,868
1,000
1,020
1,111
1,148
1,249
1,931
0,196

31,8

18,8

10,5

39,0

12,2

4,6

4,1

13,9

Source: Own elaboration based on the data of the World Bank [13] and SSSU [10]

As a result, the state of the corporate information area in Ukraine has
improved in 2010–2020.
In our opinion, the time series of the integrated indicator quite adequately
illustrates the impact of the Covid-19 pandemic on the state of Ukrainian corporate information area. The integrated indicator showed a growth trend in
2010–2019, which is well described by the linear regression model1 (Fig. 4), but
the integrated indicator had a significant growth in 2020 due to the pandemic.
It can be assumed that the destruction of the integrated indicator growing
trend in 2020 is due to expanding remote communication through the information and communication technologies during the pandemic. This increase led
to a rapid growth of at least two key indicators, which are used to calculate the
integrated indicator of the state of corporate information area by formula (2):
1 All regression coefficients in the models are statistically significant (p-value does not
exceed 0.01); adequacy models confirms the absence of autocorrelation residues, homoscedasticity condition is not violated.
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Fig. 3: Comparison of the integrated indicator dynamics of the state of corporate information
area and the index of development of information and communication technologies (IDI) of
Ukraine in 2010–2017 (data signatures are IDI values for the respective years). Source: Own
elaboration based on the data of the World Bank [13], ITU [3], SSSU [10].

the share of capital investment in software and databases of total capital investment in the economy and an indicator of the importance of a computer
and communication services exchange in the national economy. It is likely that
if the share of Internet users in the total population of Ukraine is clarified in
2020, the estimation of the above-mentioned significant increase will be revised
upwards.

Fig. 4: The integrated indicator dynamics of the state of the corporate information area of
Ukraine in 2010–2020. Source: Own elaboration based on the data of the World Bank [13]
and SSSU [10].
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Relation between the integrated indicator of the state
of the corporate information area and gross value
added

The improvement in the state of the corporate information area in Ukraine
during the researched period was accompanied by a nominal increase in the
vast majority of monetary economic indicators in the national economy as
a whole and its individual sectors. Growth is nominal due to the fact that
it was observed only while measuring indicators in the Ukrainian currency
without taking into account inflation. Instead, taking into account inflation
in the time series of domestic economic indicators, we can observe 2 different
intervals — before and after 2014. Therefore, to prevent error conclusions in
the relationship between the state of the corporate information area and the
economic state (in particular, such a false conclusion can be made based on
exponential regression model illustrated in Figure 5a), it is essential to take
into account inflation. The simplest and most correct way to take into account
inflation is to convert the monetary value of economic indicators from Ukrainian
hryvnia to US dollars (observing the functioning of a sufficiently developed
foreign exchange market in Ukraine).
The statistical relationship between the state of the corporate information
area and gross value added in Ukraine is illustrated in Fig. 5.

Fig. 5: Integrated indicator of the state of corporate information area and gross value added
in actual prices in Ukraine in 2010–20191 : a) in hryvnia2 ; b) in US dollars at the average
official National Bank of Ukraine exchange rate. Source: Own elaboration based on the data
of the World Bank [13], SSSU [10] and NBU [5].

A new directly proportional linear dependence in the ratio of integrated
indicator and gross value added has begun since (Fig. 5b). It allows a preliminary assessment of the indicators importance and influence. The changes in
the general economic situation (characterized by changes in added value) cause
changes in the state of the corporate information area and not vice versa. But
the statistical verification with the correlation coefficient calculated based on
time series with a lag does not confirm this assumption (Table 2).
The detected excess of the correlation coefficient for data with a bias of
the integrated indicator of the state of the corporate information area over the
value with a bias of gross value added (table 2) proves the statement about
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Table 2: Correlation between the integrated indicator of the state of
the corporate information area (II) and gross value added at actual
prices of the national economy of Ukraine, 2010–2020
Data with Gross value
added bias
II
Gross value
added
2015
1,000
116,3*
2016
1,020
77,3
2017
1,111
79,2
2018
1,148
94,6
2019
1,249
111,0
2020
1,931
132,4
Correlation coefficient for the biased
data:
GVA
1
0,6998
II
×
×
Year

Data with integrated
indicator bias
II (lag 1)
Gross value
added
0,868*
77,3
1,000
79,2
1,020
94,6
1,111
111,0
1,148
132,4
1,249
– **

×
0,8965

×
1

* 2014
** data absence
Source: Own elaboration based on the data of the World Bank [13], SSSU [10] and NBU [5].

the priority of changes in the state of the corporate information area compared
to changes in the general state of the economy. Of course, this statement is
a subject of in-depth further verification.
Similar relationships were found between the integrated indicator of the
state of the corporate information area and the output at basic prices as well
as gross value added at actual prices of the non-financial corporations sector of
Ukraine.

5

Conclusions

Using a simplified integrated indicator to evaluate a state of the corporate information area allows institutional units to assess the conditions of ICT
in the national economy with the same level of adequacy as calculating the
ICT Development Index (IDI), which was methodologically complex and timeconsuming.
The state of the corporate information area, which summarizes the set
of socio-economic conditions for the using ICT by institutional units of the
national economy, has improved during 2010–2020 in Ukraine. The integrated
indicator of a corporate information area state demonstrates a statistically
significant growth trend from 2010 to 2019, which is described by the linear
regression model. The growth was not disturbed even by the well-known events
of 2014 in Ukraine. The rapid growth of the integrated indicator interrupted
this trend in 2020 as a result of the Covid-19 pandemic.
The assumption that changes in the general state of the national economy
(characterized by changes in key indicators of output and value added) cause
changes in the state of the corporate information area and not vice versa, was
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not confirmed in the study of the situation in Ukraine. Instead, the analysis
provides a preliminary argument for the conclusion that changes in the state
of the corporate information area can be considered a driver of changes in
the general state of the national economy. Taking into account the limited
information base and the preliminary nature of the obtained results this topic
requires further research.
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Hate speech: Challenges and responses
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Мова ворожнечi: Виклики та вiдповiдi на них
(Приклад унiверситетського середовища)
Олена Харитоненко, Людмила Савенкова, Юлiя Полтавець,
Iрина Заїнчкiвська
Вiд авторiв. Ця стаття мiстить результати рiчного дослiдження,
проведеного до 24 лютого 2022 року. Зараз, пiсля повномасштабного
нападу Росiйської федерацiї на Україну, ми свiдомi того, що низка вiдповiдей респондентiв на поставленi нами запитання в сучасних умовах
були б зовсiм iншими. Крiм того, подiї, якi розгортаються в нашiй державi, є настiльки жорстокими i трагiчними, а вiйськовий конфлiкт має
такий широкий резонанс у свiтi, що нова хвиля поширення мови ворожнечi неминуча. Однак усе це жодним чином не нiвелює значущостi
отриманих результатiв, а означає тiльки одне: дослiдження потрiбно
продовжувати, поглиблювати i долучати до нього колег iз iнших країн, зацiкавлених у цiй проблематицi.
Актуальнiсть цього напрямку наукових студiй у сучасних умовах очевидна: сьогоднi весь свiт побачив, наскiльки нищiвною є пропаганда,
яка ґрунтується на мовi ворожнечi. Протягом багатьох рокiв Росiйська
федерацiя використовувала її проти України, результатом чого стали
розв’язання вiйни i нелюдськi методи її ведення.
З огляду на все сказане ця стаття може розглядатися як початок великої працi фахiвцiв багатьох галузей — лiнгвiстiв, журналiстiв, психологiв, соцiологiв, педагогiв, бiблiотекознавцiв — iз рiзних країн, працi, спрямованої на вивчення впливу мови ворожнечi на наше життя,
способiв її усунення iз суспiльної свiдомостi задля збереження миру на
землi.
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Abstract. Young people are more likely than other groups to encounter
hate speech and, unfortunately, they tend to ignore it. They also consider
its consequences not too serious, at least for themselves, and in some cases
even tolerate some forms of aggressive communication. Such conclusions
were published by the Kyiv International Institute of Sociology on the basis
of surveys. Every year young people enter the university for the first year.
Their level of awareness of verbal aggression, the nature of their attitude
to it, their ability to recognize it and resist it depend on many factors —
the political situation, the presence or absence of any crisis situations the
day before, the emphasis on tolerance of educators and NGOs. Our task
is to find out this level and, accordingly, to develop our own educational
strategies.
Keywords: hate speech, hate speech, tolerance, tolerance policies in higher
education institutions

Анотацiя. Молодi люди найчастiше, порiвняно з iншими групами,
стикаються з мовою ворожнечi i, на жаль, саме вони схильнi її iгнорувати. Вони також вважають її наслiдки не надто серйозними, принаймнi для себе, а в поодиноких випадках навiть толерують деякi форми
агресивної комунiкацiї. Такi висновки на основi проведених опитувань
оприлюднив Київський мiжнародний iнститут соцiологiї. До унiверситету щороку на перший курс вступають молодi люди. Рiвень їхньої
обiзнаностi в темi вербальної агресiї, характер їхнього ставлення до
неї, здатнiсть розпiзнавати її i протистояти їй залежать вiд багатьох
факторiв — полiтичної кон’юнктури, наявностi чи вiдсутностi якихось
кризових ситуацiй напередоднi, акцентованостi на темах толерантностi освiтян i громадських органiзацiй. Наше ж завдання — з’ясувати
цей рiвень i, вiдповiдно, розробити свої просвiтницькi стратегiї.
Ключовi слова: мова ворожнечi, мова ненавистi, толерантнiсть, полiтики толерантностi в ЗВО

Вступ
Актуальнiсть проблеми
В умовах ускладнення соцiально-економiчного та полiтичного розвитку суспiльства загострюються вiдносини мiж акторами суспiльного життя
на рiзних рiвнях — iндивiдуальному, груповому, у межах громад, суспiльства в цiлому. Таке загострення часто-густо породжує негативне ставлення
один до одного учасникiв суспiльних процесiв, що, зокрема, супроводжується розповсюдженням такого явища, як «мова ворожнечi». Її об’єктами
найчастiше виступають iндивiди чи групи, якi є носiями певних характерних рис, що вирiзняють їх: расових, етнiчних, гендерних, сексуальних, релiгiйних, вiкових, фiзичних чи то ментальних тощо [1].
Надзвичайно важливо, щоб у такiй ситуацiї суспiльство вмiло правильно реагувати на цей виклик, зокрема, визнавати мовленнєву агресiю
неприпустимою i дотримуватися виключно полiтики толерантностi.
Авторська зацiкавленiсть
У 2021—2022 роках в Нацiональному педагогiчному унiверситетi iменi М. П. Драгоманова реалiзується проєкт «Не толеруймо мову ворожне-

Мова ворожнечi: Виклики та вiдповiдi на них

51

чi!» Замислили i виконують його наукова бiблiотека закладу вищої освiти та кафедра журналiстики факультету української фiлологiї та лiтературної творчостi iменi Андрiя Малишка. Передумовою стало дослiдження
Київського мiжнародного iнституту соцiологiї «Безпека в Iнтернетi» [2],
яке в тому числi стосувалося проблем сприйняття молодими людьми hate
speech. Один iз результатiв насторожив i змусив замислитися: 19,8 % опитаних вiком 15+ вважають мовну агресiю частково або повнiстю припустимою. Цей висновок демонструє: потрiбна просвiтницька робота з молоддю.
Також вкрай важливо створювати певнi ресурси i методичнi матерiали, якi
допомагатимуть здiйснювати виховнi заходи.
Заклади вищої освiти мають широке поле для вивчення i ефективнi
ресурси подолання «мови ворожнечi» — консультацiйно-психологiчнi служби, центри пiдтримки, програми реагування на ненависть [3]. Унiверситетське середовище складається зi студентiв, якi представляють рiзнi регiони країни, рiзнi уявлення про мову ворожнечi. Цi уявлення i компетентностi протидiї їй залежать вiд багатьох чинникiв — рiвня освiти, полiтичної
ситуацiї в країнi та свiтi, надзвичайних ситуацiй тощо. Ми прагнемо зрозумiти, як унiверситет може отримати вiдомостi про рiвень обiзнаностi нових
здобувачiв освiти (зокрема, першокурсникiв) щодо проблем, пов’язаних iз
мовою ворожнечi, i, вiдповiдно, напрацювати методологiї своїх просвiтницьких стратегiй.
Джерельна база
Мова ворожнечi активно обговорюється, дискутується i вивчається
в науцi вже доволi давно i в багатьох аспектах. Рiзнi аспекти проблеми
як феномена суспiльного життя вже впродовж кiлькох десятилiть привертають увагу як практикiв, так i вчених-дослiдникiв. Крiм того, ця тема
мiждисциплiнарна i акумулює зусилля вчених рiзних галузей. Сьогоднi є
вже дослiдження, якi описують i узагальнюють iсторiю вивчення проблеми та її найважливiшi галузевi вектори. Так, у 2021 роцi опублiкована розвiдка Елiс Тонтодiмами (Alice Tontodimamma),·Євгенiя Нiссi (Eugenia Nissi),·Анналiни Сарри (Annalina Sarra), Лари Фонтанелли (Lara Fontanella)
«Тридцять рокiв дослiджень мови ворожнечi: теми, що цiкавлять та їх
еволюцiя» («Thirty years of research into hate speech: topics of interest and
their evolution»). Дослiдницi визначили i описали такi актуальнi напрямки: протистояння вербальнiй агресiї в контекстi можливих утискiв свободи
слова i впровадження цензури; методики автоматизованого виявлення мови ворожнечi; спрямування i об’єкти дискримiнацiї (раси, гендер тощо);
взаємодiя з полiтичними процесами, виборами, екстремiстськими i терористичними рухами, релiгiєю; поширення в соцiальних мережах та Iнтернетi,
кiбербулiнг; аналiз дискурсiв мови ворожнечi та її лiнгвiстичний аналiз.
Науковцi зробили i доволi однозначний висновок про мiждисциплiнарнiсть
цiєї тематики: «Усi види публiкацiй були включенi до пошуку, i 1614 документiв стосувалися мови ворожнечi... Ця велика кiлькiсть вказує на широкий спектр дослiдницьких тем та багатопрофiльний характер предмета,
який передбачає безлiч дисциплiн. Зокрема, до найпопулярнiших публiкацiйних полiв належать соцiальнi науки, iнформатика, мистецтво та гуманiтарнi науки та психологiя...» («All types of publications were included in the
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search, and 1614 documents related to hate speech... This high number indicates a wide variety of research themes, and the multidisciplinary character of
the subject which involves a plurality of disciplines. In particular, the top publication fields include Social Sciences, Computer Science, Arts and Humanities
and Psychology») [4, с. 161].
Опрацювавши значну кiлькiсть українськомовних i закордонних джерел, ми дiйшли схожих висновкiв. На наш погляд, станом на сьогоднi можна окреслити низку галузевих розгалужень i в їхнiх межах — чисельнi
тематичнi напрямки дослiджень:
1) у галузi юриспруденцiї та фiлософiї : йдеться про сам термiн i концепт «мова ворожнечi»; про те, що варто вiдрiзняти суто юридичне
поняття «hate speach» як злочину на ґрунтi ненавистi вiд побутових
його iнтерпретацiй у сферi масової культури; про те, що законодавче
врегулювання проблем мови ворожнечi й боротьба за толерантнiсть
як модний тренд у суспiльствi можуть загрожувати свободi слова,
демократiї в суспiльствi загалом i конкретним людям у процесi їх самореалiзацiї (Botescu, 2015 [5]; Brown, 2017 [6]; Львова, 2018 [7]; Gould,
2019 [8]; Howard, 2019 [9]; Baider, 2020 [10]; Kuna, 2020 [11]); про досвiд регулювання висловлювань ворожнечi в Iнтернетi в юрисдикцiях
США, Великобританiї, Європi та Нiмеччинi (O’Regan, 2018 [12]);
2) у галузi полiтологiї : про позитивний зв’язок мiж униканням полiтичних дебатiв i сприйняттям мови ворожнечi (Barnidge, 2019 [13]); про
полiтичнi процеси, якi можуть стимулювати поширення мови ворожнечi (Perry, 2020 [14]);
3) у галузях комунiкативної лiнгвiстики: про особливостi явних i неявних (завуальованих) перифраз образливих висловлювань (Benikova,
2018 [15]); про виявлення найтиповiших висловiв мови ворожнечi в соцiальних мережах для подальшого їх опрацювання, класифiкацiї, створення засобiв виявлення i маркування (Mondal, 2018 [16]); про аналiз тексту i виявлення в ньому словесних формул, якi могли б бути
пов’язанi з тими чи iншими видами мови ворожнечi для її класифiкацiї (Черненко, 2015 [18]; Rini, 2020 [19]) чи лiнгвiстичної експертизи
(Ажнюк, 2018 [17]);
4) у галузi медiа i соцiальних комунiкацiй: про посилення мови ворожнечi онлайн порiвняно з офлайном (Brown, 2018 [20]); про випадки,
коли журналiсти стають об’єктами мовної агресiї (Obermaier, 2018
[21]); про те, що мова ворожнечi викривлює iнформацiйний i комунiкацiйний простiр країни i суспiльство зобов’язане пам’ятати як iсторично вона використовувалася для розпалювання жорстоких конфлiктiв (Iсакова, 2016 [22]); про те, що медiа часто поширюють мову ворожнечi не тiльки свiдомо чи через недбалiсть, а й через цитування
та iронiчнi контексти (Бондаренко, 2017 [23]);
5) у галузi психологiї та педагогiки: про десенсибiлiзацiю, втрату чутливостi до мовного насильства пiсля багаторазового повторення образ
i дискримiнацiйних висловлювань i про збiльшення в результатi такої
десенсибiлiзацiї упереджень i вiдчуження вiд дискримiнованих груп
(Soral, 2018 [24]); про психологiчнi, соцiальнi та суспiльнi наслiдки
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мовної дискримiнацiї (Vedeler, 2019 [25]); про так званий «ефект третьої особи», вiдповiдно до якого вплив мовної дискримiнацiї люди
оцiнюють як негативний щодо iнших, але не щодо себе (Guo, 2020
[26]); про те, що масовiсть вживання мови ворожнечi спонукає людей
до вiдстороненого спостереження, а не протидiї; спротив починається
тiльки тодi, коли реципiєнти вiдчувають загрозу i вiдповiдальнiсть
(Leonhard, 2018 [27]); про роль освiтян, зокрема бiблiотек, у справi
формування толерантних установок у суспiльствi (Чернявська, 2017
[28]);
6) у галузi iнформацiйних технологiй (information technology): про можливостi й методики машинного, автоматизованого виявлення мови
ворожнечi в повiдомленнях у соцiальних мережах (Ayo, 2021 [30]; Chiril, 2021 [31]; Rini, 2020 [29]).
Таким чином, юристи, соцiологи i полiтологи концентрують свої зусилля на дослiдженнi процесiв структуризацiї феномена i його соцiальних
впливах; психологи вiдтворюють його сприйняття i його вплив на поведiнковi реакцiї особи та груп; педагоги прагнуть вiднайти шляхи i вибудувати
моделi подолання виявiв «мови ворожнечi» у колективах освiтнього простору; особливою iнтенсивнiстю вiдзначаються дослiдження в галузi медiа
i соцiальних комунiкацiй, оскiльки саме останнi є чи не найбiльшим акумулятором i поширювачем «мови ворожнечi». Наголошуємо, що вивчення
феномена є справою мiждисциплiнарною — це зумовлено його складнiстю
i тiєю обставиною, що вона торкається практично усiх сфер суспiльного
життя.
Мета – вивчення особистого досвiду i рiвня обiзнаностi студентiв про
мову ворожнечi, на основi отриманих результатiв створення методичних
рекомендацiй iз створення просвiтницьких заходiв iз цiєї теми, втiлення їх
у проєктi «Не толеруймо мову ворожнечi!».
Завдання: 1) проведення опитування студентiв першого курсу; 2) оприлюднення аналiтичного звiту щодо результатiв опитування — своєрiдної
«пiдказки» для викладачiв у їхнiй виховнiй дiяльностi. Перспективним завданням (за результатами цього дослiдження) є створення бiблiографiчного
онлайн-посiбника (з можливiстю його постiйного оновлення), який мiстить
офiцiйнi, науковi та популярнi джерела, присвяченi питанням протистояння мовi ворожнечi й популяризацiї iдей толерантностi, а також типових
форм для подальших опитувань.

Методологiя дослiдження
В основу дослiдження лягли пiдходи у визначеннi сутностi поняття
«мова ворожнечi», запропонованi Комiтетом мiнiстрiв Ради Європи й ОБСЄ: «Мова ворожнечi — будь-якi форми самовираження, якi включають
розповсюдження, провокування, стимулювання або виправдання расової
ненавистi, ксенофобiї, антисемiтизму або iнших видiв ненавистi на основi
нетерпимостi, зокрема вислови, якi мають форму агресивного нацiоналiзму
або етноцентризму, дискримiнацiї або ворожостi щодо меншин» [32]; «Мова
ворожнечi (мова ненавистi, hate speech) – рiзноманiтнi види висловлювань,
заснованi на ворожнечi, що демонструють чи розпалюють ворожнечу по
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вiдношенню до групи осiб чи окремої особи з причини її приналежностi
до групи» [33]. Використано також накопичений особистий практичний
досвiд роботи в унiверситетському середовищi й постiйне спiлкування зi
студентами НПУ iменi М. П. Драгоманова.
Методика опитування: опитування проводилося серед студентiв
першого курсу онлайн (загалом у опитуваннi взяли участь 268 осiб). Репрезентативнiсть забезпечувалася чiтким попереднiм вiдбором респондентiв:
вiдповiдi давали тiльки студенти закладiв вищої освiти, i тiльки першокурсники. Похибка близько 7 % при допустимих 10 %. Опитування проводилося анонiмно, мiстило вiдкритi й закритi запитання, з можливостями
дати одну вiдповiдь i з множинним вибором, запитання, якi передбачають
прямi вiдповiдi й виконання завдань.
Проведене в межах цього дослiдження опитування покликане з’ясувати:
1) особистий досвiд реципiєнтiв, характер їхнiх зiткнень iз мовою ворожнечi (перший, пiдготовчий блок запитань);
2) палiтру видiв мови ворожнечi, з якими реципiєнти стикалися (другий
блок запитань);
3) реакцiю i оцiнки реципiєнтiв на мову ворожнечi (третiй блок запитань);
4) рiвень обiзнаностi реципiєнтiв у темi та перспективи просвiтництва
(четвертий блок запитань);
5) бажання отримувати iнформацiю та провадити просвiтницьку дiяльнiсть (п’ятий блок запитань).
Загалом, опитування, по-перше, дозволить з’ясувати рiвень обiзнаностi й характер ставлення опитуваних до мови ворожнечi. По-друге, безумовно, воно здатне спровокувати до певних роздумiв про особливостi функцiонування мови ворожнечi в соцiумi. Нарештi, воно допоможе в розробленнi методики проведення виховних заходiв про полiтики толерантностi
й протистояння мовi ворожнечi, у створеннi питальникiв для опитувань до
i пiд час таких занять.

Дискусiя i результати дослiдження
Перший блок запитань
Пiдготовчi запитання першого блоку дають змогу зрозумiти, стикались чи нi реципiєнти з мовою ворожнечi. Йдеться про особистий досвiд
студентiв.
ЗП2 («Чи траплялися вам випадки використання мови ворожнечi
останнiм часом?») продемонструвало, що 55,1 % опитуваних фiксували нещодавно випадки вживання iншими мови ворожнечi, 27, 9 % не мали такого досвiду, 17 % не можуть вiдповiсти. Крiм того, вiдповiдно до ЗП8 («Чи
робили ви особисто коли-небудь некоректнi висловлювання щодо...»), бiльшiсть студентiв визнали, що самi вдавалися до вербальної агресiї.
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ЗП3 («Скiльки прикладiв мови ворожнечi за цей перiод ви можете
пригадати?») — тiльки майже третина респондентiв (29 %) пригадують лише один приклад мови ворожнечi, почутий протягом останнього часу; усi
решта стикалися з цим явищем частiше (двiчi — 27,4 %, тричi — 17,8 %,
чотири i бiльше разiв — 25,9 %).
ЗП5 («Де ви стикаєтеся з випадками мови ворожнечi в реальному
життi?») дало такi результати: на вулицi - 62,4 %; на вуличних полiтичних та громадянських зiбраннях — 32,3 %; в розмовах вiч-на-вiч — 28,9 %;
у школi — 27 %; на розважальних заходах — 17,9 %; у сiм’ї — 15,2 %; i iнших
мiсцях — 36,5 %.
ЗП6 («Де ви стикаєтеся з випадками мови ворожнечi в культурному
просторi?») продемонструвало: найбiльше мову ворожнечi реципiєнти фiксували в iнтернет-ЗМI (62,3 %), а також у соцiальних мережах (YouTube
49,6 %, Facebook 26,5 %, Telegram 34,2 %, Tik Tok 55,8 %, Instagram 54,2 %).
Меншi вiдсотки в цьому контекстi дали друкованi ЗМI (15 %), вуличнi графiтi (21,9 %), реклама (15,4 %).
Отже, в межах першого блоку запитань робимо попереднi висновки.
Бiльшiсть опитуваних мають особистий досвiд сприймання чи вживання мови ворожнечi. Найчастiше в реальному життi вони стикалися
з нею на вулицi, полiтичних зiбраннях, в особистому спiлкуваннi та школi,
а в культурному просторi рекордсменами трансляцiї мовної агресiї визнанi
iнтернет-ЗМI та соцiальнi мережi Tik Tok та Instagram.
Понад половину опитаних на неї реагують, адже фiксують, зважають
i запам’ятовують. Це важливо вiдзначити, оскiльки люди можуть стикатися з мовою ворожнечi, однак не акцентувати уваги на нiй, ставитися
iндиферентно, безоцiночно.
Другий блок запитань
Низка запитань другого блоку була спрямована на те, щоб з’ясувати,
з якими видами мови ворожнечi (за дискримiнацiйними ознаками) стикаються нашi реципiєнти. Ми запропонували закритi та вiдкритi запитання,
щоб мати змогу до певної мiри перевiрити результат, а крiм того, для того,
щоб перевiрити, наскiльки «традицiйний» перелiк об’єктiв мови ворожнечi
актуальний, релевантний, як вiн звужується чи розширюється в реальних
обставинах.
ЗП4 («Чого саме стосувалися випадки мови ворожнечi?») мiстило такий перелiк об’єктiв, на якi зазвичай спрямована мова ворожнечi: раси,
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нацiональностi, вiросповiдання, гендер / стать, ЛГБТ, мова спiлкування,
полiтичнi погляди, бiженцi / переселенцi / внутрiшньо перемiщенi особи,
люди з iнвалiднiстю, люди певного вiку, люди певної зовнiшностi, iнше.

З досвiду опитаних найбiльше дискримiнацiй припадає на такi групи: ЛГБТ (53,4 %), люди з певними полiтичними поглядами (47,7%), люди
з певною зовнiшнiстю (43,9 %), мова спiлкування (43,2 %), нацiональностi
(40,5 %), раси (35,6 %).
Не так часто респонденти чули прояви вербальної агресiї щодо представникiв рiзних гендерiв (27,3 %), вiросповiдань (21,2 %), рiзного вiку
(12,5 %), переселенцiв (11 %), людей iз iнвалiднiстю (9,8 %). Також 14,4 %
студентiв обрали варiант «Iнше».
ЗП8 («Чи робили ви особисто коли-небудь некоректнi висловлювання щодо...») частково пiдтвердили цi результати: вербальна агресiя самих
опитуваних найчастiше спрямована на мову спiлкування i полiтичнi погляди (по 38,5 %), а також на зовнiшнiсть людей (19,2 %). Суттєво лояльнiшi
студенти до представникiв ЛГБТ (13,5 %). Незначний вiдсоток негативних
висловлювань спрямована на представникiв рiзних вiросповiдань (15,4 %),
нацiональностей (13,5 %), рас (5,8 %), людей iз рiзними гендерними i вiковими ознаками (по 9,6 %), рiзного вiку i бiженцiв (по 3,8 %).
ЗП26 («Назвiть вiдомi вам стереотипи, пов’язанi з такими групами
населення...») дало можливiсть уточнити результати опитування i розширити палiтру вiдповiдей. Найбiльшi показники дискримiнацiй у групах за
гендером (23 %), расами (19,8 %), нацiями (17,45), ЛГБТ (16 %). Саме цi
групи потерпають вiд дискримiнацiй уже давно, вiдтак мовнi клiше щодо
них надiйно застрягли в пам’ятi. Щодо всiх решта груп формули мови ворожнечi не настiльки актуалiзованi: мова 4,7 %; iнвалiднiсть 2,8 %, релiгiя
3,7 %, полiтика 3,3 %, лiтнi люди 2,8 % (цi вiдповiдi демонструють, що з усiх
форм ейджизму у фокусi уваги дискримiнацiя саме лiтнiх людей), бiженцi 2,8 %. Тут також додалися двi групи, якi не потрапляли у фокус уваги
ранiше, — дискримiнованi за ознакою статкiв i за ознакою вакцинацiї (по
0,47 %).
Надзвичайно цiкавим матерiалом для аналiзу виявилися самi стереотипи, якi пригадали опитуванi. Наведемо їх повнiстю, що дасть змогу
орiєнтуватися як стосовно видiв мови ворожнечi, з якими стикалися реципiєнти, так i стосовно пов’язаних iз ними конотацiй.
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Жiнки «домогосподарки» й «посудомийки за призначенням», повиннi
«сидiти на кухнi» i «варити борщi», виховувати дiтей, догоджати чоловiковi, обов’язково мають народжувати. Разом iз тим вони нерозумнi i слабкi («жiноча логiка», «блондинки», «дурнiшi за чоловiкiв»), «не люди», не
вмiють водити авто, не здатнi нi на що без чоловiкiв, не повиннi ходити
на роботу, не мають права на поганi звички; не можуть бути впливовими
на важливих посадах; не мають права голосу; не мають прав нi на що;
не можуть розбиратися в полiтицi; не здатнi працювати так само добре,
як i чоловiки; не повиннi провокувати чоловiкiв своїм зовнiшнiм виглядом
i вбранням до насилля. Чоловiки зобов’язанi забезпечувати матерiально;
не можуть доглянути дитину, господарювати вдома.
Темношкiрi асоцiюються з жорстокiстю, кримiналом, агресiєю, низьким iнтелектом i вiдсутнiстю освiти, небезпезпекою, торгiвлею наркотиками, тероризмом, бандитизмом, злом, збоченнями, вигнанням, нерiвнiстю
вiдносно бiлих людей. Є також згадки про те, що це люди озброєнi, якi
часто «стрiляють один одного» i «мають щоденнi розбiрки з полiцiєю».
Мусульмани агресивнi.
Роми — крадiї / крадуть дiтей; бiдують; хитрi, корисливi, не допоможуть у скрутi, агресивнi; не мають постiйного мiсця проживання; безпритульнi, «не люди».
Українцi асоцiйованi з такими поняттями, як «укропи», «нацисти»,
«хохли», «бандерiвцi» («iдять дiтей») — маркери, якi пов’язанi з вiдголосками вiйни на Сходi України. Традицiйнi, iсторично сформованi, отриманi в спадок пiсля поневолення в складi рiзних iмперiй, iронiчнi оцiнки
для пiдкреслення меншовартостi — «сало», «гопак», «горiлка», «борщ»;
«жадiбнiсть»; «бiднiсть».1
Українськомовнi — росiйськомовнi. Першi асоцiюються iз селом, невеликими мiстами, браком освiти, вториннiстю стосовно росiйськомовних,
популяризацiєю вакцинування. Другi охарактеризованi як противники вакцинування i негативним ставленням до українських вiйськових (цi твердження висловленi буквально в двох вiдповiдях i не є репрезентативними,
хоча вочевидь вiдображають вiдголоски актуалiзованих у деяких середовищах дискусiй).
Бiженцi, очевидно, вiднесенi респондентами виключно до категорiї
внутрiшньо перемiщених у 2014—2015 роках осiб i сприймаються крiзь
призму «корисливостi», «вiдданостi Росiї та загарбникам», «сепаратизму»,
«безпритульностi».
Полiтики «брехливi», «нерозумнi», «нечеснi», «крадiї».
Представники ЛГБТ — люди хворi, з вiдхиленнями вiд норми; обирають орiєнтацiю самi; пропагують ЛГБТ на вуличних заходах; небезпечнi
й поширюють цю небезпеку; «не такi, як усi»; грiшники; збоченцi; «помилка природи»; мають бути знищенi; повиннi бути iзольованi вiд свiту; не
мають права на життя; не закохуються, а пiклуються тiльки про статевi
стосунки; не можуть бути у шлюбi; ганьблять iнших; одягненi обов’язково
як представники протилежної статi.
1 Стаття писалася до повномасштабного вторгнення в Україну РФ 24.02.2022. Пiсля
цiєї дати в жоднiй iз «iнформацiйних бульбашок» на нашiй землi не залишилося мiсця
для таких тверджень.
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Люди iз зайвою вагою лiнивi; невольовi; нiчого не роблять, щоб схуднути; некрасивi; нелюбимi (приреченi на самотнiсть); неповноцiннi; зобов’язанi худнути; не люблять себе; хворi.
Люди, якi експериментують iз своїм зовнiшнiм виглядом, «не такi,
як усi», «ненормальнi», «тату — знак сатани», «пiрсинг — жах».
Iнвалiднiсть асоцiйована з такими поняттями, як «самотнiсть», «безвихiдь», «неповноцiннiсть», «нещастя», «лицемiрство» («навмисне викликають жалiсть»), «не можуть нiчого робити», «мають бути iзольованi».
Лiтнi люди «консервативнi»; «похмурi (не вмiють радiти)», «безпомiчнi»; «не потребують саморозвитку».
Священники асоцiюються з обвинуваченнями в здирництвi, бiдностi,
обманi, збагаченнi на вiрянах, манiпуляторствi.
Отже, в межах другого блоку запитань робимо попереднi висновки:
При аналiзi мови ворожнечi варто враховувати, наскiльки спiввiдносяться актуальнiсть в реальному життi та актуалiзованiсть у суспiльному
дискурсi. Наприклад, зараз вакцинацiя важлива, на слуху. Точаться гарячi суперечки її прибiчникiв i противникiв. Тобто проблема на часi, але не
акцентована у свiдомостi / пам’ятi людей: про неї згадали менше одного
вiдсотка опитуваних. Натомiсть не типова для України расова дискримiнацiя описується. Крiм того, вона подається в стереотипах, якi не мають
стосунку до нашого повсякдення, а сприйнятi виключно крiзь призму традицiйних, причому чужих уявлень. Приблизно те саме вiдбувається з наведенням безлiчi архаїчних негативних висловлювань про жiноцтво, давно
вже вiдкинутих i переосмислених бiльшiстю (наприклад, про те, що жiнки
абсолютно безправнi). Крiм того, про це ж свiдчать i згаданi студентами
вже суто книжнi сталi вислови (наприклад, «жiнка на кораблi — до нещастя», «темношкiрi — раби», «чистота раси»). Образливi клiше надзвичайно
стiйкi, бо протягом тривалого часу «осiдають» у явищах маскульту (анекдотах, скетчах, стендапах, жартах серiалах, фiльмах), а потiм вiдтворюються автоматично. Отже, обговорюванiшими є проблеми, якi давно стали
частиною суспiльного дискурсу i були, можливо, акцентованi в культурному просторi й формалiзованi як клiше. Формули мови ворожнечi «застигають» у культурному просторi та ще довго функцiонують, навiть без
прив’язки до реальностi. Люди вочевидь не виокремлюють формули мови ворожнечi самостiйно, але вони запам’ятовують їх, якщо тi здобувають
суспiльний резонанс.
Варто враховувати особливостi функцiонування мови ворожнечi в рiзних «iнформацiйних бульбашках». Наприклад, твердження про те, що
жiнки «не вмiють водити авто», або про те, що українськомовнiсть асоцiюється виключно iз селом, а українцi — з салом i гопаком, по-рiзному
може сприйматися жителями мiст i сiл. Образливi клiше нерiвномiрно виходять iз ужитку в рiзних середовищах — в центрi й на периферiї, в рiзних регiонах тощо. Тобто те, що для представникiв однiєї «iнформацiйної
бульбашки» є архаїчним пережитком минулого, iншi сприймають як досi актуальну iнформацiю. Те, що в одних середовищах сприймається як
рудименти якихось давнiх суспiльних упереджень, в iнших побутує i нiби «консервується». Вiдбувається це знову ж таки завдяки закарбованостi
певних символiв, мiфологем, мемiв у певних культурних пластах.

Мова ворожнечi: Виклики та вiдповiдi на них

59

При аналiзi мови ворожнечi важливо враховувати i полiтичну кон’юнктуру. Наприклад, образи, пов’язанi з полiтичними протистояннями i мовою спiлкування, пригадує велика кiлькiсть респондентiв. Причиною є,
безумовно, те, що цi теми в Українi штучно актуалiзованi та пов’язанi
з рiзними полiттехнологiчними манiпуляцiями.
Вивчення мови ворожнечi потребує постiйних монiторингiв ситуацiї,
причому з вiдкритими питальниками чи роботою у фокус-групах. Справа
в тому, що в межах тих чи iнших груп населення актуалiзуються такi види
мови ворожнечi, на яких не фокусують або слабо фокусують увагу дослiдники, громадянськi активiсти, правозахиснi органiзацiї. Так, наприклад,
дискримiнацiя за зовнiшнiстю i вагою не розглядається серйозно в контекстi руху за толерантнiсть. Однак саме цi теми в нашому опитуваннi на
третьому мiсцi, тобто для студентiв це одна з найболючiших дискримiнацiйних ознак. Крiм того, власнi висловлювання реципiєнтiв дають частково можливiсть з’ясувати рiвень радикалiзму i прояву агресiї. Наприклад,
опитуванi в непоодиноких випадках зазначили, що чують стосовно представникiв ЛГБТ заклики до знищення чи iзоляцiї.
Види дискримiнацiйних висловлювань потребують класифiкацiї не
тiльки за об’єктом, на який вони спрямованi, а й за низкою iнших параметрiв. Наведемо кiлька: актуальнi (наприклад, твердження про те, що жiнки
«обов’язково повиннi народжувати», як дискримiнацiйне, є частиною сучасного суспiльного дискурсу) — застарiлi (наратив про те, що жiнки мають тiльки «сидiти на кухнi i варити борщi» застарiв, однак вiн «застряг»
у пам’ятi людей завдяки вiдтворюваностi в певних пластах культури); базуються на реальних проблемах (наприклад, чи може покладатися на жiнку вина за те, що вона провокує чоловiкiв до насильства своїм зовнiшнiм
виглядом) — базуються на мiфологемах i культурних мемах («жiнки на
кораблi — до нещастя»); рацiональнi (представники ЛГБТ самi обирають
свою орiєнтацiю) — емоцiйнi (представники ЛГБТ — «помилка природи»);
з пасивною агресiєю («люди iз зайвою вагою лiнивi») i радикальнi («їх треба знищити»). Цi характеристики мови ворожнечi дають змогу з’ясувати
її природу, особливостi появи i функцiонування, рiвень небезпеки тощо.
Проведення серед студентiв опитування реально здатне зорiєнтувати
i сфокусувати викладача: для спiлкування з авдиторiєю вiн зможе пiдбирати актуальнi кейси використання в соцiумi мови ворожнечi та протистояння їй, пов’язанi не з особистими досвiдом, враженнями i переконаннями,
а безпосередньо з тими, якi є резонансними саме для слухачiв. Цей висновок пов’язаний ще й з цiлком реальним досвiдом одного з авторiв цього
дослiдження: на початку року для розмови зi студентами були пiдiбранi
кiлька прикладiв, широко на той час обговорюваних у пресi. Вони стосувалися дискримiнацiй расистських, семiтських i ромських. Натомiсть ще
вересневе опитування продемонструвало, що двi з цих тем на периферiї
уваги студентiв, антисемiтизм взагалi не згадується, а молодi люди акцентованi на полiтицi, мовi, зовнiшностi й вазi. Цiлком природно, завоювати
їхню увагу простiше в межах тем, якi їх реально цiкавлять.
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Третiй блок запитань
Запитання третього блоку спрямованi на те, щоб з’ясувати, якими є
оцiночнi судження студентiв щодо мови ворожнечi та їхнє ставлення до
цього явища. Як i було вже сказано, одним iз мотивiв цiєї розвiдки стало
дослiдження Київського мiжнародного iнституту соцiологiї, яке показало,
що значний вiдсоток молодi вважає припустимою вербальну агресiю. Вiдтак студентам було поставлено як пряме запитання про лояльнiсть до мови
ворожнечi, так i низку iнших запитань, якi загалом стимулюють до рефлексiй i критичного осмислення проблеми.
ЗП17 («Мова ворожнечi породжує...»), на думку наших респондентiв, конфлiкти (88,5 %), нерiвнiсть (75,6 %), дискримiнацiю (74 %), побутове насильство (53,1 %), вiйни (54,2 %), геноциди (32,4 %), не має наслiдкiв
(1,9 %). Цi данi пiдтверджуються вiдповiдями на ЗП1 («З чим у вас асоцiюється мова ворожнечi?»), яке дало схожi результати: найбiльш асоцiйованою мова ворожнечi є з поняттями «конфлiкт» (75,8 %), дискримiнацiя
(57 %), ненависть (50,9 %).
ЗП10 i ЗП11 покликанi були з’ясувати реакцiю на мову ворожнечi,
яка стосується iнших i персонально опитуваних. Були запропонованi варiанти тих вiдчуттiв, якi можуть бути вiдповiддю на вербальну агресiю:
байдужiсть, цiкавiсть, подивування, розгубленiсть, нiяковiсть, приниження, жаль, обурення, бiль, роздратування, страх, злiсть. Була запропонована якомога бiльш широка палiтра емоцiй, вiд нейтральних i спокiйних
до рiзких i вкрай негативних. В обох випадках найбiльша кiлькiсть голосiв припала на роздратування (45,4 % щодо iнших i 41,8 % щодо себе) та
обурення (47,7 % i 36,4 %). Всi iншi показники приблизно однаковi, але суттєво меншi за названi. Тобто мотив конфлiкту, як i в попереднiх оцiночних
питаннях, домiнує.
Запитання 24 («Якими можуть бути наслiдки мови ворожнечi особисто для вас?») i 25 («Якими можуть бути наслiдки мови ворожнечi для
iнших людей?») сформульованi з урахуванням вiдомого в науцi «ефекту
третьої особи», вiдповiдно до якого стосовно масових комунiкацiй люди
радше здатнi недооцiнювати небезпеку стосовно себе i переоцiнювати її
щодо iнших людей. Отриманi вiдповiдi пiдтвердили очiкування i правдивiсть цього концепту.
Коли йдеться про себе, опитуванi заперечують наслiдки мови ворожнечi взагалi (14,1 %), називають їх несуттєвими (43,1 %) i характеризують їх як значнi й болючi (42,7 %). Тобто загалом легковажать мовною
агресiєю 57,2 % респондентiв.
Коли ж iдеться про iнших людей, ситуацiя передбачувано дiаметрально протилежна: болючими i значними наслiдки вiд мови ворожнечi для iнших людей визнали аж 88,5 % студентiв. Несуттєвим вплив назвали тiльки
9,9 %, а виключили можливiсть такого впливу взагалi лише 1,6 %. Вiдтак
тут злегковажили всього-на-всього 11,5 % опитаних.
ЗП7 («Припустимо в деяких випадках чи неприпустимо взагалi нiколи, на ваш погляд, вдаватися до мови ворожнечi?») було осердям цiєї
анкети загалом. Вiдповiдi повнiстю пiдтвердили результати дослiдження
КМIС. Вважають, що вживання мови ворожнечi є припустимим (17,9 %),
не мають позицiї 25,6 %, тобто разом iндиферентна оцiнка домiнує в 43,5 %
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опитаних. Проти них тi, якi заявляють про недопустимiсть мовної агресiї
та дискримiнацiї — 56,5 %. Однак 17,9 % / 43,5 % — це небезпечно, i це той
сегмент аудиторiї, з яким треба працювати.

ЗП9 («Якщо ви особисто висловлювалися некоректно щодо певних
груп населення, як ви це оцiнюєте зараз?») доповнити попереднi результати. Не шкодують про власнi агресивнi висловлювання, бо не бачать проблеми 15,5 %, можуть повторити 13,1 % (разом — 28,6 %). Навпаки, шкодують
i намагатимуться не повторити помилку 71,4 % опитаних. Тобто, етичний
iмператив таки домiнує, хоча майже третина засвiдчує або глибоке нерозумiння наслiдкiв, або конфлiктнiсть i слабкiсть моральних орiєнтирiв.
Отже, в межах третього блоку запитань робимо попереднi висновки.
Бiльшiсть оцiнює мову ворожнечi як негативне явище, пов’язане з конфлiктами, ненавистю, насильством, дискримiнацiєю, i упевнена в тому, що
наслiдки її доволi болючi, однак 17,9 % вважають, що вживання мови ворожнечi є припустимим, 25,6 % не мають позицiї з цього приводу. Молодi
люди також схильнi думати, що така агресiя згубно впливає на iнших,
але не на них особисто. Загроза i небезпека визнається тiльки стосовно
iнших. Цей доволi вiдомий ефект «третьої особи» [26] свiдчить про вiдстороненiсть сприймання проблеми. Вiдтак можемо зробити висновок: майже
чверть аудиторiї потребує ґрунтовної просвiти в питаннях мови ворожнечi. Крiм того, пiд час методичної розробки навчальних матерiалiв перевагу
потрiбно надавати конкретним прикладам, якi реципiєнти можуть асоцiювати зi своїм досвiдом, своїм власним життям. Своєрiдне наближення iнтересiв — один iз iнструментiв, який може допомогти здолати байдужiсть
i легковажнiсть.
Студенти одразу асоцiюють мову ворожнечi з конфлiктами, однак
бiльше схиляються до побутових iнтерпретацiй. В асоцiативному ряду геноцид, наприклад, вiдзначають нечасто. Так, побутове насильство в контекстi мови ворожнечi пригадують 53,1 %, а вiйну — вiд 15,5 % до 32,4 %
в рiзних контекстах. Це означає, що молодi люди не проводять iсторичних
паралелей, не бачать причиново-наслiдкових зв’язкiв мiж мовою ворожнечi й реально трагiчними наслiдками, якi, на жаль, траплялися в минулому людства. Отже, при пiдготовцi просвiтницьких заходiв варто наводити
iсторичнi паралелi, демонструвати, як пов’язанi ненависть словесна i умоглядна з надзвичайно антигуманними дiяннями.
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Основними реакцiями на мову ворожнечi серед молодих людей є роздратування i обурення. Це природно, але потребує обговорення. У ситуацiї
конфлiкту такi емоцiї здатнi лише поглибити протистояння i завести його
в глухий кут. Студентам варто продемонструвати продуктивнiсть рацiональних, а не емоцiйних вiдповiдей на такого роду агресiю.
Четвертий блок запитань
Для нас важливо було з’ясувати рiвень обiзнаностi реципiєнтiв у темi та перспективи просвiтництва. Зокрема, ми запитували, з яких джерел студенти ранiше отримували iнформацiю, яку роль вiдiграла школа
у формуваннi культури толерантностi, негативного ставлення до всiх видiв дискримiнацiї та мови ненавистi, якi навички з розпiзнання хейтiв уже
сформованi, а також якi шляхи протистояння студентам вiдомi.
ЗП18 («Чи знайомили вас у школi з поняттям «мова ворожнечi»?»)
було одним iз найважливiших у цьому опитуваннi загалом. Щоб визначити ефективнi стратегiї просвiтницьких полiтик та iнформацiйної пiдтримки проєктiв за толерантнiсть i проти дискримiнацiї, унiверситет повинен
розумiти, якi базовi установки студенти отримали ще в школi. На жаль,
результати виявилися такими, що змушують замислитися: «так» всього
25,3 %; «нi» — 74,7 %. Тобто не всi ЗСО придiляють цьому питанню увагу
i, природно, ЗВО отримують набiр першокурсникiв iз рiзним рiвнем знань
i компетентностей у цiй темi. Залишається також вiдкритим i питання якостi тих «щеплень толерантностi», якi робляться в школi. У наступному
вiдкритому запитаннi, ЗП19, лише 9 % респондентiв визначили школу як
джерело отримання iнформацiї про мову ворожнечi. Вiдтак можемо висновувати, що робота в середнiх навчальних закладах якщо i проводиться
в 25 % випадкiв, то має результати вона тiльки в 9 %.
На вiдкрите ЗП19 («З яких джерел ви отримували iнформацiю про
мову ворожнечi, її причини, наслiдки, методи протистояння?») вiдповiли
133 учасника, i саме вони, природно, визначили основний перелiк цих джерел: iнтернет 42 (31,5 %); соцiальнi мережi 24 (18 %); ЗМI, зокрема телебачення 18 (13,5 %); школа 12 (9 %); унiверситет 1 (0,7 %); батьки 1 (0,7 %);
соцiальнi служби / соцiальна реклама 4 (3 %); науковi статтi i курси медiаграмотностi 10 (7,5 %); спiлкування / знайомi / вулиця 8 (6 %); досвiд 7
(5,2 %); не знаю / це опитування 6 (4,5 %).
Якщо узагальнити, то найпотужнiшим джерелом iнформацiї для студентiв iз цiєї теми є iнформацiйна сфера (iнтернет, соцмережi, ЗМI) — 63 %.
Суттєво вiдстає освiтянська сфера, наука, iнститут сiм’ї (школа, унiверситет, батьки, соцiальнi служби, науковi ресурси) – 20,9 %. I на третьому
мiсцi — особистий досвiд (спiлкування i досвiд зiткнень) — 11,2 %. Природно, в цих даних може бути похибка, оскiльки матерiали в Iнтернет, на
телебаченнi, в ЗМI можуть готуватися освiтянами i науковцями, якi обирають їх як надiйнiший, швидший, масовiший канал комунiкацiї. Це питання потребує окремого дослiдження. Однак очевидно, що всi просвiтники
мають, по-перше, активiзуватися, по-друге, яскравiше позицiонувати себе
в цiй роботi. Молодi люди мають призвичаюватися до отримання iнформацiї з джерел, якi вiдповiдають за її якiсть.
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Далi респондентам було поставлено кiлька запитань, якi мали на метi
з’ясувати, наявнi чи вiдсутнi в них базовi навички iнформацiйної гiгiєни.
На ЗП22 («Чи здатнi ви виявити i «нейтралiзувати» мову ворожнечi?») «так» вiдповiли 50,2 % опитаних; «не знаю» — 42,1 %; «нi» — 7,7 %
(негативних вiдповiдей разом — 49,8 %). Приблизно такi самi вiдповiдi респонденти дали i на ЗП23 («Чи здатнi, на ваш погляд, iншi люди виявляти i нейтралiзовувати мову ворожнечi?»): «так» — 57,3 % опитаних; «не
знаю» — 35,9 %; «нi» — 6,8 % (негативних вiдповiдей разом — 42,7 %).
На ЗП13 («Чи знаєте ви як захистити свої права чи права iнших, якщо
ви зiткнулися з мовою ворожнечi?») ствердно вiдповiли 69 % студентiв;
заперечно — 31 %.
Таким чином, вiдповiдi на запитання 22, 23, 13 продемонстрували до
певної мiри самовпевненiсть опитаних i доволi високу оцiнку своїх компетентностей i можливостей.
Однак наступнi запитання ставлять пiд сумнiв справжнiсть цих компетенцiй.
ЗП12 («Якою зазвичай є ваша ДIЯ на мову ворожнечi?») дало такi результати: iгнорування 39,6 %; поширення цiєї iнформацiї серед знайомих 11,3 %; дискусiя (усне опонування, написання коментарiв тощо) 56,6 %;
скарга 18,9 %. Ми бачимо, що менше 20 % дали правильну вiдповiдь —
оскарження, решта вдаються до дiй, якi часто не просто неефективнi, а й
шкiдливi.
ЗП14 (« Якi дiї проти мови ворожнечi ви вважаєте ефективними?»)
покликане було частково скоригувати попереднi результати. Можливо, опитуваним не завжди вдається дiяти правильно, однак вони знають ефективнi й коректнi шляхи вирiшення проблем. Однак i тут ми бачимо значну частку хибних вiдповiдей: iгнорування 28,3 %; поширення серед знайомих цiєї
iнформацiї як такої, яка вас обурила, здивувала (чи викликала iншi емоцiї) 26,4 %; дискусiя (усне опонування, написання коментарiв тощо) 39,6 %.
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Хоча, слiд визнати, в цiй частинi помилки таки врiвноважуються корисними рекомендацiями: скарга 37,7 %; маркування як шкiдливого контенту
(наприклад, у соцiальних мережах позначаєте матерiал якимось символом)
35,8 %; видалення, вилучення шкiдливого контенту 47,2 %; провадження
просвiтницької дiяльностi про шкоду мови ворожнечi 24,5 %; провадження
просвiтницької дiяльностi про толерантнiсть i лояльнiсть до рiзноманiтностi 34 %; створення чiтких правил, про що i як потрiбно говорити 30,2 %.
ЗП27 («У яких iз наведених висловлювань ви вбачаєте ознаки мови ворожнечi?) було розраховане на перевiряння рiвня знань щодо коректностi слововживання й вербального толерування. Студентам були запропонованi фрази, однi з яких мiстили мову ворожнечi, а iншi нi. Пропонувалося визначити це. Результати продемонстрували, що принаймнi понад 50 % респондентiв не компетентнi в цьому й не знають основ антидискримiнацiйного номiнування. Так, абсолютно коректнi фрази визнанi
неправильними: речення «Чорношкiрий афроукраїнець перемiг у змаганнях» викликало сумнiви в 55,8 % респондентiв, а «Представники нацменшин домагатимуться правди в судi» — в 11,5 % опитаних. Натомiсть висловлювання, що точно потребували редагування, бiльшiстю не були так
маркованi. Наприклад, фразу «Соцiальний захист iнвалiдiв є складовою
дiяльностi держави» слiд було виправити на «Соцiальний захист людей
з iнвалiднiстю...» (це усвiдомлюють лише 13,5 % респондентiв), «Сучасне
суспiльство толерує гомосексуалiзм» — на «Сучасне суспiльство толерує
гомосексуальнiсть» (помiтили 32,7 %), «У закарпатському Береговi розташований один з найбiльших та найбiднiших циганських таборiв в Українi та Європi» — «У закарпатському Береговi розташований один з найбiльших та найбiднiших ромських...» (як неправильний вислiв маркували
25 %), меседж «Нiхто, як мати, не догляне дитину» є дискримiнацiйним
щодо батькiв-чоловiкiв, i це вiдчули 34,6 % студентiв.
Отже, в межах четвертого блоку запитань робимо попереднi висновки.
Серед опитаних 74,7 % визнали, що в школi їх не знайомили з поняттям мова ворожнечi. Це тим паче прикро, оскiльки 27 % (ЗП5) згадали,
що стикалися з мовою ворожнечi саме в стiнах ЗСО. Освiтянська сфера
також суттєво програє iнформацiйнiй (23 % порiвняно з 63 %) в справi поширення iдей толерантностi й протистояння дискримiнацiям. I знову ж це
вiдбувається на тлi того (данi ЗП1), що мова ворожнечi стiйко асоцiюється з браком культури (43 %) та iнтелекту (34 %). Вiдтак i боротися з нею
мають першочергово тi, хто культуру та iнтелект формують. Все це безперечно свiдчить про те, що освiтянам i науковцям варто активiзуватися, i не
тiльки шкiльництву: унiверситети можуть пропонувати програми, курси,
iнформацiйне забезпечення для такої просвiтницької роботи.
В оцiнюванi своїх знань, умiнь i навичок у справi протидiї мовi ворожнечi значна частина опитаних демонструють невиправдану самовпевненiсть: насправдi вони не знають, як правильно чинити, або ж вдаються
до хибних i шкiдливих дiй, будучи при цьому переконаними в абсолютнiй
своїй правотi. Наприклад, байдужiсть, iнгнорування, дискутування i поширення — це абсолютно неправильнi стратегiї, однак саме до них вдається
значна частина опитаних i так само значна вважає такi дiї ефективними.
Так само є прогалини у знаннях студентiв щодо коректностi номiнування
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тих чи iнших груп населення.
Таким чином, абсолютно очевидним є факт, що студенти потребують
довiдникiв i занять, якi пропонуватимуть конкретнi поради щодо коректних форм слововживання, опис чiтких крокiв i дiй, якi можна й потрiбно
робити, коли стикаєшся з мовою ворожнечi.
П’ятий блок запитань
Останнiй, п’ятий, блок запитань мав дати вiдповiдi на короткi два
запитання, пов’язанi з бажанням чи небажанням студентiв отримувати iнформацiю та провадити просвiтницьку дiяльнiсть щодо мови ворожнечi.
Тут ми отримали вiдповiдi, якi є приводом для оптимiзму.
ЗП20 («Чи маєте ви бажання отримувати бiльше iнформацiї про мову
ворожнечi та засоби протистояння їй?») дало такi результати: «нi» 9,1 %;
«так» 53,6 %; не думав(ла) про це 35,7 %.

ЗП21 («Чи вiдчуваєте ви потребу вести просвiтницьку дiяльнiсть щодо шкiдливостi мови ворожнечi?») означило схожу картину: «нi» 13,2 %;
«так» 49,1 %; «не думав(ла) про це» 37,7 %.
Отже, половина респондентiв вже готова сприймати i навiть поширювати iнформацiю щодо толерантностi й протистояння дискримiнацiям,
резерв iз тих, хто «не думав», також є.

Висновки
1) Бiльшiсть молодих людей стикалися з мовою ворожнечi i запам’ятовують такий досвiд. Це означає небайдуже ставлення i наявнiсть як
мiнiмум рефлексiй чи емоцiних реакцiй iз цього приводу.
2) У реальному життi молодь має справу з мовою ворожнечi на вулицi,
на полiтичних зiбраннях, в особистому спiлкуваннi та школi, а в культурному просторi — в iнтернет-ЗМI та соцiальних мережах Tik Tok
та Instagram.
3) Одним iз найважливiших висновкiв цього дослiдження є те, що, на
наш погляд, слiд розрiзняти актуальнiсть в реальному життi та актуалiзованiсть у суспiльному дискурсi тих чи iнших видiв мови ворожнечi. Проблема може бути дуже болючою, однак поки вона не
акцентована в соцiумi шляхом просвiтництва, поки вона не осмислена
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

в культурних дискурсах, її не помiчають. I навпаки: давнi мовнi агресивнi тригери вже прожитi, поборенi й переосмисленi суспiльством,
«застрягають» у пам’ятi як певнi клiше i вiдтворюються майже «автоматично». Тобто люди вочевидь не виокремлюють формули мови ворожнечi самостiйно, але вони запам’ятовують їх, якщо тi здобувають
суспiльний резонанс. У свою чергу це наштовхує на два висновки: не
всi вiдтворюванi словеснi агресивнi формули є справжнiми тригерами; iнформацiю про справжню ворожiсть на мовному рiвнi потрiбно
доносити i пояснювати.
Пiд час проведення просвiтницької дiяльностi варто враховувати, що
а) люди з рiзних мiсцевостей чи рiзного вiку перебувають у рiзних
«iнформацiйних бульбашках», вiдтак i предметом аналiзу мають бути рiзнi кейси; б) у рiзнi перiоди складається рiзна полiтична, соцiальна чи культурна кон’юнктура, що зумовлює актуалiзацiю певних
агресивних мовних клiше; в) тiльки попереднє опитування дозволяє
виявити насправдi болючi й важливi для певної реципiєнтської групи теми, якi варто потiм обговорювати, та рiвень емоцiйної напруги
щодо цих тем.
Щоб усвiдомлювати природу, особливостi появи i функцiонування, рiвень небезпеки мови ворожнечi, до наявних уже класифiкацiй агресивних висловлювань слiд додати перелiки за такими критерiями:
актуальнi — застарiлi; реалiстичнi — псевдореалiстичнi за модальнiстю; рацiональнi — емоцiйнi; пасивно агресивнi — радикальнi.
На жаль, значна кiлькiсть опитаних вважає вживання мови ворожнечi є припустимим, або не мають визначеної позицiї. Крiм того,
в абсолютнiй вiдповiдностi до «ефекту третьої особи» визнають загрози для iнших, але не для себе. Тому просвiтництво в цiй галузi
обов’язково потребує конкретних прикладiв, якi слухачi можуть асоцiювати з власним досвiдом. Легковажнiсть у цьому питаннi може
бути подолана тiльки таким чином.
Розмовляючи з молодими людьми про мову ворожнечi, обов’язково
слiд подавати iсторичний контекст, щоб молодь могла оцiнити масштаби небезпеки (наприклад, геноцидiв i воєн), яку завжди несе в собi
мовна агресiя.
Молодих людей слiд також зорiєнтовувати в тому, якою має бути
реакцiя на мову ворожнечi: рацiональнi кроки правового i етичного
врегулювання, безперечно, повиннi переважувати емоцiйнi випади й
рефлекторне бажання дискутувати й поширювати.
Усiм освiтянським i науковим колам слiд активiзуватися в своїй просвiтницькiй у цьому контекстi дiяльностi й долучати до неї молодих
людей: вони до цього готовi.
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Практичнi напрацювання i перспективи
Розроблено онлайн-посiбник з мови ворожнечi. На сайтi НБ НПУ iменi М. П. Драгоманова ресурс «Не толеруймо мову ворожнечi» мiстить такi
роздiли: 1) Про проєкт (опис концепцiї); 2) Опитування i тести (актуальнi
опитування, якi можна пройти, i тести, якими можна скористатися в навчальних цiлях); 3) Звiти опитувань; 4) Покажчики офiцiйних кокументiв, книг i статей iз теми; 5) Iнтернет-ресурси, вiдеоматерiали i заходи;
6) Презентацiї та iнфографiка; 7) «Уникаймо дискримiнацiї в мовленнi»
(Пам’ятка iз коректного слововживання). Цей ресурс може стати в пригодi науковцям, викладачам унiверситетiв, вчителям, студентам i учням.
Планується постiйне його доповнення i оновлення.
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щодо проведення опитування, деканам факультетiв за допомогу в органiзацiї проведення опитування серед студентiв i А. Марiєнко за технiчну розробку i пiдтримку сторiнки на сайтi Наукової бiблiотеки Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М.П.Драгоманова. (https://lib.npu.edu.ua/p
osluhy/zakhody-dlia-navchannia-ta-doslidzhen/ne-toleruimo-movu-vorozhnechi)
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Psychological Issues of Students’ Social
initiative in Higher Education Establishments:
Systemic Approach
Tetiana V. Andrushchenko1,2, Natalia Khvorostyanko1,3
Abstract. The article gives a theoretical and empirical study of psychological issues of students’ social initiative in higher education establishments through the
systemic approach in psychological science. The development of modern Ukrainian
higher education is being analyzed and on this basis the study of the students’
psyche is highly important. The study of scientific views on the psychological phenomenon of “social initiative” in domestic and foreign works has shown ambiguity
in the views of scientists on the nature and content of the students’ social initiative. Generalization of scientific ideas has shown that social initiative is a systemic
property of human, which covers the cognitive, personal, volitional, motivational
and behavioral characteristics of the individual. On the basis of theoretical study
and research, the authors of the article highlight the components, levels and indicators of students’ social initiative in higher education establishments. The results
of the empirical study of the system of structural components of social initiative
of students’ are demonstrated. A detailed description of the presence, partial presence or absence of students’ social initiative students is suggested by the authors.
Important attention is paid to the experimental study of the system of structural
components of the students’ social initiative. The system of components of social
initiative of applicants for higher education is analyzed. The article notes that in
most of the students under experiment the average level of social initiative indicates
the importance of experimental study and development of this phenomenon. The
article presents a model of psychological formation of the system of student social
initiative, which is developed on the basis of empirical research. This article draws
attention to the specifics of the manifestation of student social initiative, the importance of the development of this phenomenon and facilitates the implementation of
student-centered approach in Ukrainian higher education.
Keywords: social initiative, student, systemic approach in psychology, system of social initiative structural components, cognitive-evaluative component, motivationalvolitional component, behavioral-communicative component

The student-centered approach has become important in the current development the higher education in Ukraine taking into account all the individual psychological characteristics of students during the educational process in
higher educational institutions. To implement this approach, it is important to
develop psychological science and empirical study of the student psyche. After
all, maintaining mental health is one of the important conditions for the implementation of educational and extracurricular processes. Student years are the
period of self-determination, self-realization, personal maturity, social activity,
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and mastery of professional skills and the formation of worldview. The educational environment of the student has a significant impact on the formation of
his personality. The main task of the students is to acquire knowledge, skills and
abilities that will ensure their professional activities in the future. According to
Professor V. P. Andrushchenko “Education — teaching and upbringing — is the
most noble and responsible sphere of human activity precisely because it forms
a human as a person, forms his worldview and culture, raises the foundations
for future profession, career, life success” [1].
Modernization of higher education is aimed at the importance of professional competence of future professionals, so educational standards offer a
significant increase of the out of class activity of the students. The out of class
activity requires the imitativeness of students. The task of higher educational
institutions is to develop the applicants social skills, such as socially active
behavior, communicative skills, leadership skills, focusing on counteraction in
conflict situations, leading to the importance of social initiative of the future
professionals.
Student years are characterized not only by educational activities, but
also by cultural, educational, organizational ones, etc. Extracurricular, social
work creates optimal conditions for the formation of social initiative, which is a
prerequisite for an active life position of the individual. The participation of the
students in the social life, in public organizations, youth movements, student
self-government institutions, indicates that the process of socio-psychological
development of students becomes increasingly important in modern higher education establishments. After all, this process promotes the development of
individual and personal qualities: social thinking, responsibility for the task,
social initiative, independence, and formation of organizational skills, leadership skills, communication skills, active social position etc. Thus, the development of social initiative of the future specialist is one of the urgent problems
of higher education in Ukraine, as social initiative is an integral quality of a
modern competitive personality.
On the territory of Ukraine, great attention was paid to the study of student personality by modern psychologists-scientists: S. O. Stavytska explored
the spiritual self-consciousness of young people; A. F. Fedorenko revealed the
peculiarities of psychological support of participants in the educational process;
D. D. Otych studied the coping behavior of psychology students; S. L. Kravchuk
revealed the peculiarities of vitality and psychological resilience of future professionals etc. It should be noted that there is a lack of special studies of the
manifestation of student social initiative, which includes all the structural units
of this phenomenon. Thus, the importance of studying the psychological characteristics of higher education students has become important in Ukrainian
science, but the lack of study of social initiative, necessitated the study of this
psychological phenomenon.
The aim of the article is a theoretical and empirical study of the psychological features of the manifestation of social initiative of students from the
point of a systemic approach in psychology. The objectives of the article are to
study the problem of students’ social initiative; determining the components,
levels and indicators of the system of students social initiative theoretically;
empirical study of the system of students social initiative; development of the
model of psychological formation of the system of students social initiative.
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The theoretical basis of the experimental study of the system of student’s
social initiative structural components is the researches of domestic and foreign psychologists. Empirical study of student’s social initiative is based on
a systemic approach in psychological science, which provides the study of the
structure of this phenomenon in the unity of all its components. Basic statements of the systemic approach concept by B. F. Lomov, theories of functional
systems by P. K. Alekhine and the studies of S. D. Maksymenko became the
basis for the study of social initiative of students. In the context of this approach, social initiative is considered within the basic criteria of systemicity:
integrity, structure, multidimensionality, hierarchy and dynamism [14].
Scientific visions from the point of view of nature and structure of social
initiative are ambiguous. All scientific theories have in common the social
initiative as the kind of initiative and a prerequisite for social activity of the
individual. Social activity is defined by scientists as the one that is focused
on solving social problems; opportunity to be useful to society; the way of life
of the social subject the result of which is the achievement of the goal, etc.
[19, 22].
Representatives of the psychoanalytic approach consider social initiative
through a system of individual psychological characteristics of the individual
at different stages of age development. Analyzing social interest A. Adler, the
follower of S. Freud, noted that social initiative combines individual and social
phenomena. The scientist believes that social initiative is an innate property
of the individual and includes social thoughts and social behavior. Exploring
the personality of student age, N. A. Maslyuk noted that studying process in
higher educational establishments is a prerequisite for the development of social
thinking.
After all, the educational process helps to increase the efficiency of setting and solving life problems, the formation of the personality of the future
professional. The scientist found out that social thinking at student age is
interrelated with the development of the personal environment, a sense of responsibility, life satisfaction and the ability to self-identify. Social psychologist
D. Myers defined social thinking as thoughts focused on the individual’s knowledge of social reality, the relationship between people and social situations.
Instead, the scientist defined social behavior as effective social activity, the interaction of people with each other. N. M. Rubtsova found out that the social
behavior of students is formed and manifested in the context of socialization.
The scientist believes that the causes of social behavior are personal values,
social intelligence, communicative and organizational tendencies [3, 16, 17, 27].
According to the psychoanalyst and founder of the theory of stages of psychosocial development E. G. Erickson, initiative is a psychological characteristic
of individual behavior that occurs during social interaction. The scientist considers social initiative through the perception of leadership qualities of the individual, which are expressed by the ability to manage social processes. Psychologists have discovered the rapid development of students’ leadership qualities
through their participation in community and student organizations. R. Harold
identified the main manifestations of leadership qualities at student age: interpersonal interaction, the ability to plan and make decisions, effective problem
solving, critical thinking and the ability to social activity. W. Shackleton, considering the psychology of leadership in business, defined leadership as a process
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in which one person (leader) influences others to achieve a common goal. The
scientist identified the main features of a leader: direct influence on the behavior of others, the presence of a group of people who obey and the goals for their
implementation [8, 20, 29].
D. M. Uznadze, K. A. Abulkhanova-Slavska and L. V. Larson interpreted
the term “social initiative” through the perception of the activity approach in
psychological science. D. M. Uznadze, the psychologist, developer of the theory
of attitudes believed that social initiative is inherent in individuals who seek to
implement social attitudes. Social attitudes, according to D. M. Uznadze, are
expressed in the dynamic state of a human and his readiness for social activity.
The scientist investigated that the process of activity of the individual occurs
only when he seeks to implement specific attitudes, to realize subconscious
goals and desires. J. Godfrey believes that at the student age social attitudes
reach the peak of their development and form a system of personal beliefs,
which generates a worldview of the individual [9, 32].
K. A. Abulkhanova-Slavska defines initiative through the perception of the
activity approach. According to her, initiative is a free human activity that precedes external requirements and is phenomenologically expressed in initiatives
of the individual. The scientist interprets social initiative as a person’s need for
personal integrity and significance, as well as his readiness for social interaction
with other people [2]. Instead, the American psychologist L. V. Larson found it
impossible to form social initiative without the process of communication. The
scientist noted that a socially enterprising person is a good communicator [15].
Exploring the communicative abilities of students, K. A. Grybenko, identified
the main signs of the existence of these abilities in the individual: the presence
of communicative knowledge, motivation for communicative activities, features
of character and behavior in communicative activities. The scientist believes
that communication skills are expressed in the ability to establish positive social contacts with other people. According to scientists, the development of
readiness for social interaction of students is associated with social adaptation,
personal and emotional maturity, the ability to show initiative and the presence
of communication skills [10].
Modern psychologists consider social initiative through the unity of systemic, personality-oriented and activity approaches in psychology. S. V. Tetersky, S. G. Lisnikova and O. V. Nenarokova define social initiative as readiness
for independent social activity, focus on personal well-being, self-affirmation,
self-attitude and desire to cooperate with other people. S. V. Tetersky found
that social initiative is focused on the realization of their own, social and state
goals. According to O. V. Nenarokova stimulus for the manifestation of social
initiative is a person’s desire to cooperate with others, resulting in the solution
of their own or social problems [21, 25, 31].
S. V. Chebrivska studied the formation of student’s independence. The
scientist noted that the independence of students is manifested in their ability
in various ways to acquire knowledge, skills and abilities necessary for their
lives. American psychologist A. Bandura noted that independence is a feature
of personality that aims at building independent behavior in the society. The
founder of existential psychology R. May identified the concept of independence
and freedom, the main criterion of which is the independence of the individual
from any external and internal factors [4, 7, 18].
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According to scientists, personal well-being at student age is an indicator
of personality maturity and is formed from the unity with the self-consciousness
of the individual. K. Riff, researching the psychological well-being of young people identified its main components: self-acceptance, positive relationships with
others, control over their lives, the presence of life goals. Also, at student age,
personal self-affirmation becomes important, which is manifested in the professional, social and family spheres. According to scientists, the effective development of students ’self-affirmation requires the set of psychological factors:
the focus of the educational process on increasing students’ knowledge of the
essence of human self-affirmation, knowledge of modern professional activities;
actualization of self-knowledge; expanding students’ ideas about themselves as
a subject of activity; developing the students responsibility for their choice and
for choosing their own strategy of self-affirmation. N. E. Kharlamenkova believes that self-affirmation is expressed in the desire of the individual to confirm
their own value to other people. According to the scientist, the value attitude
of other individuals should be correlated with self-esteem. L. S. Vygotsky defined self-attitude as an integral attitude of a human to himself, a measure of
self-acceptance, which is manifested in the process of specific social situations.
At student age, the formation of an integral self-awareness of the individual
becomes important. Formation of student self-consciousness is under the influence of professional self-determination, interpersonal interaction and social
activity. Important psychological factors that form the student’s self-esteem
are social attitudes, motivation, values and emotional states. Studying the
formation of the personality of the student age, scientists have discovered the
importance of social interaction in the process of life. The effectiveness of interpersonal communication of students depends on their ability to cooperate
with other people. K. Thomas considers the ability to cooperate as the most
productive communication strategy, which is expressed in the equality of status
and psychological power over the communication process [12, 23, 28, 33].
S. L. Sidorkina and A. G. Shabanov identifies the concepts of social initiative, goal setting and social responsibility. A. G. Shabanov noted that social
initiative is manifested in a person’s ability to put forward and implement a
meaningful socially useful idea in order to realize and lead to positive changes
in the social situation [6, 30].
Student age is a time of planning and realization of life goals. A. V. Khutorsky pointed the dominant goals of students: objective, creative, cognitive
and personal ones. The ability to realize their own goals is the basis of future
professional activities of young people.
Personal and social responsibility, which is realized in the process of educational, professional and social interactions, becomes important in adolescence.
D. Rotter reveals the main idea of the concept of responsibility through locus
of control (internal and external). According to the scientist, responsibility is
the ability of an individual to take responsibility for their own behavior and
for the behavior of others in the process of activity [11, 24, 26].
N. G. Bryukhov and V. I. Rogacheva noted that the presence of the individuals’ motivation to succeed promotes the development of social initiative.
Scientists have found that the socially initiative personality of the student age
has a high level of realization of their goals and motives. According to scientists,
the development of student’s motivation to succeed is manifested in the desire
to solve problems and achieve the desired independence and in the realization
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of their own potential. The founder of the theory of motivation H. Heckhausen
considered the motivation to succeed through the idea of personal success, the
level of complexity of the process of success, the importance for the individual
success, the desire to support and increase self-esteem, adequacy in choosing
and implementing success [5, 13].
The analysis of the scientists views allowed to determine the content of
the phenomenon of “social initiative”. This phenomenon includes: social attitudes, social thinking (thoughts), self-determination, independence, responsibility, goal setting, self-affirmation, well-being, motivation to succeed, ability to
cooperate with others, readiness for social activity, communicative behavior and
leadership. Summarizing the properties of social initiative, the structural components of this phenomenon were identified: cognitive-evaluative, motivationalvolitional and behavioral-communicative. The cognitive-evaluative component
of social initiative combined social attitudes and opinions, self-attitude, independence and responsibility. This criterion is manifested in the experience
and opinions of higher education students about the socially initiative personality and in their attitude to themselves, independence and responsibility in
the process of social interaction. The motivational-volitional component includes goal-setting, self-affirmation, well-being and motivation to succeed. It is
denominated in the presence of students’ impulses to socially active behavior
and in the conscious management of their social activities. The behavioralcommunicative component includes the following properties of social initiative:
the ability to cooperate with other people, readiness for social activity, communicative abilities and leadership. This criterion is manifested in the willingness
to show social initiative and the ability to communicate with other people.
An empirical study of this phenomenon of students was conducted on the
basis of selected components, levels and indicators of social initiative. The sample of psychological research included 263 applicants aged 17 to 22 who study
in different higher education establishments and for various majors. Respondents were a group of different sexual and individual psychological parameters.
The choice of psychodiagnostic tools is aimed at the systematic study of the
structural components of social initiative: cognitive-evaluative, motivationalvolitional and behavioral-communicative.
Empirical research included a set of psychological techniques that provided a systemic study of the structure of social initiative: projective methodology G. E. Bilytska “Work” (modified by N. A. Khvorostyanko); methods of diagnosis of socio-psychological attitudes of the individual in the motivational-needs
sphere developed by O. F. Potemkina; test questionnaire by S. R. Panteleeva
and V. V. Stolina — “Self-assembly”; the method of “Diagnosis of personal maturity” developed by V. O. Ruzhenkov, V. V. Ruzhenkova, I. S. Lukyantseva (modified by N. A. Khvorostyanko) ; the psychological well-being scale which was
developed by K. Riff; the method of research of features of self-affirmation
by O. A. Kireeva and T. D. Dubovytska; T. Ehlers questionnaire “Motivation to
succeed”; projective method “Orientation of the individual in communication”
(S. L. Bratchenko); the test “Diagnosis of leadership skills” by E. I. Zharikova,
E. L. Krushelnytsky; the method “Diagnosis of the study of socialization of the
individual” developed by M. I. Rozhkov (modified by NA Khvorostyanko). The
choice of methodological support was realized by the selection of adequate,
valid, reliable, complementary psychological methods aimed at studying the
social initiative of students.
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Table 1. Components, Levels and Indicators of Social Students’
Initiative in Higher Education Establishments
Social
initiative
components

Levels of realization of social initiative components

High

Average

Low

Cognitiveevaluative

Availability
of
social
attitudes;
high degree of development of social
thinking; adequate
self-perception
and
evaluation
of their behavior;
independence and
responsibility during the process of
social activity.

Social
attitudes
are focused on the
result or process
of social activity;
average level of development of social
thinking; inflated
self-esteem; independent
activity
and responsibility
for it depends on
the level of interest
to the situation.

Motivational
and
volitional

The presence of
goals in life, the
desire to implement
them
and
the
ability to design
them; constructive
self-affirmation;
social and personal
well-being;
high
level of motivation
to succeed.

The presence of
goals in life, the
desire to implement
them
and
the
ability to design
them; constructive
self-affirmation;
social and personal
well-being;
high
level of motivation
to succeed.

Lack
of
social
attitudes;
social
thinking
is
expressed
in
the
unwillingness to influence and improve
life situations; low
level of self-esteem,
incomplete
perception of their
behavior; low level
of
independence
and responsibility,
inherent avoidance
of
difficult
life
situations.
Unwillingness and
inability
to
realize one’s own
goals, destructive
manifestation
of
self-affirmation,
lack of desire for
well-being and motivation to succeed.

Behavioral
and communicative

High level of ability
to cooperate with
other people; readiness for social activity; communicative
behavior, focus on
the communication
process and leadership qualities.

Ability
to
cooperate,
social
adaptability, social
activity, communication orientation,
communicative
behavior, but in
the presence of
such a need for
the subjects themselves;
leadership
qualities are not
fully expressed.

Low level of ability to cooperate;
unpreparedness for
socially active and
communicative behavior, not inherent
in leadership qualities.
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According to the results of the empirical study, the levels of development
of the system of structural components of social initiative of freelance students
were revealed (see Chart. 1).

Chart. 1: Levels of Manifestation of the System of Structural Components of Students Social
Initiative in Higher Educational Establishments (in %).

23% of students have a high level of social initiative which indicates
their readiness for socially active activities. Cognitive-evaluative, motivationalvolitional and behavioral-communicative components of social initiative have
high levels in all indicators. Applicants for higher education have social attitudes that form their readiness for social activities. Researchers are focused on
both the process and the result in social activities. Students’ social thinking
has a high degree of understanding, the desire to identify cause-and-effect relationships, sources of life situations and find constructive ways to solve them
with predictable results. Applicants for higher education adequately perceive
themselves, their psychological characteristics and their behavior during social
interaction. Individuals with a high degree of manifestation of the cognitiveemotional component are characterized by independent social activity in different situations and the ability to take responsibility for it. The students with a
high level of social initiative have goals in life, the desire to implement them and
the ability to design them. Applicants for higher education are characterized by
constructive self-affirmation, they are confident, have skills of self-organization,
personally mature. Students’ activities are aimed at social and personal wellbeing. The subjects have a high level of motivation to succeed. They have
no fear of failure in social activities. Students have a high level of skills to
cooperate with other people. They are characterized by active work on solving
the problem, which combines the desire to best satisfy both their own interests and the interests of the other party. Applicants for higher education are
always ready for active social position. They are characterized by communicative behavior, which is expressed in the ability to apply styles and tools during
the communicative process. The students are directed on the communication
process. During social interaction, students show their leadership qualities.
The average level of social initiative is 45% of the students, which indicates
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their partial readiness for social activity. These applicants for higher education have an average level of cognitive-evaluative, motivational-volitional and
behavioral-communicative components of the system of social initiative. Students are focused on the process or result in social activities. They are characterized by social thinking, the desire to identify cause-and-effect relationships,
sources of specific life situations, but only in the sphere of life. Respondents
have an inflated perception of themselves, their psychological characteristics
and their behavior, which does not allow them to fully interact socially. Independent activity of individuals and responsibility for it depends on the level of
their interest in the social situation. Researchers with a partial manifestation
of social initiative have life goals, but the ability to implement them is inherent
only in simple goals. They do not see the meaning of life in all life situations.
Respondents are characterized by a refusal to assert themselves; they do not
always have a plan for the future. They are characterized only by personal
well-being, while social well-being is not important to them. The motivation
to succeed is realized only through the personal needs they avoid failure. Students know how to cooperate with others, but it is difficult for them to stay in
social interaction for a long time. They are socially adapted, ready for social
activity. Leadership qualities are not fully expressed.
An empirical study found that 32% of students have a low level of social
initiative, which indicates their unwillingness to get engaged in socially activities. Respondents have a low level of manifestation of the system of structural
components of social initiative. This is manifested in the lack of students’ social attitudes. Researchers are not focused on the process or result in social
activities. The social thinking of higher education seekers is expressed in the
unwillingness to influence and improve life situations, passive attitude towards
others. Respondents with a low degree of social initiative have a low level
of self-esteem, incomplete perception of their behavior. Researchers do not
want to act independently in life situations and be responsible for it. They are
characterized by the avoidance of difficult social situations. Students do not
want and do not know how to achieve their own goals. They are a destructive
manifestation of self-affirmation, lack of desire for well-being and motivation to
succeed. Applicants for higher education do not have the motives and desires
to implement social activity. These respondents have a low level of cooperation skills; they avoid the process of communication. Students are not ready
for socially active and communicative behavior, because it is difficult for them
to establish social contacts. They do not have leadership qualities, which is
expressed in the unwillingness to take responsibility in social interaction.
Based on empirical research and taking into account certain components,
levels and indicators of social initiative of students, a model of psychological formation of the system of social initiative of students was developed (see
Chart. 2). This model indicates the components and criteria of socially initiative personality of student age, which allows you to clearly see the system
of structural units of student’s social initiative. The given model confirms the
need to study social initiative through the perception of a systemic approach
in psychology. After all, the formation of student’s social initiative is expressed
in the integrity, structure, multidimensionality, hierarchy and dynamism of all
structural units of this phenomenon. Also, it is important to note that the
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social initiative of the individual is the driving force of social activity at student age. It is important factor in the success of educational and out of class
activities in modern higher education in Ukraine.

Chart. 2: The Model of Psychological Formation of the System of Student’s Social Initiative
in Higher Educational Establishments.

Thus, social initiative is a systemic quality of personality, which is manifested in the presence of social cognitions, adequate self-esteem and motivation
to implement leadership and communicative qualities, during independent and
responsible socially activities aimed at achieving social and personal well-being
and personal goals.
The study of social initiative at student age is of paramount importance
for the implementation of student-centered approach in higher education of
Ukraine. After all, the social initiative of students is one of the main social
qualities that contribute to the successful implementation of educational and
extracurricular processes in higher education establishments. Also, the presence of students’ social initiative helps their professional development. The system of social initiative of higher education seekers includes such components:
cognitive"-evaluation, motivational-volitional and behavioral-communicative;
such levels as: high, medium and low and indicators. The conducted empirical research revealed the levels of formation of each of the components of
student’s social initiative. Only 32% of the respondents formed a system of
structural components of social initiative. This demonstrates the importance
of studying this phenomenon for its future effective development at student age.
The study of student’s social initiative will allow correctly choosing the forms
and methods of teaching in free economic education and providing practicing
psychologists with psychodiagnostic material to identify the level of student’s
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social initiative. The created model of psychological formation of the system
of student’s social initiative gives an integral view of the psychological content
of this phenomenon.
The prospect of further research is the development and implementation
of psychological tools for the development of students social initiatives, taking
into account the dynamic of this phenomenon and age trends.
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Abstract. The article attempts a new interpretation of a gold
openwork plate with a scene of deer hunting from Gunivka,
Zaporizhia region, Ukraine.

Анотацiя. У статтi здiйснено спробу нової iнтерпретацiї золотої ажурної платiвки зi сценою полювання на оленя з Гюнiвки, Запорiзька область, Україна.

Серед знахiдок Запорiзької експедицiї Iнституту археологiї АН УРСР
є одна особлива. Це ажурна прикраса голови коня зi сценою полювання
у священному гаю. Саме її було винесено на обкладинку каталогу виставки «Скiфське золото», присвяченiй 30-тирiччю незалежностi в Нацiональному музеї iсторiї України. Вiдкриття шедевру сталося восени 1976 року.
Тодi заступник начальника експедицiї I. Савовський проводив розкопки
скiфського кургану 11, де в похованнi 4 виявив згаданий артефакт. Композицiя виявилася оригiнальною серед численних сюжетiв скiфської торевтики. Вона вiдтиснена в часи «золотої осенi» Великої Скiфiї (кiнець IV ст.
до н. е.). Прикраса мала формат пiвкола. Основа виробу була з вичиненої
шкiри, фарбованої в блакитний колiр. На неї накладено золоту аплiкацiю,
виконану в технiцi тиснення, що чимось нагадує витинанку.
Сюжет, обрамлений пiвколом-аркою хвилястого рослинного вiзерунку, вiдтворює ритуальне вбивство оленя пiд стилiзованим деревом, увiнчаним умовними квiтами з яскраво-червоною серцевиною. Динамiчною є
права половина композицiї, де кiнь на герцi переслiдує жертву, а вершниця, продуктивно використавши двi стрiли, готується до разючого третього пострiлу. Поранений олень ось-ось упаде на пiдломленi переднi ноги.
Має мiсце кульмiнацiйний акт ритуальної офiри задля гарантування послiдовностi вiкових змiн буття людини. В усiй своїй красi, зi збереженням
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кольорової гами, платiвку репродуковано на внутрiшньому розворотi журналу «Кур’єр ЮНЕСКО», присвяченому мистецьким шедеврам скiфiв [1,
с. 21–22].
Осмислення та iнтерпретацiя цього сюжету триває вже понад 40 рокiв, але зосереджене, здебiльшого на образi чи то стрiльця чи амазонки.
У першiй iнформацiї щодо виробу з Гюнiвки особу вершницi подано як
«дiву-воїтельку» [2, с. 21–22]. Далi С. Бессонова вписала цей шедевр у систему релiгiйних уявлень скiфiв як образ лучника та мисливця АполлонаГойтосiра чи його мiфологiчного еквiвалента [3, с. 116–118, рис. 34]. Дослiдниця вже певна, що з лука на Гюнiвськiй платiвцi стрiляє вершник —
особа чоловiчої статi. Але ж така впевненiсть вимагає додаткової аргументацiї. А якi пiдстави вважати стрiльця саме чоловiком, коли цей сюжет
у скiфському мистецтвi виявлений уперше, а видимих ознак маскулiнностi,
окрiм завеликого носу, у лучницi не помiтно?
Наступнi спроби iдентифiкацiї призвели до пошуку вiдповiдникiв героїнi сюжету у постатях грецької Артемiди та скiфської Аргiмпаси. Щоправда, таке сполучення не зовсiм вiдповiдає зiставленню скiфських та грецьких богiв за Геродотом. У батька iсторiї Аргiмпаса ототожнена з Афродiтою Уранiєю (Небесною) [4, IV, 59]. Проте, схильнiсть до стрiльби з лука та
функцiя володарки тварин зближує Аргiмпасу швидше з Артемiдою, нiж
iз Афродiтою. Тим бiльше, що скiфського Гойтосiра ототожнено Геродотом
iз вправним лучником Аполлоном, братом-близнюком власне Артемiди.
Зосередженiсть на головному персонажi композицiї тривалий час вiдволiкала увагу дослiдникiв вiд образу жертви — оленя з гiллястими рогами.
Проте, враховуючi, що обидвi дiйовi особи роздiленi символiчним деревом,
панiвним у композицiї, тут можна припускати наявнiсть певної сакральної
дiї, пов’язаної з культом оленя. Нещодавно вийшла друком монографiя,
присвячена культу оленя на теренах Євразiї, де знайшлося мiсце й Гюнiвському шедевру як iлюстрацiї, що засвiдчує культ оленя у скiфiв та
озвучено факт причетностi цiєї тварини до царської влади. Дослiдниця також переконливо доводить, що цей культ щiльно пов’язаний з сибiрським
шаманiзмом [5, с. 72, 76–80, табл. IV, 1].
Виходячи з того, що головною особою композицiї стає офiрована тварина, варто пильнiше придивитися до специфiчного оздоблення дерева життя, де лiва пишна квiтка обрамлена виразними оленячими рогами, розвернутими перед глядачем у фас. Права квiтка, у свою чергу, прикрашена
дев’ятьма стилiзованими рiжками. Декiлька рiжок помiчаємо на стовбурi
дерева (Рис. 1). Олень приторочений до дерева задньою частиною тiла,
хвостом та ногою нiби зростається з ним. Пояснення настiльки щiльнiй
зв’язцi оленя з деревом варто шукати в фольклорi народiв Сибiру, де й
сформувався неповторний скiфо-сибiрський художнiй стиль мистецтва доби раннього залiза.
У фольклорi нганасанiв, алтайцiв, долганiв, евенкiв, лопарiв та iнших мисливських етносiв фiксується тотемiстичний мономiф, пов’язаний
з великою оленицею Моу-Нями, зi шкiри якої повилазили голi хробаки,
що стали людьми. У лопарiв оленеподiбна Мати-прародителька (Мяндашдiва) була шаманкою. Ключовою складовою цього мiфу є офiрування оленя
та побудова з його кiсток, рогiв та шкiри вежi, де вiдбувався наступний акт:
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Рис. 1: Ажурна прикраса збруї коня. Золото, тиснення, фарбована шкiра.
Гюнiвка, кург. 12, пох. 4. Фото Д. Клочка. НМIУ.

перевтiлення оленя в людину та заплiднення ним як людей, так i оленiв
[5, с. 60–63, табл. I; II, 1–2]. При цьому такою умовною «вежею» могло стати
й «оленяче» дерево життя, на кшталт зображеного на Гюнiвськiй платiвцi.
Гiллястi роги оленя навiть вiзуально асоцiюються з деревом, стають часом
його каркасом чи структурно утвотврюючим елементом, як на платiвцi.
Незлiченнi модифiкацiї дерева життя (свiтового дерева) в образотворчому
втiленнi людства є химерними комбiнацiями рослинних, тваринних, антропоморфних елементiв та персонажiв [6, с. 398–406]. Адже базовою iдеєю
цього унiверсального образу є життя, смерть та вiдродження i перевтiлення героя в усiх мислимих проявах.
Зокрема, у долганiв є мiф про пiдземного гiгантського оленя «з рогами, що доходять до неба». Тут вербально оформлений образ саме «оленячого» дерева, функцiєю якого є об’єднання пiдземного, земного та небесного
свiтiв. Знаменно, що вiдповiдальними за кожен з цих свiтiв є оленi (оленицi): А) пiдземний, льодовий, бiлий; В) земний, чорний, приступний людям;
С) небесний, зоряний, золотий чи золоторогий. I саме зоряне небо є шкурою
велетенського оленя з отворами — зiрками, що їх прогризли ґедзi (у евенкiв). З таких уявлень щодо верхнього свiту в образi оленя чи лося постали
астральнi мiфи про сонячного оленя та мiфологема щодо небесного полювання за космiчним оленем, усi учасники якого, зрештою перетворюються
на зiрки. Там, у небесних висях, олень виступає вже у двох iпостасях —
сонячного та зiркового, вiдповiдно добовим змiнам дня та ночi. Фактично,
у такий спосiб стратифiкували Всесвiт через вертикальну вiсь дерева життя [5, с. 67–68, 70].
Розвиваючи тему небесного оленя в контекстi свiтового дерева, можна
зазначити, що вiдлуння культу оленя та ритуалiв, з ним пов’язаних, не
завершуються iсторiєю Великої Скiфiї, а переходять у Середньовiччя та
нову iсторiю, зокрема у слов’ян. Так небесний олень зi сонцем на чолi,
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мiсяцем на грудях та рясними зiрками по тiлу фiгурує в болгарськiй та
росiйськiй обрядових пiсенних традицiях [5, с. 70].
Хоча сюжет Гюнiвcької платiвки лишається унiкальним, спробуємо
пошукати йому, принаймнi, композицiйнi аналогiї. Нещодавно звернуто
увагу на широко вiдомий рельєф скельного святилища в с. Буша Ямпiльського р-ну Вiнницької обл. [7, с. 23–24]. Опублiкував його ще класик української археологiї В. Антонович [8, с. 98–100, табл. ХII]. Жвава дискусiя
довкола вiку рельєфу з Бушi триває вже понад 130 рокiв з розвоєм у датуваннях вiд I до ХVI ст. Певний, але не остаточний, пiдсумок її пiдбито
циклом статей в журналi «Археологiя» за 1994 рiк [9, с. 113–120; 10, с. 122–
134, рис. 3; 11, с. 136–138]. На вiдмiну вiд Гюнiвської платiвки, рельєф
з Бушi дiйшов до нас фрагментарно. Вiдсутня лiва частина композицiї,
позаяк лiнiя розламу пройшла по вертикалi лiвiше вiд стовбура безлистого дерева (висота — 2м). Втiм, у мiсцi розгалуження гiлок проглядає ромб,
подiбний до Гюнiвського, посиленого червоною фарбою. Антропоморфний
персонаж з чашею у молитовно зiгнутих у лiктях руками стоїть на колiнах i звернутий до дерева (висота постатi — 1,57м). Над його головою на
гiлцi дерева сидить пiвень, обернений у той же бiк. Олень, що очiкує на
офiру (?), знаходиться за спиною адоранта на певнiй вiдстанi (Рис. 2). Тут
достатньо прозоро читається дещо iнша варiацiя сюжету, що вiддзеркалює
культ оленя.

Рис. 2: Скельний рельєф печерного святилища в Бушi, Вiнницька обл.

З несподiваного ракурсу пiдiйшов до оцiнки сюжету з Бушi О. Формозов: «В житиях святых мы найдем рассказ о святом Евстахии (Евстафии).
Этот полководец римского императора Траяна по имени Плакид был гонителем христиан. Но однажды на охоте он настиг оленя, между рогами
которого был виден крест и «облик тела Христова». Плакид пал на колени
перед оленем и обратился в христианство, приняв имя Евстахия. Позднее
вместе с женой и детьми он был замучен язычниками. Известны иконы свя-
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того Евстахия, где он показан коленопреклоненным перед оленем с крестом
между рогами. Евстахий считается покровителем охотников» [11, Формозов, 1994, с. 137].
Ширше розглянув образ оленя в мистецтвi України Середньовiччя та
на початках нової доби ще один дослiдник рельєфу з Бушi Р. Забашта [12].
Н. Михайлова вдало зблокувала Гюнiвську платiвку з хоругвою «Видiння
св. Євстахiя» другої половини ХVIII ст. [5, с. 72–73, табл. IV, 1–2 ]. Хоругва
вмонтована помiж рогами оленячого дерева, що «проростає» зi стилiзованого черепа тварини. На полотнi хоругви знайомi персонажi: кiнь, припнутий до природного дерева злiва, попiд ним справа — прозрiлий Євстафiй
з нiмбом i на колiнах, а ще правiше i дещо вiддалено, олень з розп’яттям
помiж рогами (Рис. 3). Здавалося б, ця образна аналогiя має працювати

Рис. 3: Оленерога хоругва «Видiння святого Євстахiя», Україна,
2-га половина ХVIII ст. (за Забашта, 2014).

на висновок О. Формозова щодо датування рельєфу з Бушi ХVI ст. [11,
c. 138]. Проте, рельєф, на вiдмiну вiд хоругви, геть позбавлений християнської символiки. Антропоморфний персонаж ще апелює в Бушi до дерева,
а не Всевишнього. Помiж рогiв оленя вiдсутнє розп’яття. Такi обставини
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схиляють нас до висновку, що рельєф створювали ще за дохристиянської
доби. Зазначу, що мистецтвознавцi вбачали в рельєфi компоненти пiзньоантичної (Д. Айналов), зокрема боспорської (Г. Вагнер) чи сарматської
(I. Винокур) культур [10, c 122]. На практицi античнi традицiї сприймали
носiї черняхiвської з iстотною пiзньосарматською складовою (кiнець IV —
V ст.) та слов’янської (VI-VIII ст.) культур раннього Середньовiччя, керамiку яких виявлено пiд час дослiдження культурного шару на скельнiй
основi перед рельєфом [10, c. 125–128, рис. 7].
Цi зауваження змушують дослухатись до аргументiв дослiдникiв, якi
опускають рельєф у дохристиянськi часи, максимально наближаючи його
до скiфської доби. Такi складовi композицiї з Бушi як ажурне безлисте
дерево з пiвнем на гiлцi, людина пiд нею навколiшках з молитовно складеними руками та олень з гiлчастими рогами, мають певнi реплiки в скiфському образотворчому мистецтвi. Й коло аналогiй тут не обмежується
Гюнiвcькою платiвкою.
Вбачаю аналогiю адорантовi з Бушi в постатi приреченого на офiру
скiфа, зображеного на лiвому краю золотого начiльника з с. Сахнiвки на
Черкащинi, Тому варто уважнiше придивитися до контексту багатофiгурної композицiї, вiдтисненої на цьому артефактi. Ранiше її було розглянуто
системно в контекстi скiфської есхатологiї, конкретнiше — танатологiчного
мiфу [13, с. 67–96, мал. 54, 55, 63–65, 75, 82, 84, 87, 88, 122]. Не заперечуючи
такого пiдходу та iнтерпретацiї, мушу зробити невелике уточнення щодо
двох сюжетiв злiва: офiрування та побратимства. Вони розмежованi вертикальним рельєфним виступом, на який численнi iнтерпретатори сюжету
впродовж ста рокiв уваги не звертали. Аж допоки М. Русяєва розпiзнала
у виступi високу палку (спис?) «на задньому планi, до верхнього кiнця якої
прикрiплено невиразний предмет, який нагадує стилiзовану голову бика»
[14, с. 52]. Утiм, Г. Вертiєнко певна, що «палка» є наслiдком механiчного
ушкодження цiєї платiвки [13, с. 89, мал. 54а, 55б, 55в]. Але що тодi вдiяти
зi стилiзованою рогатою головою понад нею? До того ж деформацiї платiвки та порушення її окантовки над та пiд помiченою фiгурою з черепом
немає.
Вважаю, що сюжети офiри та побратимства роздiленi рогатим деревом життя на платiвцi з Сахнiвки. Був на ньому череп бика чи оленя,
встановити важко, зважаючи на невисоку художню якiсть виконання артефакту [13, с. 77]. Пояснити глибшу суть цiєї подiї на лiвому краю начiльника допомагає бiблiйний сюжет спокушення Авраама, коли випробувальна
жертва його єдиного законного сина Iсаака була, волею Бога, компенсована офiрою барана. Офiра мала здiйснитися на однiй з гiр у землi Морiа.
Батько облаштував там жертовник, розклав на ньому дрова для кремацiї,
поклав на них зв’язаного сина та оголив ножа. У цей драматичний момент
втручання янгола перериває фатальну дiю. «И возвел Авраам очи свои
и увидел: и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына свого» [15,
Бытие, кн. 1, гл. 22, с. 21]. Наявнiсть «чащи» вказує на те, що жертовник
знаходився у священному гаю, де мало бути й дерево, вiдповiдне подiї.
На платiвцi з Сахнiвки приречений скiф вiдводить лiвою рукою вiстря меча вiд своєї спини, опускаючи iншою вiдтяту голову барана у прiрву смертi. По iнший бiк вiд дерева-списа має мiсце ритуал побратимства,

Археологiчнi артефакти: iнший погляд на небесного оленя

93

припустимо мiж фiгурантами попередньої дiї, якi й тут чинять наступний
ритуал на колiнах. М. Русяєва певна: «Майже всi сцени на пластинi глибоко
гуманнi, символiзують радiсть i мир» [14, с. 54, рис. 1–4]. Бентежить дослiдницю лише неприйнятний для свiтогляду еллiна акт убивства людини.
Усунення його, через офiру тварини (вiдтята голова овна), знiмає цей дисонанс. Адже концепт свiтового дерева передбачає неодмiнну реiнкарнацiю
по смертi всього сущого у Всесвiтi. Чотири нашивнi бляшки з центрального поховання кургану 12 у Гюнiвцi, iдентифiкованi як елементи головного
убору, вiдтворюють ще одну варiацiю свiтового дерева у виглядi ромба
помiж пишними гiлками, що проростає з черепа барана зi стилiзованими
рогами [16, с. 55, рис. 1, 23]. Модель саме такого дерева зi стовбуром та
пишною кроною вирiзьблена на середньоасiрiйськiй печатцi кiнця II тис.
до н. е. [17, с. 115, рис. 30].
Пiвень на гiлцi дерева в Бушi теж має яскравi аналоги в скiфському
мистецтвi. Маю на увазi круглу ажурну бляшку з парним зображенням
пiвнiв з драконячими хвостами в геральдичнiй позi, трактованих як гiппокампи, з пох. 2 кург. 11 бiля с. Гюнiвка, сусiднього з кiнським пох. 4 [16,
с. 54, рис. 1, 24 ]. Ця бляшка входить до головного убору, що складався
з двох сегментоподiбних ажурних платiвок, виконаних у технiцi тиснення
в стилi Гюнiвського артефакту зi сценою сакрального полювання. Важливо, що в обох сегментах зображено стилiзоване дерево, що складається
з двох трикутникiв по вертикалi, увiнчаних трипелюстковою квiткою та
стилiзованими гiлками на кшталт оленячих рогiв. Пiд основою дерева —
криволiнiйний рослинно-змiїний орнамент [16, с. 54, рис. 1, 13 ]. Аналогiчна орнаментальна стрiчка з рослинними мотивами у вигинах «змiїного»
тiла знаходилася нижче Гюнiвської платiвки в кiнськiй могилi [18, с. 26–27,
фото 23–24]. Отже, бляшка з пiвнями опинилася в контекстi одного головного убору зi зображеннями умовного дерева життя. Стильова близькiсть
артефактiв, виявлених в пох. 2 та пох. 4 (кiнському) з кург. 12 сумнiвiв не
викликає. Змiстовна ж полягає в тому, що структурування свiту з нижнiм
«змiїним», середнiм — земним та небесним, закомпонованим в арку, пiдперту знизу кроною свiтового дерева, передається майстрами в рiзних варiацiях ажурного тиснення. Загалом-то цi легкi ажурнi композицiї можна
трактувати як щемливi акорди золотої осенi Великої Скiфiї, напередоднi
загибелi цього iсторичного феномену в III ст. до н. е.
Iнший сюжет пiвнiв у геральдичному зiткненнi вiдтворено на склянiй
печатцi (лiтiку) зi скiфського поховання 2, кургану 1972/3 на пiвнiчному
сходi вiд с. Велика Бiлозерка, сусiднього з Гюнiвкою. Показово, що пiвнi стоять на черепах чи головах баранiв (овнiв). Помiж ними вирiзьблено
мишу, а над усiма iстотами завис птах. Тут дерева немає, але структурування сфер свiту вiдтворено наочно, що пiдтверджують аналiзом цього
зображення автори найякiснiшої публiкацiї [19, с. 106–107, рис. 17, 5 ]. Пряма аналогiя цим задерикуватим пiвням виявлена в чоловiчому похованнi
знаменитої Товстої Могили. Торевт розмiстив їх на вiнцi пiхв, окутих золотом, де правий пiвень вмостився на розкiшних гiлчастих рогах офiрованої
тварини, яку шматує грифон, а лiвий — на оленячих копитах.
Цей момент повертає нас до згадуваного вище оленячого дерева життя. Пiвнi на межi пiхв та клинка з рукiв’ям дозволяють, у порядку припу-
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щення, розглянути сюжети на всiх елементах зброї, не порiзно, як вважав
автор розкопок, а сукупно, структуруючи таким чином рiзноплановi сюжети [20, с. 68–73, рис. 52–56]. Виходячи з триярусної структури пекторалi,
знайденої в цьому ж похованнi, спробуємо перенести її на вертикаль меча
в пiхвах.
Вiдповiдно, нижнiй свiт темряви та смертi, вiдтворений в сюжетах
пiхв сценами шматування грифонами та левами двох оленiв та коня. Над
ними панує левоголовий рогатий грифон зi змiєголовим хвостом, викарбуваний на бiчному виступi пiхв з отвором для пiдвiшування. Його образ
втiлює всуцiль фантастичну химеру небуття. Попри всi страждання, верхнiй олень дотягується копитами, носом та рогами до нашорошених пiвнiв
попiд крайкою пiхв, увiнчаною рослинною розеткою з ромбом — символом
родючостi. Пiвнi є межовими iстотами, що сповiщають схiд сонця — народження дня. Тут вони прикривають свiтлу пастораль земного свiту на
трикутному перехрестi меча.
«Посерединi її розмiщено фiгуру Пана, обабiч нього — лежачих цапiв.
Пан сидить на пiдвищеннi у фас зi схрещеними цапиними ногами. ... До
лiвої ноги Пана прихилено довгу палку. Пан грає на сiрiнзi, тримаючи її
обома руками. Верхня частина [рогатої — В. О.] голови Пана не вмiщалася
в трикутник, тому її винесено на плоский кант, що оточує перехрестя. ...
Тiла обох тварин поспiль вкритi вовною у виглядi хвилястих насiчок» [20,
с. 70, рис. 52–54].
На держаку рукiв’я меча, понад рогами Пана, друга земна сцена: повногруда схудла левиця харчується цапом, аби напувати своїх дiтей молоком. Рельєфно проробленi майстром випнутi ребра та чотири розбухлi соски матерi [20, с. 69, рис. 54]. Ця сцена також позначена глибинним сенсом
земного буття.
Увiнчує вертикальну композицiю небесний олень, вписаний до овального картушу голiвки рукiв’я меча. Чому саме небесний? Та тому, що вiн
панує над пiдземною та земною сферами, пройшовши усi кола життя, смертi та реiнкарнацiї в новiй якостi буття у високостях. Цитую автора розкопок: «На окуттi навершшя розмiщено вдало вписану в овал фiгуру оленя, повернутого праворуч. Тварина майже сидить на крупi з витягнутою
вздовж тулуба правою задньою ногою. ... Роги трактовано у виглядi широких, закручених наперед лопаток з трьома переднiми паростками. Стегно
i передню лопатку видiлено рельєфом, м’язи не пророблено. Тулуб тварини
вкрито досить розрiдженими подвiйними насiчками» [20, с. 70, рис. 52, 54].
Остання фраза дозволяє припустити, що таким чином позначено плямистiсть небесного оленя, оспiваного у фольклорi народiв Сибiру та слов’ян,
як узагальнений образ зоряного неба.
Перевiрити коректнiсть запропонованого пiдходу до структурування
зображень на елементах парадної зброї скiфiв спробуємо аналiзом зображень на пiхвах та рукiв’ї меча з кургану 30 бiля Великої Бiлозерки, експонованого на ювiлейнiй виставцi [18, с. 24, фото 22]. На пiхвах грифон та
лев зi змiєголовими хвостами нещадно шматують плямистого оленя. Але
виступ пiхв прикрашає голова iкластого вепра зi стилiзованим дзьобом
грифона на скронi. На вiнцi пiхв вiд пiвнiв лишилися два дзьоби з оком та
холкою в геральдичному розташуваннi й нацiленi на розетку. Пастораль

Археологiчнi артефакти: iнший погляд на небесного оленя

95

на трикутному перехрестi репрезентують двi косулi в геральдичнiй позi.
Вище, на вузькiй площинi рукiв’я зображено плямистого оленя, що рухається вгору, скинувши наперед свої гiллястi роги. Плями на шкiрi тварини
вiдтворенi пуансоном. Завершується рукiв’я антеноподiбним навершшям
iз парою солярних знакiв в основi, увiнчаних симетрично розташованими
рогами. Зовнiшнi гiлки антени також нагадують гiлки швидше оленячих
рогiв. Вишенькою на тортi є графiтi на лобi страшного вепра: IПОРI [21,
с. 122–126, рис. 1]. Тобто, маємо ще одну модифiкацiю рогатого дерева та
вiдтворення реiнкарнацiй плямистого небесного оленя (Рис. 4).

Рис. 4: Залiзний меч у золотих пiхвах. Велика Бiлозерка, кург. 30.
Фото Д. Клочка. НМIУ.

Наведу ще один комплекс з цiєї ж виставки, де в десятках зображень
по золоту втiлено жертовнiсть та велич оленя. Не виключено, що їх було
ще бiльше, але парне поховання чоловiка-воїна та жiнки 65-ти рокiв у квадратнiй ямi було пограбоване. На щастя археологiв, крадiї обiйшли увагою
три нiшi: сакральну, м’ясну та винну в курганi 13 бiля с. Велика Знам’янка,
неподалiк вiд Гюнiвки, Мамай-гори та Кам’янського городища скiфiв. Отже, комплекс знаходився у серцi Скiфiї й датується добою архаїки (друга
половина V ст. до н. е.), коли номади ще ховали небiжчикiв у ямах, якi
описував Геродот, а не в катакомбах часiв пекторалi.
У сакральнiй нiшi стояли три дерев’янi чашi декорованi золотими платiвками з оленем у летючому галопi, коли вiн вiдривається вiд землi (4) та
платiвками зi стилiзованою головою грифона (2) — iстоти, що шматує оленя в нижньому свiтi. Одна платiвка з оленем ушкоджена вiстрям клинка —
суто символiчний акт. В м’яснiй нiшi стояв великий казан зi шматками
звареної конини та порожнiй казанок. У винницi прихилили до стiни 18
амфор, поклали глибинний черпак та ситечко. Поряд поставили двi дерев’янi посудини зi золотими окуттями: ритон та кубок. Обидвi ряснiли
зображеннями оленiв [22, с. 242–245, рис. на вклейцi]. Iконографiя скiфiв
наочно доводить, що ритонами в побутi та ритуалах користувались чоловiки, а кубками — жiнки. Найлiпшою iлюстрацiєю тому є чаркування жiнки
в розшитому золотом калафi на тронi з на колiна опущеним скiфом, що
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на згадуванiй вище платiвцi з Сахнiвки. Музика грає, а товариство п’є та
гуляє [14, с. 48–52, рис. 1–4].
Але ближче до посуду з винницi. На ритонi — суцiльний жах, бо його
вiнце декороване всуцiль платiвками з вiдтятою головою оленя. При тому переднiй рiг тварини завершується дзьобом грифона. Ще бiльше драми
на великiй платiвцi, що позначає мiсце для губ. Там панує iкластий вепр
з гостроколом щетини уздовж хребта. Вiн своєю вагою нiби опускає напiврозкладену голову оленя з мертвим оком вглиб безоднi, а всi завитки розкiшних колись оленячих рогiв стають голiвками грифонiв. Це вже швидше
череп та хребцi шиї — будiвельний матерiал для оленячого дерева життя.
Ще нижче по тулубу прозора «змiїна» орнаментика та лев’яча голова на
вiстрi ритона (Рис. 5) [18, с. 16, фото 14].

Рис. 5: Ритон для вина, золото, срiбло, органiка. Велика Знам’янка, кург. 13.
Фото Д. Клочка. НМIУ.

Iнша справа — жiночий кубок (Рис. 6). Вiн цилiндричний i плоскодонний, оздоблений риштуваннями платiвок довкола дна та трьома вузькими
вертикалями звiдти до вiнець. Цi горизонталь та вертикалi помереженi єдиним рельєфним образом оленя в летючому галопi. Сукупно їх 27. Збiльшений образ цього ж оленя на квадратнiй платiвцi позначає мiсце для губ.
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[18, с. 17, фото 15]. Така ось оптимiстична статистика (28 оленiв проти
9-ти вiдтятих оленячих голiв) вказує на символiчну перемогу життя над
смертю, добра над злом.

Рис. 6: Кубок для вина, золото, органiка. Велика Знам’янка, кург. 13.
Фото Д. Клочка. НМIУ.

Загалом, олень в усiх своїх модифiкацiях лишався провiдним символом (тотемом) Великої Скiфiї й саме вiд скiфiв, у той чи iнший спосiб,
перейшов до образотворчої традицiї союзних їм племен, серед них i до
слов’ян. Монументальний рельєф святилища в Бушi складається з реплiк,
а то й мiфологем скiфського епосу. З плином часу вiн збагатився написами й став об’єктом практик в язичницькiй та християнськiй традицiях
слов’ян, а вiдтак українцiв. Тому аргументи всiх учасникiв дискусiї щодо
часу створення та сакрального використання рельєфу в Бушi мають певну
рацiю.
Наостанок хочу ще раз звернутися до кiнцевих висновкiв адепта найпiзнiшої дати святилища О. Формозова, який провiв лiнiю вiд мисливця,
а потiм святого мученика Євстахiя (Плакида) до сподвижника Богдана
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Хмельницького Євстахiя Гоголя — предка великого письменника Миколи Гоголя та рiшуче ввiв дискусiйний рельєф до контексту української
культури ХVI ст. Принагiдно дослiдник нагадав, що лiтературний геройзапорожець Остап Бульба, це той же Євстахiй [11, с. 138]. Мабуть не випадково в дискусiї останнiх рокiв щодо небесного покровителя мисливцiв
України таким визнають святого Євстахiя. Вiн фiгурує на фресках багатого на сцени полювання Софiйського собору в Києвi з ХI ст. [23, с. 5]. Не
дивно, що й на емблемi Всеукраїнської мисливської спiлки на передньому
планi фiгурує олень з гiллястими рогами в польотi, нацiлений на птаха.
Невмируща традицiя Великої Скiфiї — України!
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Archaeological journey of the composer
Mykola Lysenko to Khortitsa
Valentina Davydenko1

Археологiчна подорож композитора
Миколи Лисенка на Хортицю
Валентина Давиденко
Abstract. In the article on the example of the outstanding
works of M. Lysenko the particularities of creative laboratory of
the remarkable Ukrainian composer in the context of artistic
understanding of the Cossacks are considered. In the 20 th century
it was folklore that intensified the process of creative reflection of
the Cossack history. In those days, the society was forming historical thinking and interest in the national color. The Cossacks, as a
special phenomenon in the history of Ukraine, became a symbol of
heroism, honor, justice, a symbol of the will of the nation. In musical
culture, the work of M. Lysenko demonstrated vivid examples of the
embodiment of Cossack themes. In particular, his prominent opera
and cantata were composed under the influence of an archeological
trip to Khortytsia in 1878.
Keywords: Sich, cossacks, hetman, local lore archeology, cantata,
opera, anthem

Анотацiя. У статтi на прикладi визначних творiв М. Лисенка
розглядаються особливостi творчої лабораторiї видатного українського композитора в контекстi художнього осмислення козацтва. У ХIХ столiттi саме фольклор активiзував процес творчого
вiдображення козацької iсторiї. В цей час в суспiльствi формується iсторичне мислення, зацiкавленiсть нацiональним колоритом. Козацтво, як особливе явище в iсторiї України, стало символом героїзму, честi, справедливостi, символом волi нацiї. У музичнiй культурi творчiсть М. Лисенка продемонструвала яскравi
зразки втiлення козацької тематики. Зокрема, його знакова опера i кантата народилися пiд враженням археологiчної подорожi
на Хортицю 1878 р.
Ключовi слова: Сiч, запорожцi, гетьман, пороги, краєзнавча археологiя, кантата, опера, гiмн
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У меморiальному кабiнетi Музею Миколи Лисенка на стiнi над фортепiано помiж iнших, особливо дорогих для композитора картин, є репродукцiя лiтографiї художника Сергiя Василькiвського «Козак в степу». Подiбний сюжет проглядається i на iсторичнiй свiтлинi, що вiдображає справжнiй iнтер’єр кабiнету за життя композитора. Образ козака був дорогим
серцю Миколи Лисенка ще й завдяки незабутнiм яскравим враженням композитора вiд його мандрiвки на Хортицю 1878 року у складi археологiчної
експедицiї в мiсця зруйнованої Запорозької Сiчi.
У ХIХ столiттi саме фольклор активiзував процес художнього осмислення козацької iсторiї. В цей час в суспiльствi формується iсторичне
мислення, зацiкавленiсть нацiональним колоритом. Козацтво, як особливе
явище в iсторiї України, стало символом героїзму, честi, справедливостi,
символом волi нацiї.
У музичнiй культурi творчiсть М. Лисенка продемонструвала яскравi зразки втiлення козацької тематики. Козаки захоплювали композитора
тим, що були вiльними людьми, боролися за волю народу й досягли державної автономiї в Гетьманщинi. Зацiкавленiсть Козацькою добою була викликана й особистими обставинами. Адже предки композитора походили
з козацького роду, iсторiя якого надавала численнi приклади дивовижної
звитяги, хоча б образ Вовгури Лиса, напiвлегендарного вiдважного козака,
який славився своєю незвичайною силою. Перший документований засновник роду — Iван Якович (Яковленко) Лисенко — учасник багатьох походiв, Генеральний осавул, полковник Чернiгiвський i Переяславський, Наказний Гетьман України 1674р., «шляхетськi й маєтнi права отримав за Унiверсалом гетьмана Дем’яна Iгнатовича (Многогрiшного) року 1671 мiсяця
листопада», пiдтверджено унiверсалом гетьмана Iвана Самойловича 3.05.
1672, унiверсалом гетьмана Iвана Мазепи у 1688 р.; Герб надано 1660 р.,
затверджено 1704-го. [с. 7, 14]
У наступних поколiннях Лисенки породичалися з усiма гетьманськими родами України, займали значнi пости у козацькiй iєрархiї, а пiсля
скасування козацтва служили, в основному, у кавалерiйських, так званих,
«малоросiйських» та «українських» полках.
Ще з дитинства вiд свого дядька Олександра Захаровича Микола Лисенко почув запорозькi думи i пiснi, якi справили на нього глибоке враження. Вiд нього ж вiн почав записувати мотив i слова. Народнi пiснi
та думи, якi заворожували уяву тонкої натури — все це вилилося згодом у музичнi твори монументальної сили нацiонального духу. Композитор
свiдомо повертався до власного корiння — iсторiї старовинного козацькостаршинського роду, приналежнiсть до якого починав з роками вiдчувати
все глибше.
Одна з перших спроб творчого вiдображення цiєї теми випала на часи
навчання у Київському унiверситетi Св. Володимира. Лисенко зi Старицьким мрiяли про створення опери, як масштабної народної драми, i зупинили свiй вибiр на повiстi Олекси Стороженка «Гаркуша», де автор представив яскравi описи побуту козакiв Запорiзької Сiчi. Ця опера стала першою спробою М.Лисенка втiлити в оперному жанрi козацьку iсторичну
тематику. За сюжетом п’єси Семен Гаркуша — козацький отаман, який
у 70–80-i роки ХVIII ст. очолював повстанськi загони у Слобiдськiй, Лi-
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вобережнiй та Правобережнiй Українi. Вiн вiдзначається смiливiстю, вiдчайдушнiстю, чеснiстю. Композитор та лiбретист прагнули створити оперу
на нацiональну тематику. У збережених музичних уривках присутнi тi головнi музичнi елементи, якi Лисенко розвиватиме протягом усiєї творчої
бiографiї та втiлить в оперi «Тарас Бульба». Iсторично — героїчну тему
вiн розкриє через музичну мову, в основi якої були фольклорнi джерела.
Тодi, 1864 року, вiдсутнiсть знань з оперного жанру та спецiальної музичної освiти завадили у роботi молодим авторам. Та iдея залишилася жити
в творчiй уявi.
У листi до батькiв iз Лейпцига, де вiн вчився в консерваторiї, молодий
Лисенко називає себе «гетьманцем» [8, с. 94]
А Олена Пчiлка описує у своїх спогадах про Миколу Лисенка одне
з перших вражень вiд концерту у мiському театрi: «...на високому помостi
з’явився цiлий гурт людей. Дивнi то були для мене люди! Се вже було мовби на якiйсь картинi...Люди були в козацькiй одежi, в жупанах. Перед ними
став молодий козак — теж у такiй одежi. Аж ось козак махнув рукою —
i один з гурту заспiвав, нiжно, чуло: «Ой пущу козаченька в саду,/А сам
пiду к неньцi на пораду...». Скiльки раз я чула потiм ту пiсню! I часто
пригадувалось менi, яке величезне враження зробили тодi дальшi слова,
пiдхопленi хором: «Вiйсько йде, короговки мають,/ Попереду музиченьки
грають!..Сей козак — дирижор i був Микола Лисенко» [10, с. 51].
В Автобiографiї М. В. Лисенко згадує, як списав усi думи кобзаря
Остапа Вересая з текстом i нотами, де оспiвувалася iсторiя козацьких походiв, i потiм написав перше в Українi ґрунтовне наукове дослiдження
про музичнi властивостi i будову української пiснi «Характеристика музыкальных особенностей малоруських дум и песен, исполняемых кобзарем
Вересаем».
А вже у першiй закiнченiй оперi «Чорноморцi», написанiй 1872 року за
п’єсою Кухаренка «Чорноморський побит на Кубанi», озвучена заповiтна
козацька тема в арiях героїв, побудованих на українських народних пiснях,
як «Засвiт встали козаченьки». А в наступнiй оперi «Рiздвяна нiч» образ
негативного гоголiвського персонажа Пацюка буде перетворено на козакахарактерника, останнього лицаря запорозької вольницi.
В iсторiї української музики iсторичнi пiснi з козацькою тематикою
вперше широко представленi саме у творчостi Миколи Лисенка. Вони наявнi у перших шести випусках «Збiрника українських пiсень» для голосу
з фортепiано(1868—1895 рр), а також в аранжуваннях дванадцяти «десяткiв» народних пiсень для хору з фортепiано (1885 — 1903рр). Композитор
звертався до фольклорних текстiв, в яких переважно були вiдтворенi подiї
Хмельниччини та Колiївщини. Серед козацьких пiсень, присвячених Сiчi, в 11 десятковi вмiщено «Ой Сiч-мати», де звертання до Сiчi, до Лугу.
А пiсня «Ой негаразд, запорожцi» стосується так званого «першого» руйнування Сiчi (за часiв Петра I).
Слово Сiч значить «лiсовий поруб». «По таких порубах ставили козаки свої першi селитьби»[5, c. 222] — пише в своєму дослiдженнi перший
бiограф Миколи Лисенка Дмитро Ревуцький. «Всiх Сiчiв на Запорiжжi
налiчують 8: Хортицька, Базавлуцька, Томакiвська, Микитина, Чортомлинська, Кам’янська, Олешкiвська й Нова. Першi серйознi суперечки мiж
Москвою та сiчовиками почалися наприкiнцi ХVII ст.».[5, c. 222]
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Тому, вочевидь, не випадковою була поїздка Миколи Вiталiйовича до
знаменитих Днiпрових порогiв, найближчого шляху до Запорiзької Сiчi
у 1878 р. у складi експедицiї одного з активiстiв київської «Старої Громади» Вiльяма Людвиґовича Беренштама (1839—1904). Лисенко у листi до
М. П. Драгоманова вiд 15 листопада 1878 р. згадував про те, як вiн разом
з В. Л. Беренштамом здiйснив подорож на о.Хортиця для проведення археологiчних пошукiв в районi розташування Запорозької Сiчi. «Були ми
влiтку з Вiльiамом у Катеринославi, їдучи на пороги, де ми на Хортицi
з їм копали...Не тiльки бачились з своїми тамечки, але брали двох з собою
навiть за пороги, Донця i Маркевича». [8, c. 137]
Мова йде про членiв Катеринославської української громади: учителя Г. В. Донцова i письменника, судового слiдчого Д. В. Марковича. Для
Лисенка ця мандрiвка стала визначальною для подальшої творчостi, адже
вiн на власнi очi побачив артефакти, якi пiдтверджували iсторiю козацької
Сiчi, брав особисту участь у розкопках шести курганiв, сходив усi скелi,
наслухався козацьких пiсень.
Композитор подiлиться побаченим враженнями про вiдвiдини колишньої козацької столицi у листi, датованому 25 червня 1878 року Ользi
Антонiвнi Липськiй: «Нас їхало на пороги щось душ 12 або 14... Доїхавши
до села (Лоцманська Кам’янка), надумались i далi поїхати через пороги
аж до найбiльшого Ненаситецького. Що за розкiшна природа тих порогiв!
Така грандiозна околиця: береги скелями височенними вкритi. А Днiпро
реве й шумує, спертий камiнням упоперек од краю до краю...Ненаситець,
по — запорозькому, Дiд, — найлютiший, найвеличнiший, — аж дух сперло
в грудях, як переїздили... I весело, i боязко, i якось чудно на душi. Проминув пекло, i спочуваєш себе немов якимсь i справдi лицарем». [8, c. 129]
Чи не з тих захоплених вражень постав згодом i образ його непереможного нацiонального героя, втiленого в оперi «Тарас Бульба»: «Треба
було бачити...нашого лоцмана Мусiя Бойка, високого стану чоловiка, вiд
умiлостi якого залежало усе наше життя; був би трошечки схибив стерном
(рулем), и вся кумпанiя годувала б ракiв своїм тiлом. На йому широченнi
синi козацькi, наче море, штани, бiла сорочка, чорним вишивана, довгi вуса; поза (Боже, яка велична поза!) безстрашна, одважна, лицарська, и хоч
би вусом моргнув, хоч би бровою повiв, хоч би хмаринка на виду вiд якогонебудь страху або турбування, немов вiн таке звичайне, просте дiло робе.
Тiльки очi, немов зорi, в одне мiсце дивляться, немов прикутi до тiєї безоднi, що кипить i шумує напередi нашого дуба. Таке враження глибоке
и непозбутнє, що й навiки, здається, не забудеться».[8, с. 129]
Що становили собою пошуки та знахiдки В. Л. Беренштама в царинi
виявлення археологiчних та краєзнавчих старожитностей та яку цiннiсть
мають вони нинi для сучасних дослiдникiв? В. Л. Беренштам вперше провiв розкопки шести курганiв на островi Хортиця. Попередню археологiчну
розвiдку здiйснив в 1876 р. аматор-дослiдник Якiв Павлович Новицький
(1847—1925), який протягом десятирiч дослiджував культуру цього регiону. Тривалий час дiяльнiсть В. Л. Беренштама в галузi краєзнавчої археологiї згадувалася у контекстi наукових зацiкавлень Я. П. Новицького. До
речi, бiльш фундаментально пошуками мiсцевих Старожитностей Вiльям
Людвигович захопився саме пiд впливом iсторика та археолога В. Б. Антоновича.
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А ось, цитований Я. П. Новицьким, лист В. Л. Беренштама, який писав: «...некоторые курганы обросли кустарником (волошанкой) — признак,
что поверхность насыпи в значительной степени состоит из кладки валунов. Под последними — слой топтаной глины, ниже горизонта четырехугольная яма 1 арш. и вершка глубины от запада к востоку, в которой разрозненные кости скелета, многие кости изломлены, в человеческом черепе находился череп грызуна; близ костей бронзовые стрелы, куски совсем
ржавого железа, глин. бусы и немногие черепки от глиняной посуды. Под
костями слой валунов. В 2-х из 3-х курганов по глиняному кувшину; на
одном грубо выцарапан олень».[13, с. 61]
Як стане вiдомо пiзнiше, ця знахiдка виявилася знаковою, подальшi
розвiдки в археологiї вiдкриють тему культу «Зоряного оленя» на цiй територiї в далеку iсторичну добу. Беренштам детально описує навiть недавнi
грунтовi рельєфи, змiненi, вочевидь, уже сучасними йому копачами. «...на
уровне скелета глиняный сосуд (глечик), яичная скорлупа, бронзовая иголка в 3 в. длиною и 2 бронзовые стрелы. В самой юго-восточной группе было
раскопано 2 кургана; тут же разбитый глиняный горшок; в другом много
черепков от глиняных сосудов, а также 3 целых таких же сосуда и несколько фрагментов человеческих костей... Высота этих курганов 12 арш.,
окружность 2535 саж. Не могу вполне точнее восстановить, было ли изображение оленя на горшке 1-й или 3-й группы». [13, 61].
Колекцiю знахiдок В. Л. Беренштама досi не знайдено, слiди її губляться в фондах наукових установ Москви та Петербурга. В. Л. Беренштам,
як, власне, й Я. П. Новицький, проводили розкопки за традицiями археологiчної практики того часу, за нинiшнiми оцiнками,вельми недосконалою.
«Але все ж якщо оцiнювати результати проведених розкопок з позицiй i вимог археологiчної науки кiнця XIX — початку XX ст., то зi своїми завданнями В. Л. Беренштам впорався» [13, 62]. Розкопував Беренштам переважно
скiфськi курганнi поховання. Деякi з них можуть бути датованi i значно
бiльш раннiм часом. Допоки вiдомий лише один курган, який може бути
пов’язаний iз тiєю пам’ятною експедицiєю. У народi його називають курганом Беренштама.
Знавець iсторiї козацької Хортицi А. Л. Сокульський характеризує
В. Л. Беренштама як «першого професiйного археолога о. Хортиця», вiдзначаючи, що саме «...археологiчнi дослiдження Беренштама на о. Хортиця
допомогли видiлити на його час шiсть локальних курганних груп... Археологiчнi факти розкопаних курганiв дають змогу певною мiрою визначити широкий спектр стародавнiх культур вiд неолiто-ямного часу до часiв
козацької доби й воєнної колонiзацiї Хортицi в часи росiйсько-турецької
вiйни 1735—1739 рр. Важливо, що саме В. Л. Беренштамом вперше були
отриманi археологiчнi матерiали про iснування на о. Хортиця культу «Зоряного оленя» в добу середньої бронзи»[12, с. 121]. В урочищi Сагайдачного
В. Л. Беренштам розкопав в курганi козацьке поховання, у Музичнiй балцi
виявив культурний шар козацької стоянки XVI-XVII ст.
Микола Лисенко, як очевидець та учасник тих археологiчних розвiдок, якi дозволили знайти унiкальнi артефакти минувшини, безумовно, був
перейнятий глибокими враженнями вiд побаченого.
«На островi Хортицi ...бачив я старожитнє селище, де була колись
Сiч, уся обкопана валом, ...де жило колись славне товариство лицарське...
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Тепер тирса шумить, молочаєм та неплiдною травою, чаполоччю поросло
усе те. Думи глибокi, безкраї будить у мене уся та обстанова глуха, степова. Серце й розум поривається поринати у ту далеку-далеку старовину,
рiдну, кревну старовину... Пiд впливом усього того ...зайдеш собi кудинебудь у безлюдний яр. Днiпро оддалеки видно... Ляжеш на посохлiй травi степовiй, задумаєшся; здається, от-от з-за гори з’явиться козак на конi
у червонiм жупанi, добре озброєний, i ждеш його, i пiснею викликаєш, i жалем доймаєш — нема, не їде... Написав пiд впливом дещо, i теж — “Б’ють
пороги”». [8, с. 130]
Кантата — поема «Б’ють пороги», в основу якої покладено твiр Тараса
Шевченка «До Основ’яненка», була написана для солiста, хору i оркестру.
У кантатi композитор вперше заявив проблему iсторичної долi України,
створивши засобами музичного мистецтва узагальнений образ героїчного
народу. Незабутнi романтичнi враження про природу Хортицi, пiднесенiсть
i лiрична схвильованiсть надали особливого емоцiйного колориту музичному твору.
Поема-кантата має чотири епiзоди, яким властива романтична пiднесенiсть, героїка, народнiсть. Композитор вiдтворює картину Днiпрових
вод, зiставляючи подiї життя українського народу з героїчною боротьбою
за нацiональне визволення. Образ могутнього i неприборканого Днiпра нiби уособлює народнi сили. В оркестровому вступi чути прибiй бурхливих
днiпрових хвиль, i на цьому тлi виникає широка мелодiя, що iнтонацiйно
нагадує козацькi пiснi, зокрема, «Про Байду». II епiзод — лiрична розповiдь
про степ, усiяний високими могилами козакiв. Вiн будується на iнтонацiях народних наспiвiв «Чайка скиглить, лiтаючи». Але поет вiрить у час
визволення.
Слава не поляже...
Епiзод «Слава» сприймається як гiмн народнiй славi, нiби музичний
пам’ятник пiснi та думi, котрi народ береже, як свою святиню. Цей епiзод
звучить урочисто, пiднесено. Музика за iнтонацiями близька до прославних українських пiсень.
Згодом вiн повернеться до цiєї теми в iншому творi та iнакшiй музичнiй формi. «Боже, великий, єдиний», духовний гiмн на славу Українi.
До революцiї фiнальний епiзод кантати «Б’ють пороги» друкувався без
тексту, цензура не допускала прилюдного виконання сповнених гнiвного
пафосу дум народного поета, окрилених спiвучою мелодiєю видатного композитора.
Виконання кантати у супроводi фортепiано вiдоме з 1882 року — пiд
орудою автора у Києвi. 22 березня 1882 року її було з успiхом презентовано
i у Львовi в залi Народного дому на музично-поетичному вечорi з нагоди
роковин смертi Шевченка. Того ж року на прохання автора кантату оркестрував Владислав Заремба. А в Катеринославi прогресивний український
дiяч, великий шанувальник Лисенка Г. I. Маркевич вирiшив влаштувати
концерт, до якого включили кантату «Б’ють пороги». Увесь збiр вiд цього концерту призначався на спорудження пам’ятника Тарасу Шевченку
в Києвi.
Ось як описує генеральну репетицiю Лисенкового концерту в своєму
етюдi Iван Нечуй («Зоря галицька». — 1887. № 11–12).
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«От виходить на сцену український хор. Народнi костюми новi, свiжi,
гарнi. На дiвчатах аж сяють квiтки та стрiчки. Вишиванi сорочки, червонi
черевички, намиста аж сяють. Повiяло рiдним духом України. На сценi
заворушилася сила молодих людей. Свiжими молодими голосами полилась
Лисенкова кантата: «Б’ють пороги...».
Загув оркестр прелюдiю. Загуркотiли баси. Полився голос чудового
баритону:
Б’ють пороги, мiсяць сходить,
Як i перше сходив.
Нема Сiчi. Пропав i той,
Хто всiм верховодив.
Кругом галери козацькi човни. На човнах сидять рядками козаки
з довгими вусами, загорiлi, з дужими плечима. Я нiби бачу, як виступають
їх лиця, ясно освiченi бликами, неначе на темних картинах Рембрандта.
Чуть силу України в тих дужих мотивах, силу велику, незламну... [5,
с. 116]
Твiр набув такої популярностi, що навiть прозвучав у концертi до
50-рiччя Київського iнституту шляхетних дiвиць, що вiдбувся у Мiському
театрi 16 серпня 1884 року.
Побачене й почуте у тiй археологiчнiй експедицiї надихнуло композитора не лише на створення кантати. Вiн написав у цьому романтичному
напрямку чимало пiсень, «Ой, чого ти почорнiло...», уривки з «Гайдамакiв» тощо.
Та насамперед це заклало основу омрiяної опери з українським нацiональним героєм у головнiй ролi — «Тараса Бульби». Остап Лисенко згадував, як батько запропонував допомогти йому в коректурi опери «Тарас
Бульба». «Редагуючи оперу, батько нiби наново переживав її народження,
першi кроки. Разу раз вiдривався вiн вiд роботи, згадуючи якийсь дорогий йому епiзод, окремi сцени... Намiр написати оперу за повiстю Гоголя
остаточно змiцнiв, коли вiн в 1878 роцi разом з археологiчною експедицiєю
побував на мiсцi колишньої Запорозької Сiчi».[c.199–201]
Психологiчний портрет Тараса Бульби був характерним для багатьох
козакiв того часу. Це образ мужнього оборонця Вiтчизни, що став символом козацької вiдваги, незламностi та вiдданостi своєму народовi i православнiй вiрi. Вiн увiбрав типовi риси народного характеру героя, якi виразно проявляються у психологiчнiй характеристицi, його мовi, народних
звичаях, побутових i батальних сценах.
Остап Лисенко згадує, що 1902 року пiд час хорової подорожi до Катеринослава Микола Вiталiйович вiдвiдав директора Музею запорозької
старовини Еварницького i провiв у музеї увесь день. «Ви не можете уявити собi, земляче, — сказав вiн Еварницькому, — як допомогла менi та давня
подорож на Хортицю. Картина Сiчi, козачих зборiв, виборiв кошового —
хiба ж я написав би їх, якби не побачив власними очима залишки славної
минувшини?...» [15, с. 201]
Ще не починаючи писати музику, вiн нiби внутрiшнiм слухом вiдчув
i увесь характер сцени в цiлому, i звучання її окремих фрагментiв. Його
цiкавi й конкретнi зауваження щодо цiєї дiї викладенi в листах до НечуяЛевицького, малюють яскраву й барвисту картину:
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«...рада козацька повинна якнайефективнiше обставлена бути. Сперечання. Гомiн, змагання хорiв(котрi можна подiлити на два табори або
партiї);отдiльнi речi промовцiв (ораторiв) до кола радного. Згода, ухвала
тут, несогласка деiнде в заднiх лавах, така турбацiя. Вагани на в голосах,
в цiлих навiть купах козачих; росте той вигук голоснiш та голоснiш, наче
море, до гамору великого;потiм зачина тихшати помалу, наче море по одливi, i уповнi стиха, як дiйде кiношної згоди. Бучна. Велична рада повинна
грандiозне враження на слухачiв зробити». [8, с. 95]
Увесь наведений план Лисенко майже без змiн використав у III дiї
«Тараса Бульби».. Тонко, з повною iсторичною достовiрнiстю розкриває
композитор образ народу. Лисенковi вдалося вiдтворити надзвичайно багатогранний образ Тараса Бульби яскраво й переконливо. Завзятий, справедливий, мiцний духом i тiлом — справжнiй народний богатир, надiлений
рисами епiчної могутностi i щирої людяностi.
Один iз найцiннiших скарбiв Меморiального Музею Миколи Лисенка
— автограф 1885 року iз заголовком «Дитячий гiмн». Це — перша чернетка «Молитви за Україну» («Боже Великий, Єдиний...»). Писався цей твiр
як вранiшня щоденна молитва для українських шкiл у Галичинi. Нинi —
це канонiчний гiмн УАПЦ КП i духовний гiмн Незалежної України, яким
традицiйно завершується богослужiння в багатьох українських храмах, вiн
також звучить у сесiйнiй залi парламенту i на концертних сценах. Духовний гiмн «Боже, великий, єдиний» на слова Олександра Кониського давно
став сакральним оберегом нашої вiтчизни, прибравши назву «Молитви за
Україну». У ньому синтезовано велику любов композитора до свого народу
i вiру в його майбутнє.
Твiр став широко популярним не тiльки в Галичинi i Буковинi. Першого серпня 1885 року вiн прозвучав на лiтературно-мистецькому вечорi
у Тернополi, присвяченому пам’ятi українського письменника та iсторика
Миколи Костомарова. Особливого значення «Молитва за Україну» набула в часи творення української державностi. У виконаннi багатотисячного
хору пiд орудою Кирила Стеценка твiр звучав на площi Богдана Хмельницького у Києвi пiд час нацiонально — патрiотичного мiтингу 20 грудня
1917 року та у день злуки УНР i ЗУНР 22 сiчня 1919 р. Iз встановленням
бiльшовицької влади «Молитва» була вилучена зi списку творiв Миколи
Лисенка i заборонена для виконання. Проте, «заборонена i зацькована»
в Українi знайшла прихисток в українському середовищi зарубiжжя.
I тiльки в часи незалежностi України твiр став офiцiйно духовним
гiмном нарiвнi iз державним.
Отже, тема козацького епосу, як прообраз героїчного вiльнолюбивого духу української нацiї, була постiйною в творчiй лабораторiї композитора i це, звiсно, не оминала увагою цензура. Зокрема, у справi видання Лисенкової кантати на слова В.Самiйленка «До 50-х роковин смертi
Т.Шевченка» спецiально призначено було «Тимчасовий комiтет в справах
друку» на чолi з вiдомим українофобом професором Т.Флоринським. Видання кантати було заборонено i пiдлягало конфiскацiї. У доповiдi комiтету
зазначено:
«Слушали: Доклад о музыкальном произведении со словами на малорусском наречии «До 50-х роковин смертi Т. Шевченка». Кантата. Муз. улож.
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М. Лисенко. Вiрш В. Самiйленко и рисунком на обложке, отпечатанном
в типографии Чоколова в количестве 500 экземпляров.
Рисунок изображает отряд запорожского войска с гетманом во главе,
мчащийся галопом к холму, где находится могильный памятник Шевченка. Запорожцы жестами обнаруживают свое победное и торжествующее
настроение, а гетман булавою указывает малорусскому народу на могилу
поэта. Таким образом, рисунок предвозвещает малороссам восстановление
былой политической самостоятельности Малороссии, утерю которой Шевченко в своих произведениях оплакивал и к возвращению которой он призывал малороссов стремиться. Усматривая в данном изображении и кантате возбуждение южной ветви русского народа к изменническим деяниям против России, т. е. признаки преступления, предусматриваемого п. 1
ст. 129. Угол. Улож. 1903 г. Комитет по делам печати постановил: наложить арест на названное музыкальное произведение и просить прокурора
Киевской судебной палаты войти с ходатайством в Киевскую судебную палату об утверждении ареста и об уничтожении издания, на основании ст.
1213-ой Уст. Угол. суд. по продолж. 1906 г., не возбуждая судебного проследования против виновных, т. к. распространения названного произведения
не последовало...».
Однак, понад усi заборони, Микола Лисенко створював у свої музицi
образ могутнього непереможного народу, iндивiдуалiзуючи риси героїв —
козакiв, оскiльки вони уособлювали iдею народної волi,що вiдповiдало тодiшнiм настроям нацiонально свiдомої української iнтелiгенцiї. Прикладом
власної принциповостi i непохитної мужностi, послiдовним служiнням нацiональнiй iдеї Микола Лисенко демонстрував оспiванi у його ж творах
ментальнi риси українського героя, як «слава» i «честь». У часи козацької
доби поняття честi не було матерiальним знаком, а поняттям моральної
свiдомостi. Цi внутрiшнi моральнi якостi i принципи воїна видатний композитор зримо заявив своїм творчим i громадянським подвигом на полi
культури.
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Вiденська музична українiка i творчiсть
Андрiя Гнатишина
Любов Кияновська
Якщо замислитись, якi європейськi мiста вiдiграло особливо важливу роль у становленнi української музичної культури, найчастiше ставало осередком зародження нових iдей i напрямiв, що найiстотнiше впливали на художнiй свiтогляд наших композиторiв, де зародилось найбiльше
культурницьких українських товариств — то пальму першостi, безперечно,
треба буде вiддати Вiдню i Празi.
Але якщо празькi контакти видаються доволi природними — все-таки
своє значення має близькiсть слов’янських натур, то у вiденських прiоритетах української культури бачиться щось доволi дивовижне — адже в столицi Австрiї так чи iнакше перетинались шляхи вiтчизняних мистцiв ще починаючи вiд ХVIII сторiччя i завершуючи сьогоденням. Саме у Вiднi зупинився на довший час Дмитро Бортнянський, доволi неохоче повертаючись
з сонячної Iталiї у Петербург, i тут потоваришував з Антонiо Сальєрi, знаним бiльше як суперник Моцарта. Тут наприкiнцi ХVIII ст. пiсля третього
передiлу Польщi i приєднання Галичини до iмперiї Габсбургiв був заснований славетний Barbareum, греко-католицький лiцей, де навчання музики
займало важливе мiсце, та тодi ж була передана греко-католицькiй громадi церква святої Варвари, що до сьогоднi збереглась у затишному куточку
Вiдня. Тут декiлька десятилiть дiяла хорова капела Андрiя Розумовського, сина останнього гетьмана України, що пiсля вiд’їзду його з австрiйської
столицi перейшла у церкву Варвари. Не в останню чергу завдяки майстерностi спiвакiв капели захопився музикою Бортнянського єпископ Снiгурський, i через декiлька десятирiч це захоплення дасть вагомi результати
в дiяльностi композиторiв Галичини.
У Вiднi з аматорського спiвацького товариства, завдяки iнiцiативi
Анатоля Вахнянина, повстане в 1868 роцi студентське товариство «Сiч»,
члени котрого впишуть славну сторiнку в iсторiю, науку, полiтику, культуру нашої країни. Шевченкiвськi вечори, органiзованi товариством, збирали
1
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iнтелектуальну елiту багатонацiонального Вiдня. Тут на сценi кайзерiвського оперного театру виступатимуть славетнi українськi спiваки Олександр Мишуга, Степан Волошко, Євген Носалевич. В перших десятилiттях ХХ ст. у Вiднi навчаються Фiларет Колесса, Станiслав Людкевич, Нестор Нижанкiвський, Любка Колесса, Богдан Бережницький, Борис Кудрик...Пiсля Другої свiтової вiйни тут засяє блискучий талант спiвачки
Iрини Маланюк, пiзнiшої титулованої Kammersängerin.
Цi короткi ескiзи українсько-вiденських музичних зв’язкiв повиннi
дати уяву, як глибоко вкорiнились слов’янськi спiвочi традицiї в столицi Австрiї. На цьому тлi цiлком гармонiйною i закономiрною видається
дiяльнiсть Андрiя Гнатишина — довголiтнього регента хору церкви святої
Варвари у Вiднi, композитора, диригента, педагога.
Коротка бiографiчна довiдка:
Андрiй Гнатишин народився в селi Чижикiв неподалiк вiд Львова
26 грудня 1906 року, навчався у Вищому музичному iнститутi iм. Лисенка у Львовi у Станiслава Людкевича, Бориса Кудрика (теорiя музики, контрапункт) Галини Левицької (фортепiано). З 1930 року проживав у Вiднi. Закiнчив Вiденську консерваторiю по класу теорiї музики В.Люстгартена. З 1956 року до 1995 керував українським хором
церкви святої Варвари у Вiднi. Творчiсть розмаїта за жанрами, обiймає двi опери («Медведюк» та «Олена»), оркестровi сюїти та увертюри (серед них — увертюра «Ой не ходи, Грицю», «Українська сюїта»),
кантата «Рука Iоанна Дамаскiна», повну лiтургiю та окремi лiтургiчнi номери, паралiтургiчнi пiснi та хори на духовну тематику камерноiнструментальнi твори, обробки українських народих пiсень для голосу
з фортепiано та хору.
Помер Андрiй Гнатишин у Вiднi 7 вересня 1995 року.
Його iндивiдуальна манера на тлi бурхливих технiчних оновлень художньої системи нашого часу може видатись консервативною, зберiгаючи традицiї рiзноманiтних попереднiх епох, починаючи вiд Бортнянського
i кантiв ХУIII ст. i закiнчуючи «перемишльською школою» та Лисенком.
Милозвучнiсть українського пiсенного начала, повага i величнiсть церковних наспiвiв переважає у творчостi Гнатишина i завдяки абсолютнiй впевненостi автора у невмирущiй їх красi переконує у доцiльностi сучасного
буття такої «реставративної» музики. Не забуваймо, що вiн був насамперед композитором-практиком, котрий все життя вiддав роботi з церковним
хором на чужинi. Сакральна музика значно обмежує потяг до експерименту, постiйно нагадуючи про вiчнiсть. В дiалозi з Богом не дозволенi
екстравагантнiсть, буфонада, скепсис, котрi нерiдко забарвлюють палiтру
сучасного мистця. Проте стриманiсть i зосередженiсть релiгiйних почуттiв
природно спiвiснують в хорових i вокальних композицiях Гнатишина з романтичною пiднесенiстю. Так вiн поєднує двi лiнiї однаково важливi для
нього в усвiдомленнi категорiї нацiонального, — фольклорного, задушевнопiсенного i церковного первнiв.
Життя ж на чужинi тим бiльше розбуджує ностальгiю за нацiональним мiфом, за тим, що уособлює прадавнiй дух i напiвлегендарнi постатi
предкiв, оспiванi в думах i пiснях, iсторичнi панорами i красу звичаїв.
Зберегти їх у знайомих формах, звичних i невiд’ємних вiд спогадiв дитин-
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ства, — це духовна потреба, породжена не стiльки нездатнiстю сприйняти
i переосмислити нове, скiльки владним покликом збереження своєї сутностi. Андрiй Гнатишин сам постiйно наголошував, що першочергове його
завдання полягає в тому, щоби зберегти скаб українського духовного спiву
в його чистотi, очистити вiд зайвих i чужих нашарувань:
«Передусiм очищено наш лiтургiчний хоровий спiв вiд творiв чужих
композиторiв, як: Нанке, Сартi та iншi, а також вiд типово московських,
а присвоєно i використано староукраїнськi, тобто київськi розспiви Печерської Лаври та галицькi... Хор присвоїв їх, i нинi хто зайде до церкви святої Варвари на Службу Божу, почує лiтургiчнi спiви, тропарi, прокiмени
в цьому стилi»1 .
Особиста рефлексiя:
Менi довелось зустрiтись з професором Гнатишином двiчi, хоча його музика знайома була i ранiше (в рамках фестивалю «Музика українського зарубiжжя» в 1991 роцi вперше прозвучали деякi невеликi хоровi опуси маестро). Проте його самого побачила в перший раз у Львовi,
в 1992 роцi, коли в залi Львiвської фiлармонiї iм. Людкевича вiдбувся авторський концерт композитора. Пiсля багатьох рокiв замовчування i невизнання на рiднiй землi вiн мав змогу почути свої твори в тому мiстi, де пройшли його юнi роки, в залi iменi його вчителя. Хорова капела
«Трембiта» пiд орудою Миколи Кулика тодi представила дуже вагому
i розмаїту програму хорових композицiй Гнатишина. Не всi вони переконали мене однаково, проте в кращих з них — хорах «Царю небесний», «Пiд
Твою миилiсть» чи «Богородице, дiво» — вiдчувалось непересiчне чуття
нацiональної пiсенної мелодики, шляхетна простота виразу. Пам’ятаю,
що в однiй iз статей порiвняла цi твори з музикою кращих його попередникiв — Кирила Стеценка та Олександра Кошиця.
Часто Гнатишин сягає до традицiї Бортнянського, здiйснює транскрипцiю його духовних творiв. Таким прикладом є «Iзбави вiд бiд» Бортнянського, до якого сучасний мистець додає партiю солюючого сопрано,
витриману в романтичному дусi, наближену до улюблених в ХIХ сторiччi
пiсень-романсiв. Внаслiдок того класицистична яснiсть музики «українського Моцарта»2 , доповнюється бiльш теплими i задушевними емоцiйними тонами. Але не лише в транскрипцiях творiв Бортнянського, а навiть
i у власних опусах — як, наприклад, у «Воздайте славу Господевi», Гнатишин намагається вiдродити манеру духовного концерту кiнця ХVIII ст.,
передати пишний i пiднесений стиль «золотої доби» української духовної
музики3 .

1 I.Калинець. Зустрiч громадянства з композитором Андрiєм Гнатишиним. Буклет –
Львiв: 1990.
2 Так називали Бортнянського галицькi композитори ХIХ ст., зокрема Михайло Вербицький, натякаючи, очевидно, на класицистичнi риси його стилю.
3 «Золотою добою« української музики називав духовний концерт ХУIII ст. та його
творцiв – Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Артемiя Веделя, вiдомий
український музикознавець Борис Кудрик у працi «Огляд iсторiї української церковної
музики«, виданiй в 1937 роцi у Львовi, перевиданiй там же у 1995 роцi Iнститутом
українознавства iм. I. Крип’якевича НАН України.
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Особиста рефлексiя:
Друга наша зустрiч вiдбулась у Вiднi восени 1994 року. Менi пощастило побувати на репетицiї хору греко-католицької церкви святої Варвари, що дивом збереглась у столицi Австрiї протягом двохсот рокiв,
незважаючи на всi воєннi та полiтичнi лихолiття. Пiсля репетицiї, як
це було прийнято, хористи завiтали до найближчої кав’ярнi на келих вина — святкували уродини дочки композитора, Люби Гнатишин. Сам композитор був у прекрасному гуморi, багато жартував, а потiм ми розговорились про його концерти у Львовi, про те, як вiн ставиться до музики.
З величезним запалом говорив вiн про Барвiнського та Людкевича, як про
найважливiших особистостей в музичному свiтi передвоєнного Львова.
Високо цiнував творчiсть о. Йосипа Кишакевича, незаслужено забутого
на той час композитора, зрадiв, коли я його повiдомила, що студентка
мого класу написала диплом про нього. На завершення зустрiчi пообiцяв
прислати книжку про свою творчiсть, що якраз вийшла друком. Через
декiлька мiсяцiв я справдi отримала з Вiдня прекрасно видану монографiю
з автографом маестро. А ще через три мiсяцi його не стало...
Звiсно, не все, написане Андрiєм Гнатишиним за тривалий перiод
(а його творчий шлях тривав бiльш нiж пiвстолiття), залишиться в репертуарi хорiв, спiвакiв та iнструменталiстiв. Проте найцiннiше, що вiн
створив, i завдяки чому залишиться в iсторiї української музики не лише
як ще одне прохiдне iм’я, а як справжнiй композитор — це релiгiйна музика. Вона стала найбiльш спiвзвучною його особистостi не лише тому, що
була нерозривно пов’язана з його щоденною працею регента у церквi. Коренi мистецької вартостi багатьох сакральних творiв Гнатишина ховаються
набагато глибше. Лiтургiйна творчiсть стала для композитора найкращим
способом зберегти себе як українця i як особистiсть. В нiй вiн плекав українську нацiональну духовну iдею, продовжив ту вiчну традицiю нашого
культурного буття, яка невiд’ємна вiд ментальностi народу, а тому i досяг
тiєї щиростi, безпосередностi, а разом з тим пiднесеностi виразу почуттiв,
котра дається не лише працею, не лише професiйною рутиною, а ще тим
внутрiшнiм свiтлом, яке неможливо пояснити словами.
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Human geniuses live among the ordinary people, as if they came from the
separate distant Creative Universe, and then forced to find themselves in the
art world of their contemporaries. They often aspire to different goals that
are unknown to others. The arrival of such an unusual alien guest from other
creative galaxies and his appearance in the artistic world of ordinary people
is a real gift to all mankind, given from heavenly heights in order to get rid
of the threat of banal spiritual impoverishment. One of such mysterious creative personalities, as if similar to guests from other constellations, was Arnold
Schoenberg, discoverer of new ways in the world of musical sounds in the history of art of the early twentieth century. A vivid interest to creative activities
of the Austrian musician outside Central Europe has been evoked quite early.
So, in the East of the continent, he gave concerts in the pre-revolutionary Russian Empire. The work of Arnold Schoenberg was also intensely interested
among musicians in the capital and in the provinces, also in Ukrainian cities.
In particular, Schoenberg’s conducting in the early 1900-s in Russia with his
early symphonic poem Pelleas and Melisande infatuated the public with unbelievable power of expression. In the reviews published by the music critic,
Viatcheslav Karatygin, are described the personality of Arnold Schoenberg as
a small man with nervous strange gestures, but the powerful impact force of his
music was compared to that of the art works by Edgar Poe, Fyodor Dostoevsky
and Francisco Goya.
By that time, Kyiv was a provincial city at the South of Russian Empire
that was wholly oriented towards trends from Moscow and Petersburg. News
from the capitals was reaching it quickly. In 1913 Kyiv Conservatory was
opened where the graduates of Moscow and Petersburg conservatories successfully worked. Reinhold Glier (1874—1956), who was known as the first teacher
of Sergey Prokofiev, worked as a director of Kyiv Conservatory in 1914—1920.
It may be said that he was a representative of the Moscow school in Kyiv.
His significance for Ukrainian music-and-theoretical teaching was similar to
role of Arnold Schoenberg as a leader of New-Vienna School (Second Viennese
School / Neue-Wiener Schule). The favourite pupil of Reinhold Glier in Kyiv
was Borys Lyatoshinskiy [1]. They were the best friends for all over the life
[2]. Borys Lyatoshinskiy’s name is a leading in Ukrainian music culture for all
over the 20th century. B. Lyatoshinskiy, like A. Schoenberg, belonged to that
constellation of creative personalities who could be named celestial visitants in
relation to the world of ordinary art. Also they could be called as representatives from other arts universes. In Ukrainian cultural context, this art ideas
marked overcoming of a great temporal cultural distance; Lyatoshinskiy’s creative activity have been a large advance breakthrough to European horizons of
music.
In the book “Discourse of modernism in Ukrainian literature” Solomia
Pavlychko characterizes the main conflict that determined the development of
Ukrainian literature since the first decades of the 20th century as a competition
between new modernistic trends and the philosophy of populists [“narodnik”]
movement formed as long ago as in the 19th century [3]. This opposition
touched all the areas of art and remained in force for a long time. At first, the
cultural policy of the Soviet state was officially aimed at support of leftist and
avant-garde trends. However, as the totalitarian regime tried to increase the
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isolation of the Soviet culture from the West, it began treating the modernistic
trends as harmful and hostile. Nevertheless, before the mass political repressions of the 1930-ies started, there was a time for the cultural breakthrough in
Ukraine to happen. The 1920-s were distinguished with many artistic discoveries have been metaphorically named afterwards as “Ukrainian shot revival”. By
example of two bright personalities, Borys Lyatoshinskiy and the theatre director Les’ Kurbas, I will try to show how the aesthetics of New Viennese School
representatives was consonant with these outstanding and original artists.
Borys Lyatoshinskiy was twenty years younger than his teacher Reinhold
Glier, who was of the same age as Arnold Schoenberg. In his early works
the traditions of Russian school predominated that he took from his teacher.
While attaining creative independence, he was stimulated by Austrian and
German expressionism. Its effect was interpreted in composer’s style through
the influences of Alexander Nikolayevich Skriabin. It may be distinctly heard
in the music of one-movement First piano Sonata, Opus 13, composed in 1924.
In his letter to Reinhold Glier of 20th January 1925, Lyatoshinskiy called the
Sonata his first real piano work and added, “it appeared to be fairly leftist”.
Reaction to its execution at the concert confirmed it. As composers wrote in
his letter, “except for a few, all the others were perplexed” [1, p. 42].
One year before the Sonata Borys Lyatoshinskiy created the vocal cycle evoking indirect parallels with Schoenberg’s Pierrot Lunaire. The cycle is
called Moon Shadows and includes four romances to poems of the symbolists
P. Verlaine, I. Severyanin, K. Balmont and O. Wilde. The Moon plays there a
role of a main mystical symbol. Highly coloured sound and intense expression
are combined in the music. The note text is written without clefs. Throughout all the cycle the tonal unsteadiness prevails, dissonant chord complexes
get no resolution, the texture and rhythmic change often. The vocal part is
complicated and has an intricate pattern.
In 1923 the detailed article about Schoenberg’s Pierrot Lunaire appeared
in the magazine “K novym beregam” (“To new coasts”). It was written by
Russian avant-garde composer Nikolay Roslavets1 who lived by that time in
Ukraine and was a professor and rector of Kharkiv Musical Institute. Ukrainian
audience was familiar with N. Roslavets’s works and his method of composing music based upon unified constructional system. According to contemporary investigator of composer’s creative activities, “he took the ways that
were parallel to later Alexander Skriabin and early twelve-tone composers”
(Yu. Holopov) [4, p. 5]. In his article about Pierrot Lunaire N. Roslavets
highly appraises masterly work of “revolutionary Schoenberg” and draws attention to, as he defines it, non-resolved dissonance between verbal text and
music. Compared to refined poetical images of the “impressionist Girault”,
in Schoenberg’s music one can hear “ringing of metal, droning of propeller and
roar of motor-car sirens”. By N. Roslavets’s conclusion, “ferro-concrete Pierrot”,
child of industrial gigantic city, has defeated “moon Pierrot” that was created
by poet’s fantasy [5, p. 33].
Very likely, Borys Lyatoshinskiy could be familiar with N. Roslavets’s article. Newly organized, progressive journal “K novym beregam” (“To new coasts”)
1 The article about Arnold Schoenberg was published in the third issue of the magazine,
shortly after his article devoted to Anton Webern that was published in the first issue.
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was edited by the famous Moscow critic and musical figure V. Derzhanovsky.
In his time he was one of the organizers of the Contemporary Music Nights
in Moscow, and then he became an active participant of the Association of
Contemporary Music that was created there in 1924. In 1926 Lyatoshinskiy
joined similar association that was established in Ukraine.
Theatre director Les’ Kurbas was seven years older than Lyatoshinskiy
and two years younger than Alban Berg. He was struck out of active artistic
life in 1933 and finished his life in Stalin’s camps at Solovki Islands. During
sixteen years that his fate granted to him to embody his innovatory ideas,
he managed to build new Ukrainian theatre. Kurbas was born in Western
Ukraine territories that belonged by that time to the Austro-Hungarian Empire. From his very childhood he was brought up in the theatrical environment.
His parents were the actors. Before starting his theatrical career, he has got
comprehensive humane education. It has stimulated his interest in philosophy,
aesthetics, and history of culture and defined his subsequent longing for theoretical development of his theatrical ideas. He fluently spoke several languages,
had an excellent understanding of music, played piano, was interested in the
newest trends in painting, and had a real talent for literature and journalism.
Like Arnold Schoenberg, Kurbas was theorist and practical worker, as well as
teacher and tutor. By his efforts, new actors’ and theatre directors’ school was
formed in Ukraine.
German and Polish cultures played the decisive role in formation of Kurbas’s innovatory ideas. In 1907—1908 he lived in Vienna and studied at the
philosophical faculty of Vienna University, the he continued his education in
Lviv University. In 1911 he came back to Vienna to finish his university education. He started his practical activities as an actor in Lviv students’ theatre,
and then he became an actor and achieved significant success with the travelling theatre of the “Rus’ka besida” society, where his parents played previously.1
Initial Kurbas’s experience is somewhat similar to the beginning of the life-way
of Richard Wagner, Gustav Mahler, as well as Arnold Schoenberg. All of them
were confronted with intrigues and indifference, with hard conditions of work
in provincial theatre troupes and low professional level of actors, singers, and
musicians. Struggling with routine forged their unbending will to fight. Their
common features were uncompromisingness, ability to be steady in their purpose in spite of unfavourable circumstances.
In spring 1916 Les’ Kurbas was invited to Kyiv to the first stationary
Ukrainian theatre as an actor for leading roles. And in the troupe that was the
embodiment of the best theatrical achievements, the problems of Ukrainian
theatre became obvious to him. There, in another part in Ukraine, Kurbas
realized how dangerous for Ukrainian theatre was unoriginal following of Russian culture, which was more developed and gained high prestige in European
context. Main repertoire that attracted the audience and the manner of performance produced a wrong image of Ukraine as a patriarchal country with rural
population, isolated from the contemporary civilized world. It made Kurbas to
break with official stage.
1 Before that he took part in very unusual folk team “Hutsul theatre” where the highlanders from the Carpathian high-mountain villages performed.
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He managed to unite the group of talented young people. They created
“Young Theatre”, troupe of new type that was based on the studio forms of
the work. The first Kyiv season of “Young Theatre” was opened in September
1917, in a difficult instable time of revolution, permanent change of powers,
civil war and disruption. Then the conditions of his work would be changing
as well as the teams created by him, but every performance that he directed
would embody new aesthetic programme breaking old traditions.
It astonishes how much Kurbas managed to do in times when most of
people had just to struggle foe existence. Natural contacts with European
culture were interrupted because of war and revolution. However, when the war
was finished, Kurbas got the access to German press and live information in
friendly letters from abroad. Then his article “New German Drama” appeared
in the magazine “Muzaget”, which was founded in 1919. Like many other
editions of that time, the magazine existed just for one year. Nevertheless, it
has played its role of avant-garde edition. Unlike apologists of proletarian art,
it supported the national art in which the individual elements were underlined,
not collective ones. And all the publications were threaded with the idea of
importance for new generation of Ukrainian artists to be emancipated from
Russia and to share European knowledge and experience.
Kurbas also wrote about it in his article. In theatrical life of Germany he
has found “the feeling of insurgent and boiling elements”. German criticism attracted him with “red-hot debates” about new artistic ideals. According to him,
new art was created by youth — strong, rooted, “with high culture, with high
intelligence and with mercilessness of geniuses”. Mood of that youth seemed
to be similar to aspirations of the like-minded Ukrainians. Kurbas characterizes German theatrical expressionism in details and comes to a conclusion that
in Germany this concept is treated wider than in Ukraine and Russia. Thus,
he calls Mayakovsky a typical expressionist by German classification [6]. The
major tone of Kurbas’s article is kept in a spirit of dynamics and oratorical
pathos of Mayakovsky’s verses. He perceives new German drama as a healthy
and viable art, and at the same time ironically mentions the clichéd image of
“rotten and backward West”.
Ukrainian theatre of 1920-ies was really interested in the dramas of the
German expressionists. Kurbas also made a start from the aesthetical principles of expressionism while developing the programme of transformation of
Ukrainian theatre. In spring 1922 he managed to realize his main theatrical
project and created artistic association “Berezil”. By his conception, the performances have been prepared there simultaneously with training, scenographers
searched for new solutions, and the directors’ laboratory worked. All that
promoted uniting of the representatives of different arts and extensive realization of theatrical experiments. Name “Berezil” was descended from the archaic
Ukrainian name of the spring month March and symbolized romantic dream
of spring renovation that had to involve all the Ukrainian art of revolutionary
epoch. The first programmatic performance directed by Kurbas in new association was “Gas” after Georg Kaiser’s play. Kurbas explained the aims of this
performance in the magazine “Barricades of Theatre” that had been created as
a forum of the artistic association “Berezil”. In the very first phrase he stated:
“By our trend in art, we belong to expressionists” [7, p. 572].
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The next Kurbas’s programmatic performance became the stage version
of the novel Jimmie Higgins by Upton Sinclair who was popular then in the
Soviet Union. The performance was premiered on November 29, 1923 and staggered by the novelty of sophisticated scenic image. By its form it was similar to
symphonic score. There were used the principles of montage composition, new
structural ways of treatment of multi-level scenic space, sharp and conventional
modes of actors’ play. Concerning our topic, Jimmie Higgins is interesting for
some parallels with A. Berg’s Wozzeck. Like Berg, Kurbas used all the means to
show the fate of the “little man” who is unable to defend himself and his family
in the world of aggression, war and violence. And like Berg, he has transformed
Sinclair’s social novel into “drama of social protest and compassion” 1 [8]. Bold
scenic metaphors were used to show the painful sharpness of protagonist’s emotional experience2 . Cinema shots that were made for the performance allowed
Jimmie’s instantaneous passages from real space of the stage to the conditional
space of silver screen showing his confusion and extreme stress. In the scene
of Jimmie’s interrogation and in the final scene when he goes distracted, his
thoughts were pronounced in collective recitation by the group of actors who
expressed the character’s mental disorder not only with words, but also with
plastic means. An opposite conditionally-grotesque principle was used to create
the images of allegoric figures and characters that had no individual features.
They acted mechanically, like clockwork puppets, in accordance with a strict
rhythmic pattern that was set by director.
Kurbas’s theatrical system was based upon the technique of “peretvorennya” (approximately this can be translated as a technique of reincarnation /
transformation), that meant the re-creation of life reality by means of figurative
language of theatre. When in 1980-ies, after the long years of veil of silence
and prohibition, the interest in Kurbas’s personality and his theatrical system
awoke again, the researchers addressed to old actors in order to clarify what did
Kurbas really mean by that term. Then Roman Cherkashyn3 , who had been
an actor in Kurbas’s theatre during the last five years of its work, gave following interpretation: “The term «peretvorennya» can not be translated directly,
because Kurbas gave to it his own, completely definite meaning that was the
principle of creative substitution of new, aesthetical reality for the reality of life.
That new reality in Kurbas’s theatre was based not on scenic tradition (like
in Japanese theatre, for example), but on extensive ability for associative and
figurative thinking as a substantial feature of modern intellectual art” (Roman
Cherkashyn) [9, p. 24].
In the season of 1926/27 “Berezil” was given the status of model state theatre. The company was transferred from Kyiv to Kharkiv that was the capital
of Ukraine then. In May-June 1927 Kurbas got a chance to visit Germany and
to acquaint himself with the theatrical life there. In Hamburg he saw the per1 That

is H. F. Redlich’s description of Berg’s opera.
wife and children of this American worker died in the accident at the factory, and
then he was recruited to army against his will and became the soldier of First World War.
Finally, being unable to withstand tortures and pangs, he went mad.
3 Maryna Cherkashyna-Hubarenko (who is one of the co-authors of the publication) had
heard memories told to her from her father. Roman Cherkashyn became both a director as
well as a famous theatre pedagogue in Ukraine, he wrote a lot about Les Kurbas as about
his teacher.
2 The
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formance of G. Buechner’s Wozzeck (“Woyzeck”) on the stage of German Drama
Theatre. The performance he saw in Hamburg made a strong impression on
Kurbas and strengthened his earlier desire to stage “Wozzeck ” in his theatre.
Upon his return from the journey, Kurbas held the introductive discussion with
the actors. It was clear that he had thoroughly considered the play beforehand
and outlined the plan of its stage realization. During this discussion he also
mentioned the performance of Alban Berg’s opera in Leningrad and quoted
Igor Glebov’s article about “Wozzeck”.1
Like A. Berg, who used strict musical forms in his opera, Kurbas planned
to realize his performance within similar strict formal pattern. According to
him, the future performance should be like a circle, a perfect geometrical form,
and be a kind of perfect mechanism. He imagined stage design as “an internally complete system of forms and transformable merely technical devices” [9,
p. 392].
In the end, G. Buechner’s play was not staged in “Berezil”. However, the
idea of Alban Berg’s strict musical forms has been realized soon in one of the
most paradoxical Kurbas’s performances. It was completely unusual interpretation of “Dictatorship”, the play by his fierce opponent Ivan Mykytenko. In
other theatres this propagandistic play of manners was staged as a realistic performance of topical content. Kurbas turned it into bright musical performance
built on conditional methods. According to Natalia Kuziakina, researcher of
Kurbas’s creative activities, “musical structure of “Dictatorship” with its unexpected recitatives /.../ is rather a reverberation of quest by D. Shostakovich
and Vienna group of “atonal” music. “Nose” by Shostakovich and “Wozzeck”
by Berg are to the greatest extent close to what Kurbas strived for in “Dictatorship”: he arranged the scenes where unexpected changes from recitative to
singing and visa versa appeared to be transitions of characters from one state
to another” [9, p.40–41]. There is also evidence by Yuliy Meitus, composer of
the music to “Dictatorship”. He recalls how unusual for drama performance
was musical solution proposed by Kurbas. The first scene was constructed as
sonata allegro with exposition, development and reprise, scene of wedding party
had a form of rondo, and dramatic scene from the fourth act, with the attempt
to kill main positive character, was solved as a theme and twelve variations
(Yu. Meitus) [10, p. 189].
From the very start of his activities, Kurbas translated into reality his
ideas of synthesis of arts as a basis of modern theatre. And from that point of
view, Schoenberg’s musical and theatrical ideas were congenial to him. Practice of not only Kurbas, but also other representative of Ukrainian avant-garde
was evidence of new understanding of the nature of theatrical synthesis. In
avant-garde performances each component — verbal text, scenography, dresses,
actors’ play, and music — acquired its original role, like voices of polyphonic
texture. The most difficult way for the penetration of those innovative ideas
was to the Ukrainian opera stage, although its own directors’ school was forming and talented avant-garde artists worked there. As to new Ukrainian operas,
with the exception of Borys Lyatoshinskiy’s “The Golden Hoop” (1929), they
did not come into contact with new tendencies of contemporary western stage.
1 The

article was published in “Pravda” newspaper on 17 June 1927.
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As distinct from Russia, where its own world-known opera school already existed, Ukrainian authors still had to create it.1
Of all the operas written then, “The Golden Hoop” was distinguished for
completeness of its own artistic conception and professional skill. In B. Lyatoshinskiy’s opera action is constructed in accordance with the laws of musical
drama, the score is penetrated with through symphonic development, harmonic
language includes complicated sound complexes and matches with multi-layer
polyphonic texture. Colour of archaic times, of legendary past of Carpathian
Ukraine is expressively reconstructed in music. Ancestral, communal psychology of the mountain dwellers, nature’s influence on human fates and, by the
contrast, aggressive cruelty of Tartar conquerors make basis of the conflict.
Like Scandinavian myths for Wagner or figure of Moses from Old Testament
for Schoenberg, it was the way for Lyatoshinskiy to represent the mysterious
action based on the material from national past and penetrated with symbolism
and to turn characters into the symbols of extra-personal ideas.
“The Golden Hoop” was staged in four Ukrainian theatres, but the opera
caused sharp discussion in press. Since early 1930-ies recognition of connection
of Lyatoshinskiy’s creative work with Schoenberg and expressionism turned into
serious political accusation. Programmatic article by the composer Valentyn
Kostenko under the title “German expressionism and its influence on Ukrainian
music” (the journal “Krytyka”, 1930, No. 4) is evidence of it. V. Kostenko
was an active member of the Association of Proletarian Musicians of Ukraine,
which began establishing its diktat at that time and bringing into discredit
dissidents who did not follow its programme. And author explicitly points out
that B. Lyatoshinskiy belongs to such dissidents.
V. Kostenko calls the aesthetics of expressionism like a decadent trend of
bourgeois culture and regards it as certainly alien to proletariat as well as to
the general task of creation of proletarian music.2 He dwells upon Schoenberg’s creative work, writes about evolution of his style and draws attention to
such features of his expressionist techniques as “prevailing of counterpoint over
harmonic means, asymmetry of structure, illogical peculiarity of melody construction, unrhythmicalness, atonality and so on...” (Valentyn Kostenko) [11,
p.131]. Among the followers of A. Schoenberg, Alban Berg should be named
with his opera “Wozzeck”. According to Paul Hindemith, he was the most
outstanding German expressionist.
V. Kostenko says, the importance of expressionism for Ukrainian composers may consist only in some technical innovations. At the same time, they
have to reject categorically its class ideology and decadence. Nevertheless, it
has not happened because some of them followed the influence of expressionism
without due critical attitude to it. V. Kostenko regards B. Lyatoshinskiy’s creative work as a main example of such a non-critical perception. He describes
composer’s career as a transition from the primary assimilation of traditions
1 The operas of Ukrainian classic composer Mykola Lysenko were mostly oriented towards
practice of Ukrainian music-and-drama theatre, and his big historical opera “Taras Bul’ba”
was not staged during composer’s lifetime. Thus, Ukrainian opera theatres that were created in mid-1920-ies had to form the tradition of staging Lysenko’s operas right from the
outset. Besides, his scores needed editing because they were not adapted for the sound of
contemporary opera orchestra.
2 According to Valentyn Kostenko, aesthetics of expressionism manifested itself most obviously in music, as it had no concrete support in the material world.
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of Russian classic composers to the works dominated by atonal principle, complicated sound complexes, sophisticated rhythmic, heavy polyphonic structure.
It affected the content of his music detrimentally, where “extreme pessimism,
decadence mood, and ideological essence, alien and hostile to our aspirations”
were revealed. The author of the article notes that Soviet musical community has already criticized negative tendencies in the works of this talented
and musically erudite composer. B. Lyatoshinskiy took this criticism into account, therefore, according to V. Kostenko, in opera “The Golden Hoop” he
addressed to more acceptable themes and made a step towards normalization
of his musical language.
Comparison of the style of young Ukrainian modernist Borys Lyatoshinskiy with western models of art can also be found in the fundamental summingup article about “The Golden Hoop” in the first two issues of the journal “Radians’ky Teatr” (“Soviet Theatre”), in 1931. Describing musical language of
the opera, author points to “Lyatoshinskiy’s renunciation of traditional tonal
harmonization and fully definite attempt to construct the opera by atonal principle”. And there was also given the detailed explanation of atonality principle
for the readers, according to author’s interpretation. He dwells on Schoenberg’s
theoretical conception and writes following: “Being representative of atonal music, Schoenberg affirms that atonality is a formal feature that has already lost
its constructive sense and is tied to the work externally, artificially, and it does
not follow from the internal need of musical expression: according to Schoenberg, any note may be a keynote, therefore search for keynotes is not grounded.
Therefore, any combination of the tones of twelve-step, tempered, and chromatic scales is possible, and Schoenberg gives multi-level chords containing
almost all the twelve tones, without distinction of dissonance and consonance”
(G. Maifert) [12, p. 193].
The authors of both quoted articles admitted B. Lyatoshinskiy’s skill and
drew attention to the merits of his opera. However, their softening reservations
could not prevent final verdict of guilty. “The Golden Hoop” was not fulminated
anonymously in the central organ of Communist Party in an article like “Confusion instead of music” in Pravda newspaper, where Dmitri Shostakovich’s
opera “Lady Macbeth of Mtsensk” was run down. However, Ukrainian composer’s opera actually shared the fate of two Dmitri Shostakovich’s operas and
was excluded from the repertoire of Ukrainian opera theatres for many years.
In the afore-mentioned V. Kostenko’s article an attitude towards aesthetics of German expressionism and towards Arnold Schoenberg’s music-theory
school (Neue-Wiener Schule) was definitely formulated. Soon after that the
First Congress of the Soviet Writers took place in Moscow, where new ideological formula was put into force and definition of the style of socialist realism was
found. This style canon was set as a model for all Soviet art. And one year before that congress Les’ Kurbas was removed from leadership in “Berezil” being
subjected to grave ideological accusations. Borys Lyatoshinskiy has not shared
Kurbas’s tragic fate as a GULAG prisoner, he would continue to work in conservatory, compose music, and his works would be performed and published.
However, Borys Lyatoshinskiy, like Dmitri Shostakovich, would be forced to
live with permanently split mind, fighting against himself, and till his last days
he would feel pressure of party functionaries and defend himself against critical
attacks.
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Українська Попелюшка i нiмецький Чоботар:
Iсторичний есей
Наталiя Кондратьєва
Якоб Беме народився 1575 року в селi бiля мiста Герлiца (Саксонiя
в Нiмеччинi) в родинi селянина. Спершу допомагав батькам по господарству, пас домашню худобу. Згодом його вiддали в навчання до шевця.
У сiльськiй школi вiн навчився читати й писати нiмецькою мовою, цим
освiта й завершилася, латинi вiн не знав. З роками став самостiйним чоботарем, займався також iншими ремеслами — торгував пряжею, знався
на садiвництвi. Основну частину життя провiв у Герлiцi, де й помер 1624
року.
Катерина Бiлокур народилася 1900 року в селi Богданiвка Полтавської губернiї у селянськiй родинi. Допомагала по господарству, умiла прясти. До школи не ходила, але навчилася читати i писати. Усе життя займалася домашнiм господарством, доглядала хвору матiр. Жила в Богданiвцi
до своєї смертi в 1961 роцi, там i похована.
Якоб Беме — великий мiстичний фiлософ, один iз найвидатнiших теософiв середньовiччя, родоначальник захiдної софiологiї, реформатор. Подарував свiтовi нову грань Iстини.
Катерина Бiлокур — мiстичний художник, видатний майстер декоративного живопису, Народний художник України. Подарувала свiтовi нову
грань Краси.
Якоб Беме читав Бiблiю, перекладену нiмецькою мовою Мартином
Лютером, читав написанi нiмецькою твори швейцарського натурфiлософа i алхiмiка Теофаста Парацельса, iншi роботи нiмецьких мислителiв. Та
основне, що треба знати про цю особистiсть — його мiстичнi прозрiння,
видiння, через якi йому були вiдкрито створення Свiту. Свiдомiсть Беме
переносилася до центру випромiнювання рiзноманiтного життя, i вiн осягав у глибинi центру Джерело, що керувало невидимими променями, якi
пов’язували усе живе iз Творцем.
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Якоб не мiг не подiлитися своїми знаннями з iншими. У 37 рокiв вiн
видав свою першу роботу «Аврора або Ранкова Зоря у сходженнi». Це
був красивий твiр. «Аврора» виступала проти спотворення християнського
вчення i церковних догм. Звiсно її не мiг не зауважити герлицький оберпастор Грегор Рiхтер. Вiн вважав роботу Беме небезпечною для церковного
ладу. Скликана ним мiська рада винесла рiшення, згiдно якого Якоб Беме
був взятий пiд варту, а потiм витворений iз Герлiца. Пiзнiше йому дозволили повернутися, але за умови, що вiн дасть обiцянку нiколи надалi не
братися за перо.
Однак надто могутнiм був дух Беме, аби скоритися заборонi, i швець
далi продовжував писати. Щоб мати певну свободу i можливiсть поширювати свої твори, Беме добився права торгувати пряжею i вiдвiдувати
iншi мiста. У нього з’явилися однодумцi та друзi, але ще бiльше ворогiв та
ненависникiв.
Якоб Беме писав: «Подiбно до того, як у природi тече, панує i перебуває добре та зле, так i в людинi: але людина — дитя Боже, яке вiн створив
iз кращого ядра природи на панування доброго i подолання злого. Хоча
зле пов’язано з нею, як у природi зле завжди пов’язано iз добрим, усе ж
вона може долати зле; коли вивищує вона дух свiй у Бога, то тече в нiй
Дух Святий i допомагає їй перемагати»...
Тiльки в останнiй рiк життя Якоб Беме знаходить захист вiд постiйних нападок i переслiдувань. Його покровителем стає саксонський курфюрст Йоганн Георг I. Це сталося у травнi 1624 року. А через три мiсяцi
Беме занедужає i ще через три помре. Життя Якоба Беме було важким
i часом небезпечним, але вiн пiзнав нi з чим не зрiвнянне щастя духовних
одкровень.
Катерина Бiлокур завжди хотiла малювати. Але в селi це вважалося
чимось дивним, а в господарствi справою даремною, то ж прагнення її
до живопису нiхто не пiдтримував. Пiзнiше в своїй бiографiї Катерина
Бiлокур напише: «У буднi менi малювати заборонялося, тiльки в недiлю
пiсля обiду, коли все пороблю...». Тодi Катерина крiпила до стiни сараю
старе полотно i малювала по ньому вугiллям. Потiм прала i малювала на
ньому знову. Згодом навчилася майструвати пензлики — брала волосинки
з котячих хвостiв, прив’язувала до паличок. Шукала природнi барвники...
Малювала квiти.
А вже невдовзi фiзики Кiрлiан знайдуть засiб, щоб фотографувати
електромагнiтнi випромiнювання фiзичних об’єктiв. Лабораторiя Новосибiрського Академмiстечка почне робити красивi фото випромiнювань квiтiв. Але Катеринi Бiлокур не потрiбна була нiяка лабораторiя, адже вона
бачила кольоровi променi, в свiтлi яких жили квiти. Деякi з них свiтилися
яскравiше, iншi блякло, кольори одних були в гармонiї з кольорами iнших,
а були такi, що дисгармонували. Аури квiтiв могли змiшуватися i додавати букету нових вiдтiнкiв. Тi, хто спостерiгав за художницею, дивувалися,
чому вона так довго писала свої картини — рiк, а то й довше; i чому писала
тiльки з натури, живої природи, довго її розглядаючи; чому iнколи проходила кiлометри в пошуку бажаної квiтки... Про зрiзанi говорила «загубленi
душi».
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Замiж не вийшла свiдомо — тодi не мала б часу займатися живописом.
Дуже хотiла удосконалювати живописну майстернiсть, двiчi спробувала зi
своїми малюнками вступати до художнiх технiкумiв i двiчi їй вiдмовили,
навiть не розглянувши малюнки, i лише тому, що не було атестата про семирiчну освiту. I ось у тридцять чотири роки, не маючи пiдтримки жодної
спiвчутливої i розумiючої душi, без можливостi вчитися, чаша терпiння
переповнилася i Катерина вирiшила пiти з життя. Її врятували, але через перебування в холоднiй водi нерви нiг були загубленi i на все життя
залишиться бiль, який посилювався взимку i трохи стихав у лiтню пору.
Якось Катерина почула по радiо спiв Оксани Петрусенко i настiльки вiн схвилював її, що вирiшила надiслати спiвачцi кiлька своїх малюнкiв. Оксана Петрусенко показала дивовижнi малюнки своїм друзям, i це
привернуло увагу до самобутньої художницi. Знайшлися тi, хто оцiнили
її талант i на довгi роки стали друзями. Частину картин Катерини Бiлокур придбав Музей народного декоративного мистецтва у Києвi, її роботи
почали вiдбирати на виставки, у тому числi й на мiжнароднi....
Але зло завжди ходить за добром, як то заздрiсть, наклепи, та нерiдко
це переносять на творчiсть. Так i чиновники вiд мистецтва не бажали визнати унiкальний дар, глибоку духовнiсть її творчостi i вiднесли картини
художницi до розряду наївного мистецтва.
Прохання Катерини про видiлення їй кiмнати у мiстi залишилося без
вiдповiдi, мрiя талановитої i недужої жiнки про цивiлiзований куточок iз
централiзованим опаленням та газовою плитою виявилася нездiйсненною.
За рiк до своєї смертi Бiлокур писала в одному з листiв: «Хiба я художник?
Я — Попелюшка...». А жалкувала вона найбiльше про те, що стiльки картин залишилося ненаписаними, адже доки прибереш та нагрiєш хату, принесеш води, зготуєш їжу, доглянеш хвору матiр — уже й сил на улюблене
заняття бракує.
1961 року на дев’яносто п’ятому роцi життя померла її мати, а через
кiлька мiсяцiв пiсля операцiї, яка вже не могла її врятувати, пiшла в iншi
свiти i Катерина Бiлокур.
Їх треба бачити, тi картини, якi залишила людям ця унiкальна художниця, адже це не можливо описати словами, як не можливо описати
«живi променi, що поєднують все живе iз Творцем».
Черевики, забираючи на себе бруд, холод, жорсткий тлум наших земних дорiг, допомагають проходити нам земний шлях. Черевики зiграли
певну роль i в життi Катерини Бiлокур — однiєю з причин, чому родина
заборонила їй ходити до школи, була економiя на взуттi, бо вартувало воно
дорого.
Ми повторюємо: «як на Небi, так i на землi», то ж, якщо iснують
земнi черевики, що допомагають iти по землi, то є i Небеснi, тi, що допомагають простувати шляхом духовним, горнiм, шляхом самовiдданостi
i вiрного служiння своїй справi, служiнню iстинi i красi. У казкової Попелюшки були небеснi черевички — казковi, кришталевi, сяючi промiнням
далеких зiрок. Черевички, якi нiхто i нiщо не могло позбавити чар, бо вони
були, як душа — не вiд свiту цього. Ось за цими черевичками її й шукали,
i не мало значення, де шукали, в палацi чи бiдному домi, в багатих шатах
чи латанiй сукенцi.
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Українська Попелюшка i нiмецький Швець, як сестра i брат великої
духовної родини людства. Очевидно, вони завжди разом, якщо iдуть одним
шляхом i роблять спiльну справу — несуть людям променi iстини й образи
краси. То ж не дивно, що вони зустрiлися. Напередоднi Новорiччя 2002
року у київському магазинi «Мистецтво» на Хрещатику, на книжковому
прилавку лежали поряд двi книги: щойно виданий у серiї «Канон фiлософiї» твiр Якоба Беме «Аврора або Ранкова зоря у сходженнi» i новий
альбом картин Катерини Бiлокур. «Аврора» була в яскравiй глянцевiй обкладинцi iз свiтлинами космiчних пейзажiв. Космiчнi зорi на них чимось
нагадували квiти з альбому Бiлокур — i тi, й iншi променiли...
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War and culture
Вiйна та культура
Я не пишу тепер вiршi. Вивчаю планшети вiйни.
Холодну й жорстку її лексику i напрямки контрударiв,
Усе, що тепер менi важить, щоб ворожi сини
були прицiльно огорнутi точнiстю байрактарiв...
Адже ми бачили ангелiв на київських небесах
з розпростертими бiлими крилами, що нас згори обiймали.
А тепер вони вже спустилися i стали на блокпостах,
I ми лиш за них i молимось, аби живими стояли.
Цi рядки журналiстка i поет Валентина Давиденко написала третього березня 2022 року, коли росiйськi вiйська стояли за 15 кiлометрiв вiд
Києва. Лише за один мiсяць росiйськими вiйськами були зруйнованi сотнi
шкiл, пошкодженi унiверситети та науковi лабораторiї, зруйнованi iсторичнi будiвлi i вулицi мiст України...
15 квiтня 1935 року у Вашингтонi представники 21 країни на чолi
з президентом США Франклiном Делано Рузвельтом пiдписали Пакт Рерiха (вiдомий ще як Червоний Хрест Культури). «Пакт з охорони iсторичних
пам’яток i культурних цiнностей пiд час збройних конфлiктiв» був розроблений вiдповiдно до законiв мiжнародного права художником i громадським дiячем М. Рерiхом, який стверджував: «Еволюцiя — це накопичення
культури».
14 травня 1954 року внаслiдок масових руйнувань культурної спадщини пiд час Другої свiтової вiйни на базi Пакта Рерiха була прийнята
Гаазька конвенцiя про захист культурних цiнностей пiд час збройних конфлiктiв. Її ратифiкували вже 108 країн свiту.
2 квiтня 2022 року ЮНЕСКО пiдтвердила, що вже 53 пам’ятки культурної спадщини України постраждали з початку повномасштабного вторгнення росiйських вiйськ в Україну.
Символiчно, що однiєю з перших руйнацiй була руйнацiя Музею художника Архiпа Куiнджi в Марiуполi, — вчителя Миколи Рерiха.
«Окупанти вiдповiдатимуть за все, що зробили в Українi ... за всi
нашi прекраснi мiста i громади України, якi росiйська армiя вiдкинула на
80 рокiв назад, у той страшний час, про який всi завжди у свiтi говорили
«Нiколи знову...».
Ось воно — знову. Ось воно — зараз. Ми зробимо все, аби воно дiйсно
було востаннє...» (Президент України Володимир Зеленський. Вiдеозвернення 15.04.2022.)
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