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ПЕРЕДМОВА

Історія культури є у своїй найсуттєвішій 
частині історією людської символіки... 
Входячи в світ людини, річ стає символом: 
вона починає щось «означати», набуває «сенс». 

Сергій Аверінцев 

Вексилологія та фалеристика є складовою загального процесу 
символьного означення суспільної діяльності, який у сучасній 
Україні активно розвивається й набуває національних ознак. Ці дві 
спеціальні історичні дисципліни в антропологічному сенсі є носіями 
таких значень, як самобутність, жертовність, звитяга, духовний 
здвиг, піднесення, відданість і наполегливість у діяльності людини. 
У семантиці історії предмети вексилології й фалеристики відобра-
жають основні засади антропології суспільства, внесок людини 
у створення й захист його культурних цінностей, утвердження 
передових ідеалів людства.

Розуміння культури як знакової та цілісної системи проявля-
ється в семіотиці. Знак – це поєднання символів і єдиний елемент 
семіотичної моделі культури, що здатний пронизувати її різні рівні, 
зберігаючи при цьому свою самостійність і забезпечуючи єдність 
структури. Осмислення сутності культури як знаково-символічної 
системи, типології символів, рівнів осягнення ними об’єктивної 
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реальності дає змогу зрозуміти передачу ними абстрактного 
змісту універсальних знань. Ієрархічно впорядкована система 
символів вміщує знак-символ як функціональний елемент комуні-
кативної діяльності людини, що виявляється в інституціональних 
формах культури. Саме через посередництво знаків і символів 
людина долучається до універсального та всезагального досвіду, 
сформованого культурою. Відтак культурна діяльність людства – 
знаково-символічна. 

У виданні презентовано наукові підвалини культурного коду-
вання засобами вексилології та фалеристики, історіографію 
українського прапорництва та нагородної справи, генезу та 
розвиток вексилологічного означення українського державо-
творення, подано практикум експертного студіювання й оцінки 
прапорів і нагород.

Пропоноване навчальне видання стане корисним для істориків, 
музейників, мистецтвознавців, експертів, оцінювачів, усіх, хто 
працює у сфері колекціонування, оцінки та дослідження культурних 
цінностей, вивчає процеси формування новітніх вексилологічних 
і фалеристичних традицій, розробляє й упроваджує в культурні  
та мистецькі практики предмети вексилології та фалеристики. 
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РОЗДІЛ 1
Вексилологія та фалеристика  

як культурний код

1.1. Вексилологія та фалеристика  
в семіотичній моделі культури

Культура по суті є знаковою, цілісною системою означення 
антропології людства. Головним елементом семіотичної моделі куль-
тури вважають знак, або символ, єдиний її елемент, який пронизує 
різні рівні культури, зберігаючи свою самостійність і забезпечуючи 
єдність її структури. Посередництвом знаків і символів людина 
прилучається до сформованого людством універсального, всеза-
гального досвіду  [10]. Незважаючи на визначення культури як 
знакової системи, головним, необхідним, невід’ємним елементом 
її семіотичної структури більшість сучасних філософів вважають 
символ. Розгляд символу дає змогу зрозуміти культуру як таку. Він 
передає абстрактний зміст, універсальні знання. 

Культура є системою символів  [5, с. 194]. Розуміння сутності 
культури як знаково-символічної системи, дослідження їх типо-
логії символів і специфіки функціонування в просторі культури 
є важливою фаховою ознакою мистецтвознавця-експерта. 

Символ, на відміну від знака, вважають багатозначним. Завдяки 
інформаційній надлишковості він є носієм абстрактних значень 
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і його здебільшого використовують як засіб комунікації. «Існу-
вання системи символів (символічної мови), зазвичай, пов’язано 
з певними типами комунікативних ситуацій (ритуал, специфічна 
діяльність інституціональних форм культури тощо)» [9, с. 199].

Істотною характеристикою знака та символу є інформативність, 
завдяки якій вони мають пізнавальну цінність. Знаки та символи 
присутні в різних науках, зокрема в теорії інформації й кіберне-
тиці знак вважають елементарною інформаційною одиницею, 
вивчають функції знака в механізмі інформаційного обміну, його 
роль у процесі комунікації. У військовій сфері як елемент традиції 
та військової комунікації [13].

На думку німецького філософа Е. Кассірера символічний 
універсум становлять мова, міф, мистецтво, релігія й наука. Швей-
царський лінгвіст Ф. де Соссюр знаковими системами вважав звичаї, 
ритуали, фольклор, родинні стосунки, мову. Основними властивос-
тями знака він визнавав довільність, лінійність, мінливість. Знак, 
на його погляд, набуває свого значення в системі. Учений розробив 
методологічні основи науки про знакові системи, яку він назвав 
семіологією. Французькі структуралісти знакову систему вважають 
ієрархічно впорядкованою, знак  – функціональною частиною 
комунікативної діяльності людини, а культурну діяльність  –  
знаково-символічною. 

У. Еко вивчає знакові системи також як феномени комунікації, 
яка стосується різних видів практичної діяльності. На його думку, 
код є теоретичною моделлю, структурою культури. До культурних 
кодів він відносить: етикет (як систему жестів, табу тощо), системи 
моделювання світу (легенди, міфи, теологічні системи), типологію 
культур, моделі соціальної організації. Код припускає наявність 
певного набору символів. 

Комплексне мистецтвознавче дослідження культурного коду 
і «подвійного кодування» в мистецтві в аспекті семіотики, струк-
туралізму, постструктуралізму, психоаналізу, постмодернізму та 
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культурологічної герменевтики є предметом наукового студію-
вання О. Афоніної. На її думку, закріплюючись у міфопоетиці, фоль-
клорі та релігії, а також образно втілюючись через «подвійне коду-
вання» в мистецтві, культурний код зберігає свої основні якості, 
що робить його впізнаваним, не дивлячись на різні конотаційні, 
пастішні, ігрові, лабіринтні варіанти. Коди культури транслюють 
інформацію, накопичену в культурі у вигляді знаків і символів [2].

Культурний код, проходячи крізь різні практики, має власти-
вість надавати художнім творам світоглядно-культурну єдність, 
утворюючи понадтекстову організацію значень, «асоціативні поля» 
(Р. Барт), інтертекстуальність (Ю. Крістева), «подвійне кодування» 
в мистецтві. Ідея «подвійного кодування» збігається із семіотичним 
подвійним трактуванням знаків і символів, розшифрування яких 
простежується від архаїчного до постмодерністичного мистецтва. 
Загалом культурний код – це й історично усталена структура, і процес 
семіотико-семантичного виявлення змістів і форм творів мистецтва 
на основі подібності чи суміжного зв’язку між предметами [2].

Видатний мислитель Ю. Лотман  [10] запровадив термін семі-
осфера, акцентував увагу на важливості семіотичних досліджень 
культури. У культурі, і завдяки культурі, відбувається структурна 
організація навколишнього світу. Тим самим вона створює куль-
турне середовище – семіосферу, яка є передумовою життя людини 
в суспільстві. Культура структуризує навколишній світ, створює 
сферу, що уможливлює культурне буття людини. Усередині куль-
тури як знакової системи постійно відбуваються різні інформаційні 
процеси. Буття людини в культурі припускає, що людина є задіяною 
в інформаційних процесах, які мають різні аспекти вивчення. 

Виникнення системи символів зумовлено комунікативною 
потребою суспільства та виражається в інституціональних формах 
культури. Такою інституціональною формою є суспільні інституції, 
традиції, ритуали – це правила, звичаї і норми, які історично скла-
даються та передаються з покоління в покоління. 
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У широкому розумінні символіка є умовним відображенням 
подій, явищ, понять, ідей через конкретні властиві їм вияви  – 
символи. Символіка вивчає історію походження, функціонування 
й викори-стання різновидів символів, які є концентрованою 
формою відбиття й фіксації наукових, релігійних та інших знань 
людини за допомогою стилізованого зображення [8, с. 12].

В історичній науці утвердилася думка, що символіка в будь-
якому вигляді постає, власне, з появою стабільних етнічних груп. 
Символізм у житті та побуті стародавнього населення відігравав 
визначальну роль. Бачення побудови світу та місця людини в ньому 
трипільці відображали на предметах побуту. Безліч артефактів 
трипільської культури свідчать про найбільше піднесення духу 
архаїчної цивілізації мідного віку, що знайшло своє відбиття саме 
в сакральному світі, створеному трипільцями. Магічні символи 
та сакральні образи широко представлені в артефактах трипіль-
ської культури. На основі артефактів можна створити лише певні 
моделі, які стосуються окремих аспектів духовного світу давнього 
суспільства. Археологічні дослідження свідчать про єдність 
символів трипільської культури [7, т. 1, с. 395]. 

Однією з найяскравіших сторінок історії давньої доби є скіф-
ський період. Скіфське царство виникло на території Північного 
Причорномор’я в VІІ ст. до н. е. внаслідок переселення племен скіфів, 
яких витіснили масагети воєнною силою з Азії. Кіммерійці, що 
мешкали тут, відступили до Малої Азії. Скіфське суспільство поді-
ляли на кілька великих племінних об’єднань, кожне з яких очолював 
цар. Панівне становище в країні належало скіфам царським, котрі 
вважали решту населення своїми рабами. Володар царських скіфів, 
ймовірно, був верховним царем усієї держави  [11, с. 14]. Влада 
царів обмежувалася радою старійшин, іноді відбувалися й більш 
представницькі збори населення, де вирішувалися найважливіші 
питання внутрішнього та зовнішнього життя, вважає видатний 
учений, археолог Б. Мозолевський.
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Ідеологічні уявлення скіфів базувалися на загальноіранській 
основі та мали характер міфологічно-релігійної свідомості. За 
Б. Мозолевським, всесвіт за цими уявленнями в скіфів містив три 
сфери, ті, своєю чергою, мали потрійну структуру. Такій системі 
відповідав розгалужений пантеон божеств, кожен з яких мав визна-
чену функцію. Відповідно до цих уявлень, потрійну структуру мали 
і суспільні організації скіфів – три суспільні стани, три царства під 
владою трьох царів тощо. 

Підтвердження цьому учений віднайшов у 1971 р. в кургані 
Товста Могила, що на Дніпропетровщині, де було відкрито золоту 
царську пектораль (нагрудну прикрасу). Багаторічні дослідження 
дали змогу стверджувати, що пектораль  – це не лише шедевр 
мистецтва, а й концептуальний виріб культового призначення, 
композиція якого відображає космогонічні уявлення скіфів – їхню 
концепцію потрійності світобудови, втілену в трьох поясах оздоби. 
Усі три плани композиції пекторалі, накладаючись один на одного, 
зливаючись між собою і посилюючи один одного, підносять пекто-
раль до рівня творів величного симфонічного звучання, – згущених 
символів духовних пошуків людства  [11, с. 173]. Скіфська пекто-
раль є уособленням найвищого статусу його власника й серед інших 
елементів постає предметом фалеристики.

С. Ольговський наголошує на тому, що одним із святих 
предметів для скіфів є зброя  – сокира в одному випадку і старо-
винний меч в іншому. Як стверджує автор, сокира є не тільки 
бойовим знаряддям, а й символом військового укладу життя 
скіфів, символом влади, своєрідним скіпетром  [12, с. 63]. У релігії 
скіфів чільне місце займали військові культи. За Геродотом, скіфи 
не мали звички споруджувати своїм божествам храми чи капища. 
І тільки одному божеству Аресу вони, приносячи жертви, зводили 
із хмизу велику піраміду чи капище з чотирикутним майданчиком 
на горі. У центрі майданчика встановлювали стародавній меч.  
Це і був кумир Ареса  [2, с. 83]. З мечем пов’язували культ бога  


