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ТЕОРIЯ ТА IСТОРIЯ КУЛЬТУРИ
Юрій Богуцький

УДК 316.7

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
В АСПЕКТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Анотація. Розглянуто процес формування інституційних засад управління культурно-освітнім розвитком
українського суспільства в період 1917—1953 років, виникнення Міністерства культури як прояв нового рівня
мистецької діяльності в системі самоорганізації суспільного життя України.
Ключові слова: мистецьке життя, інституційні засади, управління, організаційні форми, культура, освіта,
виховання, міністерство культури.

Ключевые слова: художественная жизнь, институциональные основы, управление, организационные формы,
культура, образование, воспитание, министерство
культуры.
Summary. The formation of the institutional bases for
the regulation of cultural and educational development of
Ukrainian society for the period of 1917—1953 is disclosed
in this article. The conclusion concerning the creation of
Ministry of Culture as the result of emerging of the new level
in artistic activity in the system of self-organization of social
life of Ukraine is made.
Key words: artistic life, institutional bases, management,
forms of organization, culture, education, training, Ministry
of Culture.

Аннотация. Рассмотрен процесс формирования институциональных основ управления культурно-образовательным развитием украинского общества в в 1917—1953
годах, возникновение Министерства культури как проявление нового уровня творческой деятельности в системе
самоорганизации общественной жизни Украины.

Актуальність. У добу індустріальних суспільств, що мають конструктивістську основу,
актуалізується проблема управління процесами, що відбуваються в галузі мистецтва як
певної інституціалізованої сфери суспільного життя. Виникають практики суспільного
управління процесами мистецької діяльності,
відповідні стратегії та організаційні рішення.
ХХ століття ще не достатньо осмислене з погляду концептуалізації та засвоєння того досвіду, який був набутий у цій важливій галузі
буття культури.
У наш час відбувається процес суспільної
трансформації, спрямованої на формування
інформаційного суспільства, що має нову, комунікативну, основу. Це, своєю чергою, потребує формування нових засад організаційної
діяльності в галузі культурного життя — таких, що будуть відповідати його об’єктивним
самоорганізаційним засадам. Останнє неможливе без вирішення актуальної наукової проблеми — історико-культурологічного розкрит-

тя змісту процесу формування інституційних
засад мистецької діяльності в нашій країні у
попередній історичний період.
Мета статті — показ особливостей етапу
формування інституційних засад управління
мистецькою діяльністю в Україні, який охоплює період 1917—1953 років.
Основний зміст. У процесі поступової
професіоналізації мистецької діяльності у
ХІХ століття громадська думка дедалі більше визнає її як важливий засіб культурноосвітнього виховання громадян і консолідації
суспільства. Розвиток і розширення цехового
принципу організації професійної мистецької діяльності потребував нових, організаційно більш досконалих систем координації. Це
привело до створення управлінських структур
і об’єднань — громадських і підконтрольних
уряду. Досвід функціонування в Європі та Росії мистецьких товариств (приміром, Галицького музичного товариства, Імператорського
Російського музичного товариства), спрямо7
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відділ Народного комісаріату по освіті [5, ст.
592] було покладено завдання врегулювання
порядку реквізиції музичних інструментів,
що мало широку практику у цей період, та передання їх творчим колективам і навчальним
закладам.
Намагався НКО впливати й на творчі процеси. Про це зауважував в одному із своїх звітів нарком освіти О. Я. Шумський, який у своїй роботі “надавав серйозне значення театру і
в частині створення української опери…” [30,
арк. 37].
Створене у травні 1918 р. Міністерство народної освіти та мистецтв на чолі з М. П. Василенком опікувалося культурно-освітніми
проблемами, мистецькими навчальними закладами, галуззю мистецтва як важливим напрямом діяльності державної установи. Державний орган під його керівництвом вживає
заходів “до можливого збереження для національної культури пам’яток старовини і мистецтва, до забезпечення розвою національного
театру та до пристосування кінематографу на
потреби освіти і виховання в національному
напрямку” [28, арк. 8].
Одним з перших документів, затверджених
Тимчасовим робітничо-селянським урядом
України, є постанова від 18 січня 1919 р. “Про
передачу всіх театрів та кінематографів у відання відділу освіти” [4, ст. 34], декрет РНК
УСРР від 25 лютого 1919 року “Про електротеатри”. Останнім було оголошено власністю
держави з підпорядкуванням безпосередньо
Кінокомітету Комісаріату народної освіти
електротеатрів імені Карла Лібкнехта (колишній “Ампір”), Рози Люксембург (колишній
“Модерн”), ІІІ Інтернаціоналу (колишній “Мішель”). Новою владою створювалася мережа
культурно-освітніх установ і навчальних закладів України, що мали формувати “революційну” свідомість громадян.
Таким чином, розпочинаючи з Секретарства народної освіти, в кожній з діючих в цей
час центральних державних установ існував
окремий підрозділ, на який було покладено
відповідальність за здійснення державної політики в культурно-мистецькій сфері.
Від 1920 р. “Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правитель-

ваний на організацію мережі та створення
певної системності в її діяльності, було використано в новій країні, що отримала назву
Радянського Союзу, і в Україні, що увійшла до
його складу.
Визнаючи значне відставання культурноосвітнього рівня основної маси населення від
європейських країн, майже всі уряди, що діяли
в Україні після жовтневих подій в Російській
імперії у 1917 р., надавали культурно-освітній
сфері важливого значення.
Українська Народна Республіка, проголошена ІІІ Універсалом Центральної Ради 7 листопада 1917 р., проіснувала до 29 квітня 1918
року Виконавча влада в новій парламентській,
демократичній, конституційній республіці
здійснювалася спочатку Генеральним секретаріатом, а з січня 1918 р. — Радою Народних
Міністрів.
Генеральний секретаріат, створений 15
червня 1917 року ще до проголошення УНР
як виконавчий орган Центральної Ради, мав у
своєму складі Генеральне секретарство освіти. Влада Генерального секретарства народної освіти на чолі з І. М. Стешенком — першим українським керівником такого рівня,
поширювалася на всі ділянки українського
культурного життя: науку, культуру, архівну
справу, охорону пам’яток історії та мистецтв
[1, 29].
Відділ із подібними функціями також було
передбачено й у складі Народного комісаріату
освіти Положенням про цей державний орган, затвердженим Декретом РНК УСРР від 6
червня 1919 р. [29, арк. 1].
Відділ мав широкі повноваження. Поміж
інших функцій на нього, приміром, покладалася відповідальність за встановлення рівня
мистецько-історичної вартості будь-якого будинку або мистецьких артефактів, створення
спеціальних комісій за участю компетентних
осіб [6, 395].
Діяльність НКО суттєво впливала на функціонування мистецьких установ і навчальних закладів, зокрема музичних. У структурі
Народного комісаріату освіти діяли й інші
мистецькі підрозділи. Так, постановою РНК
УСРР від 18 грудня 1920 р. “Про облік і розподіл музичних інструментів” на Музичний
8

ЮРІЙ БОГУЦЬКИЙ. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В АСПЕКТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ

ства Украины и Уполномоченных РСФСР”
містить документи, що свідчать про велику
роль і повноваження Наркомосвіти в організації мистецької та культурно-освітньої справи.
Прикладом цього є Декрет РНК УСРР від 10
серпня 1920 року “Про утворення Головного
комітету професійно-технічної та соціальнонаукової освіти, Декрет РНК РСФРР від 3
листопада 1920 р. “Про централізацію бібліотечної справи” тощо.
Головний комітет професійно-технічної та
соціально-наукової освіти об’єднав політикоосвітню, агітаційно-освітню роботу в республіці й зосередив її на обслуговуванні політичного та економічного будівництва в Україні.
Для поглиблення роботи в його складі згідно
з декретом РНК УСРР від 14 грудня 1920 р.
“Про Головний політико-освітній комітет (Головполітосвіту)” [16, 585] створюється Головний політико-освітній комітет.
Сфера мистецької діяльності стає головним чинником у формуванні ідеологічної
свідомості суспільства. За постановою РНК
УСРР від 19 лютого 1921 р. “Про направлення
діяльності Наркомосвіти з метою оволодіння просвітньою справою”, Головполітосвіта
мала “направляти всі засоби, а особливо художні (кіно, фото, тео і т.п.) на поширення комуністичної агітації” [7, 84].
20-і роки ХХ ст. — це період, коли розпочинається формування фондів державних
музеїв. Декретом від 11 березня 1921 р. “Про
купівлю для державних музеїв у приватних
осіб музейних цінностей” [8, 125] всі “збірки
пам’ятників мистецтва та старовини, а також
різних речей, які мають цінність для музеїв
УСРР, переходять до відання Всеукраїнського
комітету охорони пам’ятників мистецтва, старовини та природи (ВУКОПШС)”.
Постановою РНК УСРР від 19 квітня 1921
року “Про селянські будинки” [2] Наркомосвіти доручалося використати селянські будинки
для утворення єдиного центра політосвітньої
праці на селі.
Завдяки значним зусиллям наркома освіти
Г. Ф. Гринька Україна домоглася прийняття
Кодексу законів про народну освіту УСРР. Уже
Постановою ВУЦВК від 22 листопада 1922 р.
“Про введення в дію Кодексу законів про на-

родну освіту” в Україні була визначена мережа закладів культури і мистецтв, парадигми їх
функціонування і механізм управління системою [11, 155—186].
Кодексом встановлювалася законодавча
база для організації культурно-освітньої та
мистецької діяльності, яка підпорядковувалася завданням політичної освіти і виховання.
В Кодексі визначено й систему політичної
освіти, її завдання, заклади політичної освіти
і виховання, що перебували безпосередньо у
віданні Головполітосвіти — підрозділу Наркомосу. Це — клуби і селянські будинки, музеї
з їхньою екскурсійно-виставково-музейною
роботою, бібліотеки. Галузь мистецтв, що поділялася на види: театрально-музичний, образотворчий, літературний і кінематографічний,
організовувалася і спрямовувалася, як зазначалося в документі, Головполітосвітою за посередництвом Відділу мистецтв, який, своєю
чергою, мав підвідділи.
Поступово визначалася роль мистецької
галузі. У резолюції Х з’їзду КП(б)У від 29
листопада 1927 р. “Про завдання культурного будівництва на Україні” зазначено, що “театр, кіно, радіо, художня література є великим
знаряддям створення нової радянської української культури. Хоча серед театрів є тільки
26% українських, але організація українського
державного театру і опери становить нове художнє досягнення, дає можливість створення
нової української драми і української опери,
співзвучної всьому процесові соціалістичного
будівництва” [11].
Культурно-освітня сфера управлялася за
допомогою рішень Наркомату освіти України. В його підпорядкуванні знаходилися всі
дошкільні, шкільні, позашкільні та вищі навчальні заклади, заклади політосвіти (клуби,
сільклуби, хати-читальні, бібліотеки), академічна наука, мистецтво, музейна справа, архіви, видавнича діяльність. “Народний Комісаріат Освіти має у своєму розпорядженні більш
за 20 тис. різних установ — школи: 4-річки
І ступеня — профшколи, різні курси, різні
вищі учбові заклади, музеї, картинні галереї,
кіно, радіо, театри, музичні установи, фабзавучі, школи селянської молоді, радпартшколи
і т. д. і т. п. Усі справи культурної освіти різни9
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ми шляхами сходяться і перебувають в руках
Наркомосу” [18, 3], — згадував Нарком освіти
М. О. Скрипник.
Особливу увагу Робітничо-селянського уряду України спрямовано на підвищення відповідальності НКО за розповсюдження серед населення книг популярно-соціально-економічної
та наукової літератури, марксистсько-ленінської літератури — Постанова ЦК КП (б)У від
28 лютого 1929 року “Про поширення української книги”[3, 9—10].
Після реорганізації у 1930 р. Народного
комісаріату освіти УСРР згідно з Постановою
ВУЦВК і РНК УСРР від 13 серпня 1930 року
“Про реорганізацію народного комісаріату
освіти УСРР” в його структурі залишається
сектор мистецтва, сектор масової комуністичної освіти, діяльність яких дала можливість
створити самостійні відділи мистецтва і культури.
Постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 5
травня 1931 р. “Про утворення рад культурного будівництва” поряд з організацією Ради
культурного будівництва при Народному комісаріаті освіти УСРР для здійснення єдиного
плану культурної роботи різних державних і
громадських організацій утворюються подібні ради при всіх районних виконавчих комітетах і міських Радах, що підпорядковувалися
безпосередньо центрові.
Завдяки діям перших урядів (до 30-х років ХХ ст.) та їх національно налаштованих
керівників було вжито заходів для створення
системності в культурно-освітній сфері, організації. Проте радянський уряд, надаючи
культурно-мистецькій діяльності певної системності, підпорядкував її завданням комуністичного виховання населення, підносячи цю
діяльність до рівня державного значення.
Культурна політика перших радянських часів, крім націоналізації культурно-мистецьких
і освітніх закладів, послідовно втілювала в
життя й інші пріоритети, зокрема й мовне питання. Декларацією Тимчасового робітничоселянського уряду України, проголошеною 26
січня 1919 р., зазначалося, “що просвіта народних мас є одною з перших умов зрозуміння цими масами своїх класових революційних
завдань”.

Діяльність міністрів освіти урядів Центральної Ради (1917—1918) — Стешенка І. М.,
Григоріїва Н. Я., Христюка П. О., Прокоповича В. К.; міністрів освіти урядів Української
держави (1918) — Василенка М. П., Стебницького П. Я., Науменка В. П., Щириці Ю. О.;
міністрів освіти Української народної республіки доби Директорії (1918—1919) Холодного П. І., Огієнка І. І., Крушельницького А. В.;
міністрів освіти уряду Української Радянської
Соціалістичної Республіки (1919—1936) —
Михайличенка Г. В., Гринька Г. Ф., Шумського О. Я., Скрипника М. О., Затонського В. П.
тим чи іншим чином передувала створенню
нового центрального відомства, яке мало опікуватися передусім мистецькими проблемами. Наркомат освіти став лабораторією створення галузі культури і мистецтва, яка почала
діяти самостійно після створення Управління
у справах мистецтв при РНК УСРР.
На першому етапі діяльності Управлінню у
справах мистецтв при Раднаркомі УСРР (Постанова ЦВК І РНК УСРР від 8 лютого 1936
року “Про утворення Українського управління в справах мистецтв при Раднаркомі УСРР”)
перепідпорядковувалися театри та інші видовищні підприємства, кіноорганізації, музичні
художньо-малярські, скульптурні та інші мистецькі установи, зокрема навчальні заклади,
які готували кадри працівників театрів, кіно,
музики і образотворчих мистецтв і належали
Наркомосу та іншим відомствам. До його системи управління перепідпорядковувалося й
Управління фото-кінопромисловості.
Першим керівником Управління було призначено Хвилю Андрія Ананійовича [12].
Керівництво підприємствами і установами обласного значення здійснювалося через Управління у справах мистецтв при РНК
АМСРР і облвиконкомах.
Про складність часу свідчить кадрова нестабільність керівництва в галузі.
У 1938 р. Управління очолив Компанієць
Микола Павлович, який походив з робітників,
закінчив Дніпропетровський гірничий інститут. Указом Президії Верховної Ради УРСР від
12 липня 1944 р. № 53 його було “увільнено”
з посади начальника Управління [24]. Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 12 липня
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1944 р. № 54 на цю посаду було призначено
Корнійчука Олександра Євдокимовича — відомого літературного та громадського діяча
[20]. Але його першим заступником згідно з
постановою Ради народних комісарів УРСР
було призначено М. П. Компанійця [13].
Указом Президії Верховної Ради УРСР від
17 січня 1945 р. Управління в справах мистецтв при РНК УРСР реорганізовано в Комітет в справах мистецтв при РНК УРСР [21,
арк. 3]. Його очолив знов О. Є. Корнійчук [22].
Під його керівництвом 2 лютого 1945 р. було
розроблено Положення про Комітет в справах
мистецтв при РНК УРСР.
24 січня 1946 р. О. Є. Корнійчука увільнено
за власним бажанням від обов’язків Голови
Комітету в справах мистецтв при Раді Народних Комісарів УРСР [23] і цим же числом на
цю посаду було знову призначено М. П. Компанійця [24, арк. 355].
Політичні інтриги привели на цю посаду
М. П. Пащина, якого було призначено на цю
посаду у 1947 р. В архівних документах Центрального державного архіву України зберігаються Указ Президії Верховної Ради УРСР
від 29 травня 1950 р. про звільнення з посади
Голови Комітету в справах мистецтв УРСР
М. Пащина [25], текст промови про розвиток
науки і культури на VIII сесії Верховної Ради
УРСР 1-го скликання [14, арк. 41зв.—43].
Від травня 1950 року Комітет очолював
Д. Д. Копиця [26].
Згідно з указом Президії Верховної Ради
УРСР від 10 квітня 1953 р. “Про перетворення
союзно-республіканських міністерств Української РСР” було створено новий центральний
орган — Міністерство культури України. Воно
об’єднало функції Міністерства кінематографії УРСР, Управління у справах вищої школи, Комітету в справах мистецтв, Комітету в
справах культурно-освітніх установ, Комітету
радіофікації, Управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової продукції.
Висновки. Створення управлінських структур і об’єднань у період постання незалежної Україні на початку ХХ ст. було відповіддю
на проблеми розвитку і розширення цехового
принципу організації професійної мистецької

діяльності, які потребували нових, організаційно досконаліших систем координації. Майже всі уряди, що діяли в Україні після жовтневих подій в Російській імперії у 1917 року,
надавали особливого значення культурноосвітній сфері.
У кожній з діючих в цей час центральних
державних установ існував окремий підрозділ,
що опікувався мистецькими проблемами. Відповідно до загального суспільного розвитку
того часу Головполітосвіта мала спрямовувати всі засоби на поширення комуністичної агітації, відтак сфера мистецької діяльності стає
у цей час одним з головних чинників у формуванні ідеологічної свідомості суспільства.
У 1922 р. було визначено мережу закладів
культури і мистецтв, визначено парадигми їх
функціонування і механізм управління системою. На державному рівні було визначено
законодавчу базу для організації культурноосвітньої й мистецької діяльності відповідно
до потреб системи політичної освіти.
Усе це перебувало у віданні безпосередньо
Головполітосвіти як підрозділу Наркомату
освіти. До системи віднесли клуби і селянські будинки, музеї з їхньою екскурсійно-виставково-музейною роботою, а також бібліотеки.
Галузь мистецтв, що поділялася на види:
театрально-музичний, образотворчий, літературний і кінематографічний, організовувалася і спрямовувалася Головполітосвітою за
посередництвом Відділу мистецтв. Наркомат
освіти України, завдяки діям перших урядів
та їх національно свідомих керівників, вжив
заходів для створення цілісності й системності в організації мистецького життя.
Нарешті, у повоєнний період було створено новий центральний орган — Міністерство
культури України, яке об’єднало функції Міністерства кінематографії УРСР, Управління у
справах вищої школи, Комітету в справах мистецтв, Комітету в справах культурно-освітніх
установ, Комітету радіофікації, Управління в
справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової продукції.
Отже, можна зробити висновок, що інституціалізація процесів саморегуляції мистецького життя в Україні в контексті історичного
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буття нашого народу у першій половині ХХ ст.
зумовила необхідність утворення спеціалізованого інституту державного управління, що

свідчить про новий рівень прояву мистецької
діяльності в системі суспільного життя.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ:
ПЕРЕХІД ДО НОВОГО РОЗУМІННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
Анотація. Розглянуто проблему концептуального забезпечення модернізації культурної політики в умовах
сучасного суспільства, специфікою якого є одночасна
актуальність багатьох культурних укладів. Обгрунтовується необхідність переходу у практиках суспільного врядування від галузевого до розширеного розуміння
культури як способу відтворення суспільного життя.
Ключові слова: культура, культурний уклад, модернізація, культурна політика.

культурных укладов. Обоснована необходимость перехода в практиках общественного управления от отраслевого к расширенному пониманию культуры как способа воспроизводства общественной жизни.
Ключевые слова: культура, культурный уклад, модернизация, культурная политика.
Summary. A problem of concept for modernization of cultural policy in the modern society, сharacteristics of which is
the simultaneous validity of many cultures describes. Makes
the case for change in practices of public administration
from the branch to the extended understanding of culture as
a means of reproduction public life.
Keywords: culture, modernization, cultural policy.

Аннотация. Рассматривается проблема концептуального обеспечения модернизации культурной политики в
условиях современного общества, спецификой которого является одновременная актуальность множества

Качку, яку вишито на паласі,
можна показати іншим.
Одначе голка, якою її вишивали,
без сліду пішла з вишивки.
Коан Дзен

Популярна нині теза про кризу епохи Модерну лунає давно і стала звичною для сучасної соціально-філософської та культурологічної думки. Нею іноді виправдовують численні
проблеми — адже доба “розчаровування
світу” ніби завершується, то й не вирішені
нею пізнавальні й практичні питання треба
або залишити “на потім”, або взагалі визнати нерозв’язними. Одначе, так само, як багаторазово повторена брехня не стає правдою,
баналізована в дискурсі гуманітаристики проблема не стає менш важливою і актуальною.
Трансформації соціального життя останніх
десятиліть породили новітні виклики дегуманізації суспільства, які усвідомлюються
дедалі більше як критичні чинники модернізації сучасного світу та, зокрема, й України.
Цивілізаційні стандарти сучасних розвинених
суспільств потребують оновлення соціальноекономічного і духовного підґрунтя, нових
практик управління та розуміння необхідності їх свідомого формування всіма суб’єктами
суспільного життя.
Цивілізаційно-історичні зміни сучасності

зумовили фундаментальну зміну ролі культуротворення в житті суспільств, а також мультикультурність — ситуацію, за якої одночасно
співіснують носії компонентів культур різного у часі й просторі походження.
Ця різноманітність має не так географічне,
як цивілізаційно-історичне походження. Дещо
спрощуючи процес культуротворення, можна
вирізнити культурні уклади, генотипи, що домінували в різні історичні часи.
Генотип культури так званих традиційних,
аграрних суспільств обумовлювався буттям
людських спільнот у сталих природних умовах, логіка яких зумовлювала систему відносин між людьми, відповідну культуру загалом.
Для окремого індивіда культура була середовищем, органічно отримане від попередніх
поколінь у процесі спільної життєдіяльності,
в якому він здійснював життєдіяльність і яке
мав передати без змін наступникам. Це середовище не мало часово-просторового визначення, розумілося як складова світобудови, цілісне і розділене лише на профанні й сакральні
складові в індивідуальному бутті людини.
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Цінності цього культурного укладу завжди сакралізовані, мають релігійно-міфологічне вираження, атрибуцію та обґрунтування.
Індустріальні суспільства доби Модерну
вже свідомо, на підставі діяльності спеціалізованих професійних груп (митців і науковців), що діють у складі суспільних інститутів
(науки, освіти та виховання), породжують
культуру як похідну від технологічних та
економічних реалій порівняно сталу групову
умову суспільного буття і розвитку. Окремий
індивід за таких історичних умов тим або іншим чином бере як особистість конкретну
участь у створенні та утриманні культури, що
розуміється як основа історично нового (“модернового”) суспільного порядку. Водночас
особистість перебуває в персонально визначеній ситуації екзистенційного вибору та персональної відповідальності у складі конкретної
суспільної групи. Культуротворчі процеси регулюються відтак на основі масового дотримання групових інтересів, що маніфестуються
і втілюються у вигляді політичних ідеологій,
що мають просторову та часову визначеність
у континуальних характеристиках суспільствнацій. Цінності й норми такого укладу мають
раціонально-критичну, світську, десакралізовану (“розчаровану”) природу. Цей уклад перебуває у діалектичному зв’язку з попереднім:
і спираючись на нього, і відкидаючи його.
Сучасні інформаційні та глобалізаційні перетворення призводять до розширення
масштабів і динаміки соціальної взаємодії,
змушуючи індивіда до необхідності брати
участь у взаємодії наднаціонального рівня.
Це актуалізує виникнення нового культурного
укладу, потребу створення культурних засад
комунікативного середовища, необхідного
для ініціювання креативних здатностей кожного члена суспільства. Важливою характеристикою такого середовища є його мережева
структура взаємодії, значна роль інформаційних технологій та віртуальної медіареальності. За таких умов окремий індивід є не лише
учасником медіакультуротворення в складі
групи, а й безпосереднім її результатом у дискретних моментах власного буття. “Нові медіа” буквально формують індивідуальність,
породжуючи новий рівень екзистенційного

напруження, формуючи новий горизонт культуротворення, де автором є індивід, вилучений
з групової загальності. Суспільна взаємодія і
розвиток відбувається вже не на рівні мас (організованих у ієрархізовані групи), а на рівні
окремих індивідів (організованих у мережеві
множини) — тому таке суспільство називають
мережевим та індивідуалізованим. Одним з
критичних ресурсів утворення та підтримання впорядкованої взаємодії стає здатність до
самореферентності, бо мережева множина
організовується на підставі суб’єктивних виборів, що ґрунтується на безпосередніх віртуальних образах реальності, тобто культурних
самоідентифікаціях індивідів, а не на спільних
зовнішніх умовах буття, як то було раніше.
Індивідуалізоване гіперінформатизоване
суспільство як життєве середовище обумовлює необхідність культурної політики, сформованої на засадах новітніх технологічних і
організаційних підходів. Культура перестає
розумітися як окрема сфера, вона отримує
нове, розширене значення та потребує нових
підходів відповідно до цих змін. Нормативноціннісна визначеність такого суспільного порядку спирається на нормалізований процес
деконструкції, переосмислення та реінтерпретації культурних кодів попередніх укладів, що
здійснюється в контексті конструювання міжперсональної взаємодії. Ціннісний горизонт
учасників суспільного життя набуває комунікативного характеру, він постійно узгоджується на консенсусних засадах. Відтак ціннісний
світ постає як такий, що його індивід вимушений конструювати як персоніфікований проект, впорядковані групові конструкти осмислення буття відходять на другий план. Людина
тут з необхідністю усвідомлено знаходиться в
ситуації, яку можна назвати екзистенційною
кризою та соціальним ризиком, — ситуації
відтворення індивідуальної свободи, оскільки групові ідентичності, соціальні інститути
втрачають свою дієвість. Проблема в тому, як
саме, з використанням культурних кодів якого
культурного укладу кожен індивід конструює
власне самоусвідомлення та взаємодіє з іншими, утворюючи культурні завжди мінливі
й нестійкі порядки, де суб’єкт-суб’єктна взаємодія є фундаментальним чинником.
14
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Звичайно, описану типологію суспільств
слід розуміти як ідеально-типову, оскільки
будь-яке суспільство має елементи й органічності, й конструктивності, й мережевості.
Питання в тому, наскільки в конкретному суспільстві поширені ці уклади, яку вони мають
технологічну основу, який з них і яким чином
домінує. Звичайно ж, суттєвим є і питання про
причини такого домінування в окремій епосі.
Надскладні глобалізовані сучасні суспільства потребують культурної багатоукладності, полісуб’єктності й динамічності культури,
розвинутої здатності до самореферентності
суспільних процесів, нових соціальних механізмів культуротворення в умовах актуальної
включеності кожної людини до процесів взаємодії національного та планетарного масштабу. Способу зробити таку багатоукладність
сталою і стабільною, надати таким суспільствам самодостатньо-конструктивного характеру людство ще не віднайшло, наша епоха
постала саме перед таким викликом.
Цінності трьох цивілізаційних укладів
були і залишаються такими, як були раніше,
однак соціальна ситуація сучасності потребує вироблення нових соціальних механізмів
культуротворення на їх основі. Відтак Україна
як цілісна сучасна політична нація потребує
створення якісно нової динамічної системи
забезпечення гуманітарних цінностей народу
за соціальних трансформацій, зумовлених:
• глобалізаційними процесами (новим рівнем і способом міжнародного розподілу праці
та міграції);
• зростанням технотронних загроз як глобального, так і національного рівня;
• змінами антропологічного характеру
(новою структурою харчування, побутовими
умовами, психосоматичними та ментальними
трансформаціями);
• геокліматичними змінами.
У наш час особливо актуалізувалося те, що
культура, як система цінностей, форма життєдіяльності та спосіб вироблення цінностей, є
тим безпосереднім базисом, на якому ґрунтується розвиток суспільства. Свого часу Маркс
висловив думку, що настане такий історичний
час, коли Г. В. Ф. Геґель матиме рацію — “ідеї
будуть керувати світом”. Схоже, цей час на-

став: в епоху, коли людство опинилося на
краю цивілізаційної кризи, теза про те, що свідомість формує буття, набирає значної ваги.
Розвиток постнекласичної науки відбувається
в контексті етичного, ціннісного самовизначення людства. Говорячи мовою індустріальної доби, можна стверджувати: якщо за умов
розгортання науково-технічної революції безпосередньою виробничою силою стала наука,
то в наш час такою силою щораз більше стає
культура, бо вона визначає розвиток науки.
Слід також пам’ятати, що категорія “виробництво” у цьому взаємозв’язку має значення
“виробництво людини”, “виробництво самого життя у його конкретно-історичній формі”,
а не виробництво виключно матеріальних та
ідеальних умов життя — як це тлумачиться в
сучасному дискурсі суспільствознавства під
впливом актуалізованих часом економічних
та юридичних наук.
В Україні поки що існує вагома відмінність
між сучасною риторикою у сфері культурної
політики та практикою, яка більше діє за інерцією спадку індустріальної доби та неадекватно сприйнятими культурними практиками
сучасних розвинених суспільств, що провокує
явища певного застою і навіть прояви культурної деградації, “вторинного дикунства”.
Інерція спадку індустріальної доби в культурі України визначається тлумаченням культури як окремої суспільної системи для відтворення традицій, охорони художньої та
етнографічної спадщини, регулювання міжетнічних та міжконфесійних відносин. Тому
цілком природною є відсутність розуміння
іншого, більш сучасного — так званого постнаціонального підходу, зумовленого інформаційною революцією наприкінці ХХ століття та
постіндустріальними технологіями, відповідно до якого культуру слід розуміти розширено — як систему цінностей і спосіб виробництва суспільного життя.
Водночас неадекватність сучасних культурних практик і стратегій проявляється також у розумінні культури виключно як системи відтворення капіталу — зокрема, у вигляді
байдужої до інтересів розвитку України сфери
шоу-бізнесу та арт-індустрії, яким надається
суто самостійного, окремого значення і смис15
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лу поза інтересами формування гуманітарного середовища України. Культура розуміється
лише як ресурс, за допомогою якого можна
користуватися українською спільнотою як
ринком — навіть не відтворюючи його.
На цій основі поглиблюється протиріччя
між культурними засадами життя різних поколінь і регіонів України, посилюючи соціальне
напруження в країні.
Засадничий принцип модернізації суспільства, яким має стати, на нашу думку, динамічний консерватизм, передбачає створення умов
для найбільш оперативного автентичного відтворення культурних цінностей як підґрунтя
єдиного багатоукладного гуманітарного середовища української політичної нації.
Це потребує формування відповідної культурної політики, скерованої на формування
такої системи відносин у всіх сферах суспільного життя, за якої найвищою цінністю є людина та її розвиток. Ця політика визначається
системою пріоритетів суспільного розвитку
в конкретних, історично визначених умовах
України і реалізується з огляду на інтереси
провідних соціально-економічних суб’єктів
країни.
Змістом культурної політики з економічного погляду є формування людського капіталу
(human resourses) як населення, здатного та
вмотивованого до засвоєння і реалізації конкретних форм економічної активності — зокрема, інтелектуально здатного до засвоєння
знань відповідного рівня складності, вмотивованого до соціальної поведінки відповідної
скерованості, ціннісного наповнення і рівня
складності як у сфері виробництва, так і у
сфері споживання. Відтак виробництва і ринки мають розглядатися як культури, що їх слід
засвоювати й розвивати. Кожен технологічний уклад потребує відповідно організованої
людини — працівника або споживача. Наприклад, кочівник не здатен керувати літаком як
унаслідок відсутності знань і навичок, так і з
огляду на брак відповідних мотиваційних цінностей і психологічних рис. Виразним прикладом такої невідповідності є “культ карго”,
що склався у Меланезії після Другої світової
війни [1]. Дикуни створювали з деревини та
листя копії літаків і аеродромного обладнан-

ня, сподіваючись, що зможуть отримати продукти й речі, що їх поставляли американці на
острови під час ведення бойових дій з імператорською Японією. Не розвинені в наш час
маорі були колись великим народом — мореплавцями Тихого океану. Одначе, осівши у
Новій Зеландії, вони поступово забували це
складне мистецтво — доки онуки та правнуки мореходів не втратили його цілком. Подібне явище історики та антропологи називають “вторинним дикунством” і його можна
спостерігати на прикладі багатьох народів
Південно-Східної Азії, Африки, Центральної
Америки. Чинником такого “вторинного здичавіння” може бути, на нашу думку, не тільки
матеріальна, а й культурно-духовна катастрофа соціальної спільноти, внаслідок чого народ може втратити історично вироблену здатність до складної технологічної, економічної,
соціально-політичної діяльності. Досягнуті
неймовірною ціною індустріалізації, що відбулася у ХХ ст., цивілізаційні потенції України можуть бути втрачені, якщо не відтворювати їх нормативно-ціннісну основу.
Для успішної реалізації економічні програми розвитку країни мають бути екстрапольовані на систему відтворення ціннісних
орієнтацій населення з тим, щоб за допомогою соціально-технологічної діяльності, політичних впливів (культурної політики) створити культурне середовище, систему діючих
ціннісно-нормативних пріоритетів, культурних кодів життєтворення, що відповідатиме
цивілізаційному типу “культури розвитку”.
За умов тоталітарних суспільств (що мали
індустріальну основу), визначальну роль у
гуманітарній політиці відігравала ідеологія
як виражена в категоріях мети і способів політичного впливу система реалізації інтересів
панівних груп (що розумілися як класи, еліти,
групи за інтересами і т. ін.). За умов розвитку сучасних суспільств (із багатоукладною
постіндустріальною основою), які відрізняються більш складною структурою та розширеними масштабами організації праці (глобалізація, нові технології), культурна політика
набуває іншого характеру — її основою стає
створення у конкретній державі привабливого
з погляду реалізації інтересів людського роз16
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витку гуманітарного середовища. Саме на цій
основі індивіди утворюють макросоціальні
утворення сучасної доби — сучасні нації. Нація набуває характеру соціально-культурної
корпорації, утвореної індивідами, які мають
спільні (як історично визначені, так і сучасні,
постійно узгоджувані) ціннісні орієнтації, відповідні до них спільні нормативні уявлення,
та використовують спільні механізми легітимізації всього комплексу спільної діяльності
у складі національного цілого. Нація за нових
історичних умов формується більшою мірою
на засаді спільності культурних орієнтацій,
життєвих стилів, ніж на засаді спільних природних умов або способів господарювання, як
це відбувалося ще донедавна.
Усе це означає, що основою відтворення сучасної національної цілісності є не ідеологія,
а культурна політика (що містить ідеологію як
власний внутрішній компонент) — політика
реалізації організаційних і регулятивних дій у
інституціалізованих сферах культури, освіти,
медицини, соціального забезпечення, спорту і
молоді тощо.
Слід звернути увагу на те, що у формуванні концепції культурної політики адекватне
використання понять є критичним ресурсом
для процесу організації спільної взаємокоординованої діяльності людей, оскільки лише
спільна мисленнєва основа дозволяє однаково бачити предмет спільної діяльності, логіку
його змін та адекватно координувати на цій
основі взаємодії. Адже відомо, що однаковими словами, термінами можуть позначатися
різні поняття, що призводить до невідповідності дій спільній меті.
Оскільки культура — поняття, що належить до будь-якої сфери людської діяльності,
(бо кожна людина діє на підставі цінностей —
задля “чогось” та на підставі норм — “якимось” способом), то історично виникла велика кількість визначень поняття “культура” (за
деякими оцінками — більш ніж 600). Частина
з них має “галузеве” призначення, однак всі
вони об’єднуються в єдину категорію “культура”, що її згодом формує у корпусі власного знання філософія та якою користується
під час створення практичних рекомендацій
корпус прикладного соціального знання —

соціологія, психологія, політологія, економіка, культурологія. Таким чином, у процесі
вироблення культурної політики необхідно
використовувати саме це поняття, оскільки ця
політика передбачає формування культури як
спільного середовища, на основі якого формуються відносини між людьми в суспільстві,
утворюється реальне суспільство.
Для регулювання інституціалізованих,
стійких, регулярних процесів у культурі як
окремій сфері життя суспільства достатньо
визначення, наданого у Законі “Про культуру”: “культура — сукупність матеріального
і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого
періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту
та відображає рівень розвитку цієї спільноти” [2]. Водночас слід розрізняти політику у
сфері культури та культурну політику. Такого
визначення недостатньо для формування динамічного сучасного гуманітарного середовища, для його оновлення та розвитку шляхом
модернізації. З огляду на потреби суспільної
модернізації змістом культурної політики є
формування відповідного сучасним укладам
економічного та політичного життя цінніснонормативно визначеного багатоукладного
життєвого середовища, в якому буде відбуватися формування суспільно-значущих поведінкових норм і ціннісних орієнтацій представників усіх соціальних груп населення як
економічних та політичних суб’єктів життя
України, а також створення соціальних умов
для розвитку креативного потенціалу нації.
Оскільки існують три уклади єдиного
культурного середовища, які відрізняються за
типами і характером нормативно-ціннісних
комплексів (доіндустріальний, індустріальний, постіндустріальний), то це передбачає
здійснення культурної політики як єдиного
процесу, скерованого на підтримку одночасно
трьох цих комплексів з домінуванням останнього. Отже, основне завдання культурної
політики в період модернізації визначається
тим, що у наш час головний ресурс економічної конкурентності — здатність задіяти творчі
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ресурси суспільства не тільки на груповому
рівні, а й на рівні особистості, що дасть змогу прискорити час обігу капіталу. Тому необхідно у процесі змін технологічних укладів,
здійснити перехід до динамічної структури
культурного виробництва й прискорити всі
процеси соціального життя. Для цього необхідно формувати відповідні соціокультурні
засади — зокрема ціннісне середовище, де
домінуватимуть цінності, орієнтовані на динамічність, час, розвиток, досягнення та комунікативність, мережевість, новітні технології. Поняття культури також має відбивати ці
компоненти.
Тому зазначене поняття культури варто застосовувати в розширеному значенні, відійти
від розуміння культури як окремої, особливої
сфери діяльності, пов’язаної виключно з мистецтвом, народними традиціями, збереженням культурної спадщини, міжконфесійними
та міжетнічними відносинами.
Варто брати до уваги також те, що культура
в умовах модернізації виступає у двох інструментальних вимірах: як чинник, що мотивує
до реалізації техніко-економічних проектів,
тобто ресурс створення людського капіталу,
та, з іншого боку, як ресурс зростання творчої
активності всього населення, зростання рівня
інноваційних прагнень до змін на основі використання передових досягнень науки.
Можна запропонувати для формування
культурної політики таке поняття культури:
культура — це багатоукладне історично утворюване життєве середовище саморозвитку
людини, яке складається з упорядкованих динамічних множин цінностей, світоглядних позицій, зразків поведінки, норм, способів і прийомів людської діяльності, які об’єктивовані
(втілені) у матеріальних і нематеріальних носіях (засобах праці, знаках, формах комунікації), що засвоюються, змінюються та передаються наступним поколінням.
У діяльності суспільства культура постає
як два взаємозалежні якісно відмінні рівні:
нематеріальна культура — створені людиною
духовні абстракції, такі як цінності, вірування,
символи, норми, звичаї й установлені принципи, засоби форми й способи соціального спілкування; матеріальна культура — фізичні, ре-

чові артефакти або предмети. Культура — це
основа, що дозволяє людям організовувати як
спільну, так і індивідуальну життєдіяльність,
інтерпретувати свій досвід і спрямовувати
свої дії. Суспільство ж є унормованими в той
чи інший спосіб мережами соціальних відносин між людьми. Культура — це те, що вирізняє людське суспільство із тваринного світу,
середовище, штучно створене протягом усієї
історії людства за допомогою мови, мислення
й символічних значень.
Завдяки культурі в окремого індивіда утворюється певна система загальних світоглядних
уявлень, на основі якої він може будувати свої
дії разом з іншими індивідами, утворюючи
таким чином суспільні процеси. Наявність у
множини індивідів подібних однопорядкових
уявлень об’єднує, уможливлює суспільство як
єдине ціле — яке, своєю чергою, стаючи цілим, поділяється на соціальні групи — професійні, етнічні й т. ін.
Якщо немає загальної культури, то групи,
які історично сформувалися у попередній період (професійні, політичні, економічні, поселенські і т. ін.), стають нестійкими — що
проявляється в масовій поведінці, яка відхиляється від норм, — злочинності, відсутності
мотивів до праці й т. ін., а нові групи, необхідні для формування нових (інноваційних) економічних, політичних і інших укладів, не формуються або не мають сталої основи. Виникає
ситуація, коли окремі індивіди усвідомлюють
необхідність нового життєвого укладу, але разом не можуть діяти як цілісне утворення —
бо немає вербалізованих, легалізованих на
суспільному рівні спільних цінностей і норм
нових груп. Однією з таких груп, наприклад,
у нашому суспільстві є підприємці. Саме це
зумовлює регресивні й стагнаційні процеси,
відсутність інновацій, більше того, вони наражаються на опір, бо не відповідають панівним
у суспільстві застарілим нормам і цінностям.
Відсутність адекватної сучасним реаліям
культурної політики робить суспільство вразливим до зовнішніх впливів, оскільки люди,
які перебувають у невизначеності щодо власної культурної повноцінності, сучасності, необхідності й легітимності власних цінностей
і норм, більшою мірою піддатливі до впливу
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інформаційних маніпулятивних технологій.
За таких умов люди переслідують мету, що
не відповідає їхнім життєвим інтересам, руйнуючи інституціональне підґрунтя власного
суспільства — економіку, політику, освіту,
культуру. Таким чином, адекватна викликам
сучасності культурна політика є суттєвим
чинником забезпечення національної безпеки,
формування національної ідентичності.
Культурна політика постає та формується
на основі та з урахуванням культурних практик населення, стану та скерованості творчих
спільнот, рівня соціального розвитку, економічних можливостей країни. Розгляньмо стан
і проблеми формування культурних практик
населення з тим, щоби віднайти рекомендації
щодо можливих кроків у напрямі їх розвитку.
За даними соціологічних опитувань, більшість громадян поділяє думку про необхідність кардинального реформування суспільних відносин у країні та одночасно демонструє
небажання особистої відповідальності й участі, патерналістські (а нерідко й авторитарні)
настрої. Подібна амбівалентність, непослідовність є несприятливим соціальним тлом
для проведення модернізації суспільства [3].
Генерація нового соціокультурного процесу неможлива без ефективної роботи культурних установ. В організаціях, субсидованих державою (і не лише в них), дотепер не
одержала розвитку сучасна (корпоративна,
підприємницька, менеджерська) культура, що
дозволила б їм діяти більш гнучко, звертатися до нових аудиторій, вирішувати соціальні проблеми, залучати сучасні творчі сили й
співпрацювати з незалежними комерційними
й некомерційними організаціями. Відсутність
культури менеджменту в організаціях держав-

ного сектора проявляється, зокрема, в низькій
відвідуваності, відсутності яскравих, актуальних проектів, у нездатності сформувати якісний туристичний продукт. Традиційні культурні інститути (театри, музеї, бібліотеки та
концертні зали) відірвані від живої творчості
художників і від сфери сучасних комунікаційних технологій. Розвиток цих зв’язків є найважливішим завданням культурної політики.
Питання фінансування культури в умовах
економічної кризи постає як питання виживання інституційної керованої основи культуротворення в країні, національної безпеки
загалом. Реалізація оголошеного державою
курсу на формування багатоканальної системи
фінансування культури [4] на практиці здійснюється недостатньо через правову невідпрацьованість, неістотність податкових пільг
для спонсорів, повільність формування самого прошарку потенційних спонсорів — приватних підприємців. Часто покликані життям
проекти культуротворення не реалізуються й
тому, що в Україні практично відсутні сучасна
традиція, організаційні форми, порозуміння
та діалог між усіма учасниками системи культуротворення — державними, недержавними
організаціями, національним капіталом.
Водночас ринок готовий платити за якісне
мистецтво, якщо буде організований попит.
На межі культури й бізнесу виникають цікаві можливості інституціонального розвитку
культури. Розвиток творчих індустрій є пріоритетом у культурній політиці багатьох країн:
культура стає не тільки витратною сферою, а
й двигуном економіки. Інноваційні комерційні ініціативи, що використовують культуру як
ресурс, у низці країн є сектором економіки,
що зростає найінтенсивніше.
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КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТІВ І ХУДОЖНІ ОБРАЗИ
Анотація. Корпусні методи, засновані на морфології,
виявляють пріоритет тексту над знаком. Художній
код подібний до поетичного ідіолекту, а не до мови,
через пріоритет ідіоматичного сенсу над дослівними
значеннями первинної номінації. Образ будується через
деталізацію і диференціацію загальних категорій у синтаксичній перспективі тексту.
Ключові слова: ідіома, синтаксична перспектива, інтенція, категорія, деталь, перифраза, предикат.

строится через детализацию и дифференциацию общих категорий в синтаксической перспективе текста.
Ключевые слова: идиома, синтаксическая перспектива,
интенция, категория, деталь, перифраза, предикат.
Summary. The methods of corpus linguistics based on
morphology enable to reveal the priority of texts in respect to
sign. Artistic codes turn out to be similar to poetic idiolects
and not to language due to the priority of idiomatic sense in
respect to the literal meanings of primary nomination. Image
is built in detailed differentiation of general categories
within the syntactic perspective of text.
Key words: idiom, syntactic perspective, intention, category,
detail, circumlocution, predicate.

Аннотация. Корпусные методы на основании морфологии выявляют приоритет текста над знаком. Художественный код подобен поэтическому идиолекту, а не
языку, ввиду приоритета идиоматического смысла над
буквальными значениями первичной номинации. Образ

Одним із надбань дослідження індивідуальних поетичних стилів стало відкриття тієї
обставини, що поетичний ідіолект позначається не лише обмеженнями та вибірковістю
лексикону, не лише відхиленнями частотних
покажчиків окремих фразеологічних і лексичних одиниць від загальної мовної норми, коли
загальники зникають або стають рідкісними
виразами, а рідкісне слівце, навпаки, перетворюється на стильовий маркер. Ці відмінності
зумовлюють значно частотніші значеннєві зсуви використаного в поетичному тексті матеріалу, так що слова в індивідуальному вжитку
радикально трансформують свій зміст. Виявилося, приміром, що у корпусі текстів Ф. Достоєвського, по суті, табуйовано такі ключові
слова в мові його сучасників, як “віра”, “гріх”,
“священний”, натомість своєрідною стильовою печаткою став прислівник “давеча” (нещодавно) разом із словами “беспрерывно,
взгляд, подле” (безперервно, погляд, поруч),
тоді як їхні синоніми “беспрестанно, взор,
возле” старанно уникалися [30]. За лексичними уподобаннями виявляються очевидні змістовні конотації автора.
Такі відкриття пов’язані з новими методами дослідження текстів, запропонованими
корпусною лінгвістикою, орієнтованою не на
загальні мовні закономірності, а саме на своєрідність мови окремих однорідних текстових

масивів — так званих корпусів. Ідея корпусних
методів має доволі давнє коріння, пов’язане
ще з романтичною добою мовознавства, коли
в словниках німецької мови Я. та В. Ґріммів
та старослов’янської мови І. І. Срезневського
проголошувалася мета охопити всі можливі
способи слововживання. Тепер корпусні методи розвиваються в річищі загального морфологічного підходу: “Морфологічний аналіз
розглядається як основа для подальшого аналізу — семантичного та синтаксичного” [9, 7].
Процедури цього аналізу полягають, зокрема,
в позначенні, з одного боку, семантичного
зв’язку виділених елементів тексту (приміром,
переліків синонімів повних або часткових —
слів, що стосуються однієї ситуації) та їх синтаксичного зв’язку в тексті (зокрема, слів у
реченні): перше добре відомо в комп’ютерній
практиці як особливі переліки — теги, а друге
виявляється у шкільній практиці аналізу членів речення.
Наслідком пріоритету морфологічного підходу є неможливість обмежувати опис корпусу
текстів лише тим, що засвідчене документами.
Само існування будь-якої форми визначає вирізнення часткової, окресленої межами форми ділянки предметного середовища, її протиставлення сукупності цілого. Становлення
форми завжди засноване на протиставленні
частини цілому, а це зумовлює також проти20
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ставлення того, що позначене формою і засвідчене наявними фактами, зокрема, маніфестоване у текстах, та того, що залишається
схованим в “затінку” форми, що перебуває в
потаємному, латентному стані. Фундаментальне протиставлення “маніфестоване —
латентне” становить основу морфологічного
підходу в лінгвістиці. Зокрема, на цій основі фактологічні дані осмислюються лише як
зовнішні прояви, як маніфестовані рефлекси
внутрішніх формотвірних сил — так звані
фенотипи, натомість ці латентні, приховані
сили утворюють мовні генотипи, що зазнають
реконструкції як результат відповідних дослідницьких процедур. Зокрема, такі латентні
генотипи становлять етимони — прообрази
вживаних у мовленні слів, реконструйовані в
етимологічних дослідженнях (позначаються
зірочками — астерисками на відміну від наявних у мові морфем). Наприклад, індоєвропейський генотип — етимон *ueid- “бачити”
дає рефлекси у вигляді видіти = латинське
videre та відати = німецьке wissen. Іманентна
двоїстість усієї лінгвістичної реальності, співіснування явних, маніфестованих фенотипів
із латентними генотипами, що стоять за ними
та визначають їх розгортання, осмислюється
в корпусній лінгвістиці, за висловом одного
із засновників цього напряму В. А. Плунгяна,
як “проблема морфологічного нуля”, коли, зокрема, сама “відсутність морфологічної одиниці… передає цілком визначену інформацію”
[23, 12]. Такий підхід дозволяє обґрунтувати
фундаментальну відмінність семіосфери мовного світу від техносфери знарядь: це — вказівка на відсутнє, на те, чого немає, на ті предмети, які заміщаються мовними елементами,
а відтак і на прихований, латентний зміст цих
елементів.
Передумову розробки корпусних методів
становить розвиток уявлень про мовну реальність як про світ текстів, що подає особливу
картину світу, позначену, зокрема, спеціальними взаєминами між характеристиками однорідності та неоднорідності. Зокрема, це
виявляється в тому, що “неоднорідність виявляється у відмінностях можливостей сполучення слів” [36, 48], що дає підставу для
висновків про будову текстів. Очевидно, мож-

на говорити про партитурну організацію, про
тектонічні особливості як характеристики
внутрішнього текстуального простору. Музикознавчі або архітектурні поняття можуть
за таких умов узагальнюватися як властивості, притаманні текстам як своєрідній тканині
культури. Неоднорідність, зі свого боку, узагальнюється в уявленнях про мовну картину
світу як так звану гомологічну (або гомоморфну), а не ізоморфну репрезентацію предметів,
тобто приблизну схожість без тотожності,
що виводиться з самої природи текстуальної
репрезентації мовного змісту: “Несиметричність відношень між елементами пари Сенс ↔
Текст <…> не залишає сумніву в гомоморфному характері моделі Світ ↔ Мова” [6, 20].
Корпусний підхід, орієнтований на роботу з великими масивами текстів, вносить радикальні зміни у тлумачення такої ключової
культурологічної проблематики, як взаємовідношення текстів і знаків. Коли, за традиційною семіотикою (зокрема, у варіанті, розробленому ще Ч. Пірсом з його поділом знаків
на зображення, індекси та символи), текст
розглядається як продукт сполучення знаків
(приміром, слів у реченні), то для корпусного
підходу такий “наївний” погляд уже неприйнятний. Знаком не може вважатися будь-який
екстракт з тексту: зокрема, лексична одиниця як елемент словника сама по собі ще не
стає знаком, оскільки вона відсилає лише
до абстракцій, які недостатні для виконання
функції означення об’єкта і лише в поєднанні з іншими абстракціями в тексті можуть їх
виконувати. На відміну від традиційної семіотики, елементи тексту для корпусного підходу постають лише як атрибути тексту, як його
ознаки, а не знаки: “В основі поняття ознаки
лежить не абстракція узагальнення речей, а
абстракція відволікання від речей — так звана
ізоляційна, або аналітична, абстракція” [21,
49]. Відповідно, розрізняються позначення
(денотат) об’єктів та референція (посилання)
до абстрактних атрибутів. Позначатися можуть лише елементи предметного світу, натомість посилання стосуються їх властивостей,
які взято абстраговано від носіїв.
Для того, щоб текстуальний сегмент став
знаком з позицій корпусних методів, він по21
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винен, по-перше, бути виокремленим як постійна й усталена, константна і стабільна
одиниця, здатна до самостійного існування і
до перенесення (принаймні в межах обраного
корпусу) з одного тексту до іншого. По-друге,
такий екстракт з тексту повинен бути спеціально маркований, позначений саме як знак,
а не звичайний загальний текстуальний атрибут. Приміром, такими знаками як результатами маркування стають музично-риторичні фігури саме в межах корпусу музичних текстів
тих стилів, у яких музично-риторичні концепції були чинними. Однак було б помилкою
шукати за суто зовнішніми ознаками подібні
фігури в текстах тих стилів, орієнтованих на
інші концепції. Приміром, зовнішня схожість
з цими фігурами оперних лейтмотивів не дає
жодних підстав для їх ототожнення: це — типовий приклад своєрідних музичних омонімів
[32, 80, 85—86].
Відповідно, корпусний підхід зумовлює
також висновок про пріоритет текстів над знаками. У текстах можуть виникати також елементи, що взагалі не належать до кодів і не
підлягають розшифруванню. Подібними елементами є, наприклад, так звані кон’єктури
в манускриптах, тобто конструкції, штучно
створені в процесі переписування тексту, зокрема, внаслідок помилкового прочитання.
Виникають і так звані шаради, які осмислюються a posteriori. Такі елементи належать до
текстів, але ні в якому разі не кодифікуються
й не стають знаками. Натомість принцип пріоритету тексту дає підставу для розширення
діапазону ідіоматичних виразів: саме ідіоми
відповідають розумінню знаків у корпусному
підході.
Традиційне протиставлення ідіом як усталених так званим вільним словосполученням
зазнає критики в корпусній лінгвістиці тому,
що сполучальність слів завжди обмежена:
вона становить відносний покажчик, зумовлений контекстом, приміром, словосполучення
“морська вода не горить” знаходить заперечення в образному вислові “море палає” (приклад В. М. Солнцева) [36, 232]. Ідіоматичне
вживання словосполучення передбачає також
можливість утворення похідних варіантів, що
підважують сталість словосполучень: примі-

ром, субстантивована форма “оббивання порогів” (у сенсі “відвідування з проханням”)
виникає поряд з вихідним фразеологізмом
“оббивати пороги” (не кажучи вже про фразеологічні синоніми, наприклад, “стукати
до дверей”). Із відсутністю критеріїв сталої
сполучальності слів пов’язана також сумнівність відтворення ідіоматики. Скажімо, “сполучальність слова заживо з усіма лексемами
семантичного кола “поховання” дає підставу
робити висновок, що “відтворюються… також так звані вільні сполучення” [16, 11]. Нарешті, цілісність сенсу ідіоми не залежить від
наявності переносного сенсу самого по собі:
семантична інтегрованість, неподільність
сенсу притаманна як образним висловам, так і
термінологічним ідіомам, як-от хижі тварини
або корисні копалини.
Більше того, ідіома передбачає можливість
також дослівного прочитання і витлумачення. Й вияв протиріччя дослівного та ідіоматичного змісту становить типовий прийом
утворення комічного абсурдного ефекту, як
у жарті “м’ясник запропонував хазяйці ногу
й серце” (замість ідіоматичного виразу “пропонувати руку й серце”). Відповідно, поява
таких образних виразів, як “хмара птахів”
уможливлюється саме “завдяки розширенню
лексичної сполучальності” [16, 44], що, як
уже зазначалося, становить змінну характеристику, залежну від контексту. Як альтернативу було запропоновано вбачати в ідіоматиці
семантичне ускладнення (так звану комплікацію), зумовлене смисловими конотаціями:
“Словосполуки, крім основного завдання,
мають ще й додаткове. Завдання таких сполук стають ускладненими” [5, 50]. Цей підхід
прийнятий і в найновішому дослідженні ідіоматики, де запропоновано витлумачувати відзначене поєднання дослівного та переносного
сенсів саме ефектом комплікації: “Ідіома містить в собі свій дослівний аналог. <…> Решта
структури ідіоми — це її “комплікативний”
компонент” [26, 71].
Основним джерелом ідіоматичних конотацій можна вважати виокремлення характерної
деталі, подання опису частковостей, що відсилають до інших аспектів позначеного ідіомою
предмета. Появу ідіоматики уможливлюють
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насамперед референції, посилання на предмети, безпосередньо не згадані в ідіоматичному
вислові. Відомо, що конотація взагалі “позначає певний денотат через посилання на образ
іншого денотата (океан мовчання, країна нашого дитинства, зірочки снігу, школа життя)”
[16, 63]. Відтак вирішальним чинником ідіоматики стає саме можливість зосередження в
ній референції, посилань на ті можливі контексти, в яких її компоненти здатні позначати
подробиці образу. Ідіома завжди відсилає до
можливих ситуацій, у яких вона може виступати, вказуючи на характерні частковості позначеного предмету. Приміром, у еквівалентних фразеологізмах — українському “кинути
листа до скриньки” та російському “опустить
письмо в ящик” саме деталі визначають ідіоматичний зміст і відмінність позначених образів. Вказівки на характерні деталі, якими
позначаються замінені ними образи, дають
підставу вбачати витоки ідіоматики насамперед у перифрастичних описах предметів.
Питання про деталізацію підводить до текстуальної обумовленості змісту ідіом. Очевидно, що визначення критеріїв ідіоматики
матиме інший вигляд, коли розглядати її не в
мовній системі в цілому, а у відносно обмеженому корпусі текстів. Фраза “бути чи не бути”
може виникати щокроку в розмовній практиці, але лише в шекспірівському корпусі вона
набуває ідіоматичного значення гамлетівського запитання. Більше того, вона стає також
перифрастичним описом (зокрема, позначенням totum pro parte — цілим замість частин,
узагальненим образом) духовного стану персонажа. Завдяки референційній мережі посилань, що єднає текст, будь-який вислів може
здобути ідіоматичні конотації. Це зумовлює
ще одну особливість корпусу текстів: на відміну від загальної мови тут немає первинної
номінації, а зміст визначається дериваційними, переносними значеннями. В поетичному
ідіолекті утворюється власна семантична система, де ідіоматичний, похідний сенс виразів
має пріоритет над їх дослівними значеннями.
Пріоритет тексту має наслідком пріоритет ідіоматичного значення над дослівним.
Своєю чергою, ідіоматика істотно впливає
на структуру тексту, зокрема, на її синтак-

сичну організацію: в межах корпусу текстів
складається своєрідний “ідіосинкратичний
синтаксис” [23, 23], який не збігається з нормативною граматикою. Один з парадоксальних результатів, досягнутих корпусними методами, полягає у висновку про відродження
в індивідуальних поетичних ідіолектах ознак
мовної будови, притаманних архаїчному суспільству. Зокрема, йдеться про відтворення в
ідіоматичних поетичних виразах таких властивостей граматичної будови, яка трапляється
в мовах так званого інкорпоративного типу
(як у палеоазійських мовах або мовах американських індіанців), де мова складається з так
званих лексико-синтаксичних комплексів [20,
34], що є слово-реченнями. Порівнюючи ці
комплекси зі складними словами в сучасних
мовах, І. І. Мєщанінов зазначив їх двоїстість:
“Складне слово являє собою лексичну одиницю, і її дія або стан виявляється у реченні,
тоді як інкорпорований комплекс… формально є словом, але за змістом є реченням” [20,
74]. Інший тип архаїчної граматичної організації властивий мовам так званого ізоляційного типу, поширеним на Далекому Сході. Тут,
зокрема, відбуваються контакти між носіями
різних мов, що має наслідком змішування,
коли виникає потреба “гранично поліфункціонально використовувати ті знаки, які відомі
тим, хто спілкується. Поліфункціональність
знаків — це передусім полісемія” [19, 123].
Так зване слово-речення у мовах інкорпоративного типу, тобто конструкція, поза якою
окремі лексичні одиниці не виокремлюються
і яка водночас постає як єдине складне слово, трапляється в специфічних саме для унікального вжитку поетичних виразах. Власне
ідіоматика становить терен формування таких
слово-речень, що функціонують як самостійні одиниці й можуть залежно від обставин
функціонувати і як слово, і як речення: з одного боку, “ідіоматично цілісні сполучення…
являють собою особливі слова”, а з іншого —
вони “саме відрізняються від вільних словосполучень тим, що… еквівалентні реченню”
[17, 202—203]. Особливо це стосується дієслівних сполучень — таких, як вирази у формі
підрядного речення “хоч голки збирай” (та,
відповідно, образ збирання голок в темряві,
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серед сіна), “збити з пантелику” (збивання з
пантелику та, з дослівною гумористичною інтерпретацією, той пантелик, з якого не збити),
речення “світ перевертається” (та образ “світ
догори горами” — давній латинський середньовічний загальник mundus inversus). У подібних явищах двоїстості форм ідіоматики,
що можуть діставати метаморфози слова або
речення залежно від контексту, виявляються
реліктові ознаки мовної одиниці в граматиці
інкорпоративного типу. Більше того, подібні
явища відроджуються в поточній розмовній
манері мовлення. Приміром, “у сучасній англійській фразі ціле речення поводиться так,
начебто воно прикметник” [14, 42], так що виникають складні лексичні одиниці, функціонально еквівалентні реченням. Релікти інкорпорації звичайно вбачають і в манері колишніх
неписьменних, які щойно навчилися володіти
грамотою й мають проблеми з виокремленням
слів на письмі.
Інший реліктовий феномен, відтворений
в поетичному ідіолекті, відсилає до протилежного граматичного принципу — так званої ізоляції, який спостерігаємо, зокрема, в
мовах Далекого Сходу. Його можна знайти,
приміром, у так званому телеграфному стилі
деяких поетичних напрямів, у схильності до
називних речень, у прийомах перелічування
обставин, коли текст перетворюється на своєрідний перелік. Однак поряд з такими специфічними прийомами ці релікти трапляються у
звичайних розмовних зворотах та, відповідно,
в театрі у відтворенні цих зворотів у сценічній
мові персонажів драми — у так званих колоквіалізмах. Взірцевим прикладом може слугувати репліка Зіньки з “Патетичної сонати”
М. Куліша (дія 1, 4): “Невже не знаєте? І не
вгадаєте? Та ну-бо! Це ж така зрозуміла річ.
Це значить, що прийшла … Думаєте, любов?
Великодня ніч! І все. А вам подумалось?”. Ця
репліка може бути подана одним реченням, яке
тут розірване на низку ізольованих фрагментів, подібно до лексичних одиниць у мовах з
ізоляційною граматичною будовою. Там само
у репліці Парубка (дія 1, 5) взагалі подається
перелік атрибутів: “Студент… Та не справжній. З університету на дому. Екстерн. Прибивсь у город. Із села. Вчитися. Батько десь за

пастуха…”. Подібному ж перетворенню мовлення на перелік слугують прийоми сценічної
скандованої вимови, коли майже кожне слово
або словосполучення вимовляється в іншому
регістрі, так що посеред речення наче виставляється ряд крапок або ком, що поділяють
його на відносно самостійні фрагменти. Традиційно такі прийоми вживання стилізованих
розмовних зворотів пов’язують із персонажем
із “Записок Піквікського клубу” Ч. Діккенса Джінґлом, мовлення якого позначене саме
нанизуванням уривчастих називних речень.
Тому “телеграфний стиль”, у якому відтворюються властивості ізоляційної граматичної
структури, іменують також “джінґлоїзмом”.
Інший персонаж цього роману, Веллер, прикметний висловами-коментарями, в яких подається парадоксальне витлумачення ідіоми,
що дало підставу подібний прийом іменувати
веллеризмом.
Відродження в ідіоматичних виразах граматичних структур, засвідчених історією
мовного розвитку, підводить до впровадженого ще О. О. Потебнею поняття синтаксичної
перспективи. Текстуальний простір, у якому
знаходить місце універсальний граматичний
досвід, демонструє особливі властивості саме
макросинтаксичної будови, яка не обмежується структурою речення або навіть так званих
надфразових одиниць (великих фрагментів
тексту, що позначаються як абзац, параграф,
прозаїчна строфа). Синтаксична перспектива
визначається як “багатоступенева залежність
членів одного від одного”, коли “слова розташовано наче на різних планах граматичної
свідомості” [22, 238]. Відтак з позицій корпусного підходу значення одиниці тексту не
вичерпується його функціями в межах речення: потрібно брати до уваги інтегрованість
тексту.
Зокрема, йдеться про розширене тлумачення граматичних категорій у світлі синтаксичної
перспективи. Насамперед це стосується такої
категорії, як займенник, що історично випередив відокремлення іменника та формування
номінативного граматичного устрою, властивого новоєвропейським мовам. В архаїчних
мовах на стадії розкладу інкорпоративної
структури в межах слова-речення відбувало24
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ся “утворення дієслова з імені та займенника”
[20, 126], а в сучасних мовах загальновідома
“наявність у присудку в тому чи іншому вигляді особових займенників” [18, 284].
У корпусній лінгвістиці склалася узагальнена концепція займенникових засобів
мови, що розглядаються як своєрідні витоки
(“исходы”) для визначення конкретного сенсу,
як “дейктичні (займенникові, вказівні) слова і
фразеологізми, …які можна назвати смисловими витоками” [31, 21]. Заміна імені як вихідне призначення займенників узагальнюється в понятті вказівної (дейктичної) функції як
взаємних посилань між ділянками тексту. Широке розуміння займенникової (прономінальної) функції як фундаментальної властивості
мовної семантики дає, своєю чергою, підставу для таких узагальнень, як “займенниковий
предикат” (“так называемые местоглаголия”
[4, 44]). Відтак не лише відповідні частини
мови, а й окремі звороти можуть в умовах
тексту ставати локальними “займенниками” у
функції замінників інших виразів, посиланнями до яких вони слугують. Можна твердити
про широко витлумачену займенникову функцію, властиву всім загальним виразам. Тут виявляються, зокрема, схожість і контраст імен
власних із займенниками: “Власні імена — це
порожні рамки, які можуть бути заповненими:
в цьому їхня схожість із займенниками” [27,
77]. Позначення унікальних предметів і посилання до абстракцій окреслюють межі семантичного континууму.
Займенникові (прономінальні) функції дістають типові загальники, вжиті у відповідному контексті. Так само, як займенники, вони
цілком відсилають до значення висловлювань свого оточення. Зрозуміло, що “так” або
“ні”, яке пролунало з уст історичної постаті,
перевтіленої на сценічного персонажа, означає значно більше, ніж у поточній розмові: це
вказівка на згоду або незгоду щодо цілого перебігу подій, які зумовлюють ці рішення. Це
стосується й розгорнутих загальних фразеологізмів, де референтні зв’язки з контекстом
визначають їх смислове навантаження. В драматичному творі такі загальники можуть розгортатися до цілих сцен “розмови ні про що”
(так званий рамплісаж — дослівно “заповнен-

ня”): це, приміром, обмін увічливостями, де за
незначущими фразами проглядає мережа референцій до того, що відбувається у взаєминах партнерів діалогу. Фрази, які ні до чого
не зобов’язують, перетворюються в контексті
драми на замінники інших, не висловлених
відкрито значень. Наприклад, у “Казці старого млина” С. Черкасенка ключову для драми
розмову між Вагнером та його антагоністом
Подорожнім (ява 2) завершує обмін стандартними фразами: В: “Розмову скінчено”.
П.: “Прощайте”. — В.: “Йдіть”. Та, по суті, ці
слова прорікають зустріч у трагічному фіналі — на пожежі старого млина.
Такі загальники в умовах конкретного
корпусу текстів стають щойно відзначеними
“займенниковими предикатами”. Єдність синтаксичної перспективи драматичного твору,
утвореної мережею взаємних посилань, визначає умови такого перетворення.
Своєю чергою, коли широко витлумачені
займенникові вислови лежать на граничній
межі узагальнених замін, то перифрастичні
описи як окреслення характерних частковостей відіграють роль узагальнених предикатів
як визначників нового знання про предмет. У
цілісному, інтегрованому тексті утворюється
система зв’язків між предикатами. Ця мережа
предикатів — так званий таксис (як узагальнення понять паратаксису та гіпотаксису) —
містить розподіл їх на основні та похідні, між
якими складається перспектива часу: “Сполучення основної та пов’язаної з нею вторинної предикації підкреслює семантику часової
співвіднесеності” [2, 508]. Часовий зв’язок
між предикатами реалізується в так званому
дієслівному сюжеті, де передається “поступовість подій, послідовність дії” [15, 107]. Цьому
поняттю відповідає також осучаснене поняття
“предикатного фрейму” як схеми оповіді, поданої через мережу її предикатів, де приховано в згорнутому вигляді “повні структури майбутніх речень з відповідними дієсловами” [10,
166]. Зокрема, з такою предикатною мережею
збігаються локальні кульмінації тексту, місця
емфатичних висловів: оскільки “природа дієслова визначає, що буде являти собою решта
речення” і “саме дієслово диктує наявність і
характер іменників” [29, 114—115], то й пре25
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дикація становить вихідну точку утворення
синтаксичної схеми тексту.
Предикативна роль ідіоматичних перифрастичних описів з їхньою особливою увагою до нововідкритих деталей та частковостей предмету оповіді очевидна. Через взаємні
посилання на частини та на ціле предмета ці
описи впроваджують відношення визначеності. Характерні деталі цих описів розкривають
невідомі раніше властивості предмета, тобто
виконують функцію предиката. Наприклад,
у типовій бароковій перифрастичній заміні з
вірша Л. де Гонгори “Де втрачав Вас з поля
зору, / Там знаходив серцем Вас” подається
у відомому трактаті Б. Грасіана як взірець
того, де “через спільний обом поняттям середній термін переходять до більш високого”
[7, 461]: умовивід тут власне містить середній
термін як предикат. Позначення поля зору тут
слугує предикатом поняття фізичної присутності, наявності в межах досяжності, так само
як знаходження серця означає властивість духовної спільності. Подібним чином, приміром, у прислів’ї “На всякий гук не одгукнешся
в стук” позначаються властивості незначних
подій через їх сприйняття в полі уваги як гукання, тобто через вказівку на їх предикат.
Таке розширене розуміння граматичних
категорій, своєю чергою, приводить до нового
висвітлення старої проблеми “мова та мислення”. Ще О. О. Потебня (1888 р.) демонстрував
разючу відмінність граматичних і логічних
категорій: “Один член речення може відповідати одному або більш ніж одному судженню”
[25, 69]. Розвиваючи цей підхід, Л. Теньєр запропонував концепцію “дієслівного вузла” як
альтернативу запозиченого з логіки до граматики поняття предикації: “Традиційна граматика, спираючись на логічні принципи, прагне виявити в реченні логічне протиставлення
суб’єкта і предиката… Щодо суто лінгвістичних спостережень, то вони дозволяють зробити висновок цілком протилежного змісту: в
жодній мові жоден суто лінгвістичний факт не
веде до протиставлення суб’єкта предикату”
[28, 118—119]. За його образним висловом,
навіть в елементарному реченні “дієслівний
вузол виражає своєрідну маленьку драму” [28,
117]. Відтак текст будується не за зовнішніми

законами логічних взаємозв’язків суб’єкта та
предиката, а на внутрішніх основах керування
одних елементів іншими. Це має принципове
значення для аналізу будови художнього образу.
З огляду на це викликають заперечення
спроби спрощеного тлумачення синтаксичної
будови музичних текстів, зокрема, запропоноване А. І. Іваницьким завдання “на єдиній
основі логічних фігур зіставити мислення,
мову та музику” [12, 45] — усупереч щойно
відзначеній принциповій розбіжності логіки
та граматики. Вихідним пунктом тут стало
поширення на пісенний фольклор поняття так
званих масштабно-тематичних структур [11].
Згодом було здійснено ще дальше узагальнення, висловлене в тезі про те, що “мислення за
допомогою фігур логіки керує не лише мовленням, а й усіма видами людської діяльності” [12, 60]. На жаль, тут не враховано, що фігури логіки можна виявити лише там, де має
сенс говорити про істинність або неістинність
тверджень. Ми вже зазначали, що до музики
такий критерій застосувати неможливо [33].
Основна вада “синтаксичних” теорій музикознавства полягає в мовчазному припущенні
пріоритету слова: “Іншого інтонаційного досвіду, крім мовного, людина не мала” [12, 67].
Це припущення, однак, суперечить свідченням фізіології співу. Багаторічні дослідження з фізіології привели до категоричного висновку про те, що “голос розмовний і голос
співацький є двома цілком відмінними способами використання чуттєво-рухової асоціації
звукоутворення, яким парадоксальним це не
видається” [35, 217]. Уже психофізіологічні
механізми мовного та музичного інтонування
не лише глибоко відмінні: вони конкурентні й
гальмують один одного. Дуже чітко ці конкурентні взаємини простежуються в традиціях
вокальної музики далекосхідних мов з інтонаційними смисловими акцентами, де мовне
і музичне інтонування розмежовуються завдяки протиставленню швидкостей розгортання
мелодії та мовлення: дрібнішими тонами виконуються інтонаційні словесні смислові акценти, що дістають вигляд мелізмів (зокрема,
форшлагів і групето), натомість спів ведеться
повільнішими, тривалішими тонами. Розспів
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складів, зокрема, тут постає як інструментальна інкрустація, що слідує за початковим
смисловим мовно-інтонаційним акцентом.
Теза про залежність музики від мови позначається й на твердженні про те, що лише
“із закінченням Середньовіччя… назріває
можливий відрив музики від мовлення” [13,
73]. Залишається незрозумілим, а якою була
залежність музики від мовлення для тих відомих з археології інструментів доби палеоліту?
Про них згадується, але лише для того, щоб
висловити тезу: “перш ніж мова стала мовою і
мистецтво — мистецтвом, вони… на безумовнорефлекторному рівні засвоювали численні
умовно рефлекторні (зокрема логічні) зв’язки
та фігури” [13, 98]. Тут сумнівні не лише неоковирність самого вислову (як умовні рефлекси засвоюються на рівні безумовних?), а й
тлумачення логічних фігур як рефлексів.
Неадекватність поширення спрощених
граматичних уявлень про музику виявляється
і в оцінці, зокрема, того, що “музичний гіпотаксис, хоча йому й належить велике місце
у фольклорі — продукт зовсім нового часу”
[12, 112]. Така хронологізація аналогу складнопідрядних синтаксичних конструкцій (гіпотаксису) вмотивовується тим, що справді
конструкції паратаксису (складносурядного
типу) переважали в літературних пам’ятках
Середньовіччя. Однак дослідники наголошують також інше: “Граматичні конструкції
середньовічного речення передбачали тло
попередніх речень у значно більшій мірі, ніж
цього вимагають граматичні норми сучасних
мов” [3, 93]. По суті, за паратаксичними формами тут виявляються гіпотактичні зв’язки
синтаксичної перспективи. Найголовніша перешкода для синтаксичного тлумачення музики полягає в тому, що в жодному музичному
тексті неможливо знайти жодного аналогу для
граматичних категорій: не кажучи про дієслова та іменники, відсутні будь-які паралелі до
щойно згаданих займенників і займенникових функцій, які взагалі лежать біля витоків
формування цих категорій. Причини для цього — в тому, що сама референція в музичному тексті здійснюється цілком інакше, ніж у
словесності.
Складається дивна ситуація: коли мово-

знавство прагне відійти від давніх граматичних традицій, звільнитися від диктату
формальної логіки, звертаючись до уявлень
про синтаксичну перспективу, про тектоніку
тексту, про партитуру мовлення, то в музикознавстві, навпаки, звертаються до застарілих
граматичних концепцій. Таким чином, для музики повторюється давня помилка змішування граматичних і логічних категорій.
Та мислення в цілому не вкладається в обмеження формальної шкільної логіки. Поряд
з мисленням поняттєвим існує образне, інтуїтивне мислення, яке не підвладне шкільним
правилам силогістики, і саме воно відповідає специфіці музичної творчості. Корпусна
лінгвістика, орієнтована насамперед на дослідження ідіоматики, становить тут вагоме
підґрунтя. Саме особливості індивідуальних
ідіолектів є головним аргументом проти пропущень про залежність музики від мови: тут
відсутня така фундаментальна властивість
мови, як первинна номінація. Художній код
музики так само, як поетичний ідіолект, вільний від значеннєвих навантажень мовного
знака. Тому не лише через цілковиту відмінність мовленнєвого та співочого голосу, а й
через принципову семантичну відмінність не
витримують критики уявлення про безпосередню залежність музики від мови.
У цьому разі корпусна лінгвістика знаходить точку сходження з таким комплексним
напрямом сучасної культурології, як імагологія — дослідження образів [34]. Одна з переваг категорії образу полягає власне в тому, що
він дає змогу інтегрувати окремі часткові деталі навколо ідеї персоніфікації. Образ завжди відсилає до властивостей тої чи тої особистості. В синтаксичній перспективі образу
деталі постають саме як особистісні атрибути, як властивості характеру. Це стосується
як портретних характеристик, так і елементів
опису, що постають як вияви своєрідної “фізіономіки” речей. За деталями просвічує образ
цілісності, що містить як відомі, так і недосліджені аспекти. Сенс повідомлення складається тоді насамперед як характеристика цілісного образу, що лише частково характеризується
поданими в тексті деталями.
Постулат корпусної лінгвістики про пріо27
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ритет тексту стосовно знака має наслідком
висновок і щодо пріоритету цілісного сенсу
стосовно окремих значень. Цю тезу дуже чітко висловив Е. Бенвеніст: “Сенс не виникає в
результаті додавання знаків, а саме навпаки —
сенс (мовленнєвий намір) реалізується як ціле
і поділяється на окремі знаки” [1, 88]. Відповідно, для розуміння тексту вирішального
значення набуває інтерпретація: “Сенс слова
(а не його витлумачення) надається слову динамічно, в процесі інтерпретації речення, а не
статично, тобто він не відомий заздалегідь”
[24, 72]. Звідси ж постулюється обов’язкова
наявність невідомого, проблемного компоненту в сенсі повідомлення: він постає як “те,
що розуміє наш розум, коли ми осягаємо вираз, не знаючи реальних фактів” [8, 36]. Відтак можна говорити про розгортання образу
як про проблемну ситуацію, що підлягає художньому дослідженню за допомогою знаків
як носіїв абстрактних значень. Пріоритет образу стосовно значеннєвих абстракцій відповідає зазначеній гомологічній природі мови
як реалізація загальної властивості подоби,
уподібнення. Невипадково комплекс значень
українських дієслів уподобати (щось, когось)
або подобатися (комусь) етимологічно виводиться саме з подоби як влучного позначення загального принципу симпатії. Неможливість ізоморфної, ідентичної характеристики
об’єктів мовними засобами висновується вже
як з непізнаності, проблемності, так і з притаманної їм невичерпності їх змісту. Неадекватність значеннєвих абстракцій атрибутів у
мовних знаках до багатства предметного змісту зумовлює динамізм образу як постійного
наближення до його конкретизації.
Тут завдання створення словесного образу
постає як проблема обмеження поняттєвого
змісту узагальнених категорій, починаючи від
уточнення змісту того, що позначає займенник, до власних імен. Її розв’язання становить
подання часткової, докладної характеристики, що ґрунтується на обмеженні поняттєвого
обсягу тих абстракцій, які беруться з нагромадженого досвіду і використовуються для
створення образу: “Те, що можна вимовити,
обмежує і організовує те, що можна помислити” [1, 111]. Таке звуження і обмеження

абстракцій, уточнення деталей опису обертається ще однією проблемою — вмотивованістю розгортання тексту. Тут вирішальну роль
відіграє ціла синтаксична перспектива з її референційною мережею взаємних посилань, а
не поодинокі взаємини членів речення. Елементи мовного коду мають абстракції (в граничному випадку зведені до “займенникових”
значень безпосередньої вказівки на інші знаки), натомість саме в тексті завдяки взаємним
референціям вони синтезуються в якісно нову
цілісність, що набуває конкретності образу.
Текст виникає у взаємодії цілих класів знаків (таких, як синонімічні ряди), а не завдяки
механічному поєднанню окремих лексичних
одиниць. Кожна ідіома зберігає сліди такої взаємодії великих лексичних рядів, і з її формуванням здійснюється перетворення абстракцій на характеристику цілісного конкретного
образу. Мотивація взаємодії абстракцій, обґрунтування їх добору та взаємних обмежень
у створенні цієї конкретики висвітлюється в
синтаксичній перспективі тексту.
Персоніфікація як властивість образу відіграє в такому перетворенні ключову роль.
Текст як повідомлення завжди позначений
локацією — віднесенням до автора та адресата. Відтак він несе інтенцію, цільове призначення, яким вмотивовується саме відповідний
добір ідіоматичного матеріалу. Абстрактні
схеми, окреслені граматичними категоріями,
завдяки такому співвіднесенню з конкретними персонажами втілюються в зримі образні
деталі. В цьому полягає особливість тексту
порівняно із знаком, який не має властивостей
локації. Необхідність мотиваційних чинників
інтеграції тексту зумовлює його інтенціональне визначення як реалізації особистої мети.
Блискучий приклад такої інтенціональної
зумовленості образу демонструє епілог “Кассандри” Лесі Українки. Агамемнон веде пророчицю як бранку до своєї домівки. Зі змісту
міфу глядачам відомо, що за мить має відбутися його вбивство з руки присутньої тут
його дружини Клітемнестри. Кассандра знає
про цей вирок долі й на порозі поривається
зупинити царя натяком: “Стій! Невже пора /
ступати нам на шлях кривавий?” Збентежений
Агамемнон просить пояснити натяк, та проро28
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чиця вже отямилася від вагань, відповідаючи,
що “слова її пророчі спопеліли”, а у вимовленій репліці “іскорка одна була запала / сюди у
серце простої рабині / спалахнула на хвильку
та й погасла”. Тут фактично постає так званий
парадокс спостерігача як активного учасника
спостережених подій, здатного вплинути на
них. Кассандра своїми словами може змінити
визначений долею перебіг, і характеристика
власних слів як “іскорки”, що “спалахнула”,
досить переконлива, та від подальших кроків вона воліє утриматися. Тут вирішальними
стають саме її інтенції, наміри, яким не випадає змінювати фатальність завершення того,
що вже відбулося, — загибелі Трої. Згадки як
про “кривавий шлях”, так і про “попіл” відсилають до синтаксичної перспективи цілого
перебігу подій, які завершує епілог. Вони ста-

ють локальними ідіомами, сенс яких розкривається в цій перспективі.
Таким чином, методи корпусної лінгвістики
дозволяють зосередити увагу на характеристиці ідіоматичних деталей як засобах зняття
абстракцій і сходження до конкретики художнього образу. Органічна єдність синтаксичної
перспективи тексту визначає сенс деталей, які
саме в текстуальній цілісності осмислюються
як ідіоми. Образ будується на основі взаємного обмеження і звуження вихідних загальних
категорій, які стають позначеннями частковостей і деталізують ціле. Персоніфікація тексту,
його співвіднесення з особистими інтенціями
стає чинником смислової диференціації ідіом
як основи інтеграції образу.
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УДК 130.2

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МОВИ ТА СЕМІОТИКА ЕКРАНУ
Анотація. Аналізується система семіотичних законів,
за допомогою яких в екранних мистецтвах здійснюється
передання різноманітних смислів через предметнопросторове зображення.
Ключові слова: візуалізація, знаки-функції, екранна
поверхня, семіотика простору, культурні смисли, мова
кіно.

ством предметно-пространственного изображения.
Ключевые слова: визуализация, знаки-функции, экранная
поверхность, семиотика пространства, культурные
смыслы, язык, кино.
Summary. The system of semiotic patterns providing the
transmission of various senses via object and space capturing in screen arts is analyzed in the article.
Key words: visualization, functional signs, screen of surface,
segnifics of space, cultural senses, language of cinema.

Аннотация. Анализируется система семиотических
законов, при помощи которых в экранных искусствах
осуществляется передача различных смыслов посред-

Актуальність. Культурні трансформації,
пов’язані зі становленням інформаційного та
постінформаційного суспільства викликають
радикальні зрушення і в “повороті до людини”, який збігається з “лінгвістичним поворотом”. Актуалізується проблема пошуку аналогій між лінгвістичними структурами й усім
тим, що може бути структурованим, і знакамифункціями, які уособлюють феномени суспільного і культурного життя. У статті ставиться за
мету дослідити процесуальний характер змін
у кіномові, семіотиці екранної поверхні та виявити природу екранного наративу.
Ідея особливої віртуальної мови просторових форм, що нею повинен володіти митець,
завданням якого є також і формування нової
мови бачення на основі вивчення фізичних і
психологічних чинників, досить поширена
серед теоретиків-мистецтвознавців і теоретизуючих митців. Пошуки природничих основ
такої візуальної мови започаткував В. Кандинський, який у 1920 р. запропонував програму

наукового дослідження фізичних, фізіологічних і психологічних підстав того виразного
й символічного впливу, який справляють на
різні рівні свідомості елементи незображувальної мови в просторових мистецтвах. Але
програма Кандинського видалась сучасникам
недостатньо науковою й була доповнена пропозиціями зосередитись на об’єктивному вивченні психофізіологічних закономірностей
зорового сприйняття, від якого залежать реакції на основні елементи-ознаки у просторових
мистецтвах [10, 347—348].
Переведення вивчення візуальної мови в
природничонаукову площину розвиває натуралістичний підхід до неї як даної природою,
а тому загальнозначущої. Водночас альтернативна натуралістичній культурно-історична
концепція мови отримала підстави не тільки
в лінгвістиці, а й у мистецтвознавстві. Виявляючи інтерес до порівняльно-історичного
вивчення мов, мистецтвознавці слідом за
лінгвістами стали вдаватися до тлумачення ві30
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зуальних мов у множині як до опрацьованих в
культурі систем засобів сприймання й осмислення просторових видів мистецтва. Зрозуміло, що множина визначається уподібненням
мов до художніх стилів. Розглядаючи проблеми стилеутворення в мистецтві, можна протиставити ідею природної матеріально-технічної
зумовленості стилю ідеї його залежності від
чинників, які мають духовне походження й
вказують на причини надання переваг тим
чи тим виразним засобам у мистецтві різних
історичних епох, зміна яких повинна стати
предметом спеціальної “історичної граматики” мов просторових видів мистецтва (Riegl).
Такою, наприклад, була методологія Вельфіна, який порівнював форми сприймання з мовою норм граматики й синтаксису.
На противагу натуралістичним концепціям,
які обмежували художнє сприймання психофізіологічними процесами, прихильники теорії
історичної зміни форм сприймання наполягали на культурній обумовленості настановлень
на сприймання тих чи тих елементів видимої
форми, таких як площинність і об’ємність, тілесність і просторовість, лінійність і живописність. У цих теоріях зорове сприйняття було
осмислене як історично змінюваний, рухомий
механізм, здатний під впливом одних культурних норм налаштовуватись на взаємодію
з дотиковими чи кінестетичними відчуттями,
а під впливом інших, навпаки, абстрагуватися від цих зв’язків. Ідея опосередкування випрацьованими в культурі нормами сприйняття
виявилась важливою для розуміння не тільки
діахронічного, а й синхронічного аспектів
співвіднесення між мовами просторових мистецтв. Ідею поєднання зорових і рухомих образів при сприйманні скульптури, графіки й
живопису висловив П. Флоренський [15, 95].
Ще в досеміотичний період було досягнуто розуміння деяких особливостей просторової мови форм. Навіть якщо не брати до уваги
їх постійні звернення до аналогій мистецтва
з мовою й метафізичне використання понять
“мова”, “граматика”, “словник” тощо, можна констатувати, що дослідники мистецтва
виявили ряд істотних моментів цієї мови.
Ними була усвідомлена своєрідність плану
вираження, пов’язана із специфікою зорового

сприйняття й просторових носіїв інформації,
були розглянуті особливості плану змісту, багаторівнева структура якого охоплює, поряд з
поняттєвими й емоційними, ще й моторні реакції на просторову форму. Встановлено, що
елементи форми, їх значення, взаємозв’язки
ґрунтуються не тільки на природних психофізіологічних механізмах, а й залежать від
культурних норм сприйняття й осмислення,
що змінюються історично й не збігаються у
різних видах просторових мистецтв. Було помічено, що межі між цими видами не тотожні
із сферою дії однойменних з ними систем виразних засобів, тобто їх “мов”. Можлива нетотожність “мов”, якими користуються мистецтва, й “мови мистецтва”, тобто усвідомлення
того, що випрацювані в мистецтві виразні засоби застосовуються і за його межами, відкладаючись в стереотипах колективної свідомості, які можуть суперечити художній творчості.
Нетотожність сфери художньої творчості із
сферою застосування візуально-просторових
мов вказує і на межі, в яких ці мови привертають увагу дослідників мистецтва. Ці межі
історично змінювані й по-різному визначаються в різних теоріях, так що, скажімо, побутова річ за одними критеріями може бути
зарахована до художніх творів, а за іншими —
виведена з їх переліку. Це пов’язане з тим, що
будь-який витвір людини має культурні смисли, навіть якщо це й не художній твір. Вивчення цих смислів виходить за межі мистецьких
досліджень, але залишається у сфері інтересів
культурологів й представників інших гуманітарних дисциплін. Так, наприклад, Е. Дюркгейм вказував на той факт, що дослідження
семантики предметного світу, пов’язане з
аналізом смислів просторових відносин у
різних культурах, які проводились структуралістами, етнографами, істориками культури,
відзначали ту особливість, що ці відносини у
колективній свідомості завжди наповнюються соціальними смислами й вибудовуються в
просторову картину світу як проекцію соціальних відносин [9].
Осмислення просторових відносин на
різних рівнях свідомості, в системі різноманітних символічних форм уважно аналізував
Е. Кассірер, який звернув увагу на такі струк31
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турні особливості простору в міфологічному
мисленні, як зв’язок символіки простору з
мовою та іншими формами смисловираження: він вказував на спільні риси цих уявлень
у різних народів, на різних історичних стадіях. О. Шпенґлер, навпаки, зосередив увагу на
особливостях системи просторових уявлень,
що побутують у різних культурах. За Шпенґлером, кожна культура має свою специфічну
“мову форм”, за основу якій були деякі початкові просторові прасимволи, що задають фізіогномію створюваним нею образам. Так, для
єгипетської культури таким “прасимволом”
є витягнута в глибину простору горизонталь
“шляху”, для античної — замкнута тілесна
маса, для новоєвропейської — відкритий нескінченний простір. Цьому присвячено третій
розділ роботи О. Шпенґлера “Символіка картини світу й проблема простору” [16, 323—
387]. Таким чином, серед тем культурологічних досліджень зародилась ідея розглядати
норми осмислення предметного світу в просторових координатах як одну з найважливіших мов кожної культури.
Мова предметів до певної міри є більш
звична для людської культури знакова система, ніж навіть “природна” мова. Таким чином,
“предметне письмо” у просторі предметів
може бути “прочитаним” і проінтерпретованим, якщо вмієш “читати”. Навчитися цього
допомагає інтерпретація конотативних знакових функцій. Коли ці функції предмета зумовлюють швидше рухові, ніж мовні реакції
суб’єкта, вони виводяться за межі знакових
функцій і розглядаються як функції речі. Не
допускаючи річ у сферу власне знакових і
символічних функцій, ми обмежуємо цю
сферу тільки одним з можливих рівнів інтерпретації й не враховуємо можливості інтерпретації просторової форми на тих рівнях, які
цікавлять, наприклад, прихильників “теорії
учування” в естетиці.
Залучення напрацювань семіології, структурної лінгвістики, мовознавства до сфер
мистецької діяльності аналогічне ситуації в
“науках про дух” і зумовлене тим, що ці науки
набувають форми “точних наук”, застосовуючи загальну теорію знаків до різних галузей
гуманітарного знання. Якщо в “досеміотичну”

епоху свого розвитку дослідження із застосуванням понять “знак” і “мова” проводилися
у цих галузях знань швидше метафорично,
ніж термінологічно, то тепер цей семіотичний
рух, підпорядкований рухові від загального
до часткового, ведеться дослідниками знакових систем. Починаючи з 50-х років XX ст.,
коли К. Леві-Строс застосував поняття структурної лінгвістики до вивчення різних аспектів життя в первісних суспільствах, ведеться
активний пошук аналогій між лінгвістичними
структурами й усім тим у культурі, що може
бути структурованим.
Р. Барт впроваджує поняття “знаків-функцій”, які належать не до лінгвістичних, а до
семіологічних знаків з дещо іншою, ніж у слів,
субстанцією виразу. Роль таких знаків-функцій
можуть брати на себе будь-які феномени суспільного й культурного життя, їх практичні
функції мають наслідком породження знакових функцій: “...функція плаща у тому, щоб
захищати нас від дощу, але ця функція невіддільна від знака, який вказує на певну погоду”
[5, 131]. Подібно до природної мови, знакифункції в одязі, архітектурі, мистецьких формах тощо утворюють знакові системи. В них
можна віднайти синтагматичні й парадигматичні структури, які відповідають двом основним осям мови, виявленим у семіології Ф. де
Соссюра [5, 141—142].
Як і в лінгвістичних дослідженнях, стосовно моди, архітектури можна розрізняти
мову як систему певних норм і мовлення як їх
конкретну реалізацію [5, 122—123]. Універсалізуючи таким чином застосування знакових
систем, Р. Барт виразив межовий лінгвістичний погляд, заперечуючи навіть Ф. де Соссюру, який вважав лінгвістику лише частиною
загальної науки про знаки. Р. Барт висунув
парадоксальну ідею про те, що, навпаки,
сама семіологія повинна розглядатися як частина лінгвістики на тій підставі, що єдиною
справжньою мовою залишається словесна, а
всі невербальні семіотичні засоби є вторинними стосовно неї знаковими системами, які
набувають цього статусу не інакше, як за допомогою вербальної мови, виділяючи у ній
те, що означає, і вказуючи на означуване [5,
114—115].
32

ГАННА ЧМІЛЬ. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МОВИ ТА СЕМІОТИКА ЕКРАНУ

Погляд на різноманітні знакові системи в
культурі як на похідні від первинної вербальної
мови поклав початок концептуалізації вторинних моделювальних систем, які є здобутком
Тартуської семіотичної школи, суть позиції
якої висловив Ю. Лотман: “Предметом семіотики є будь-який об’єкт, що може бути описаний засобами лінгвістики” [11, 11]. Представники цієї школи й сам Ю. Лотман аналізували
не тільки літературні тексти, що завжди були
в центрі їхньої уваги, а й багато інших знакових систем, розглядаючи їх як предмет семіотики культури чи семіотики мистецтва. Це
дозволяє передбачити можливість плідного
застосування досвіду структурної лінгвістики
до дослідження таких умовних класифікаційних систем, як, наприклад, екранні мистецтва.
У дослідженнях тартуських семіотиків просторові структури, осмислювані культурою,
тлумачаться як специфічний текст [14]. Суть
методики в тому, що із змісту літературних
текстів виокремлюється особлива мова просторових відносин, яка, відповідно до своєї
“вторинності”, має підставою “первинний”
словесний опис [6, 414]. У Ю. Лотмана семіотика поширюється на вивчення просторових
уявлень, включаючи в себе “Семіотику простору” [6]. За такого тлумачення мови просторових відносин його означуваними можуть
бути просторові уявлення, які самі є означуваними словесних текстів.
Але просторові форми предметів і утворювані ними структури явлені не тільки в слові,
а й у чуттєвому сприйнятті. Просторові відносини й форми, що відкриваються такому
безпосередньому спогляданню, утворюють
власну систему виразних засобів, осмислення
яких не тотожне вербальному їх тлумаченню.
Розуміння того, що між лінгвістичними й нелінгвістичними системами знаків існують
більш складні відносини, ніж супідпорядкування “первинних” і “вторинних” мов, привело Ю. Лотмана до переорієнтації на нову
динамічну модель “семіосфери”, в якій кожна
знакова система в культурі є лише частиною
цілісного механізму взаємодії не схожих один
на одного за своєю організацією і тому взаємодоповнюваних мовами й кодами елементів [6, 11—24]. Водночас наголошується на

необхідності участі в семіотичному механізмі культури, як і в індивідуальній свідомості,
знакових систем двох типів: дискретної, складеної з умовних знаків, і безперервної, що дає
зображення реальності [6, 53—54]. Другий
тип, альтернативний вербальній мові, вочевидь має властивості, характерні для зорових
образів просторових відносин.
Семіотика просторових видів мистецтва
почала вивчення їх специфічної системи засобів з освоєння того апарату понять, який дав
широке поняття знака, включаючи не лише
умовні знаки, як це робила семіологія Ф. де
Соссюра, а будь-які засоби репрезентації, що
вказують на денотат за суміжністю з ним, так
і за уподібненням до нього. Відповідна трихотомія Ч. Пірса (знаки-символи, знаки-індекси,
іконічні знаки) є тим інструментом, за допомогою якого можуть розглядатися нелінгвістичні знаки. Таким знаком може бути будь-яка
мистецька форма [12].
Досліджуючи форму, У. Еко вирізняє два
типи значень, що можна приписати формі.
Первинні значення, на думку У. Еко, це ті
практичні функції, які вказують на призначення речей, тобто на те, заради чого вони створені, і ті, які вони денотують як знак. Форма
драбини означає функцію “підніматись по
щаблях”, навіть коли по ній ніхто не піднімається, крісло — функцію сидіння, навіть
якщо ніхто на ньому не сидить. Ототожнивши
функцію предмета з його значенням як знака,
У. Еко дійшов логічного кінця, здійснивши
перехід від протиставлення речі і знака до їх
злиття, яке започаткувала школа М. Бахтіна,
розвивав Р. Барт і постструктуралізм, закінчив
У. Еко. Але, крім “первинного” значення, річ
виявляє ще й “вторинне” конотативне значення: сходження по драбині може служити символом “руху на небо”, кар’єри тощо. Крісло
може бути троном — символом царської влади [20, 302—311]. Таким чином, просторова
форма може розглядатися і як знак тектонічних відносин в конструкції, і як знак предметної функції речі, і як знак соціальних відносин
між людьми.
Отже, інтерпретація форми у різних випадках потребує різних кодів. У. Еко розрізняє
“синтаксичний” код, утворений відносинами
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між елементами конструкції, і “семантичний”
код, що опосередковує зв’язок між цими елементами як з “первинними” денотативними,
так і з “вторинними” конотативними значеннями просторової форми [20, 329]. Вочевидь,
що “синтаксичний” код окремо від “семантичного” не може бути самостійним принципом
осмислення знаків, а може розглядатися лише
як принцип їх впорядкування. Продиктовані
ним правила утворення і перетворення знаків можуть застосовуватися до тих одиниць,
знаковість яких не потребує доведень, а тому
ці правила не можуть бути її критерієм. Навпаки, без сумніву, знаковість досліджуваних
одиниць мови стала умовою для виокремлення “логічного синтаксису” у Р. Карнапа і “синтактики” як розділу семіотики Ч. Морріса.
Якщо застосувати теорію знаків Ч. Морріса до нелінгвістичних об’єктів, почасти до
екранного простору, то ці умови можуть бути
порушеними. Як “синтаксис” можна тлумачити будь-які правила впорядкування просторових форм, незалежно від того, наскільки
ці форми виконують знакову функцію і наскільки утворювані ними просторові відносини наділено значенням. Наслідуючи логіків і
лінгвістів, дослідники просторових форм, свідомо чи несвідомо, виходять з того, що знаки
розглядуваної мови вже виявлені, що явлені й
розглядувані ними просторові й геометричні
фігури екрану, які вони намагаються впорядкувати й зображувати, і є виявленими знаками і що правила цієї впорядкованості саме й
утворюють пошуковий “синтаксис”. Це своєрідна модель візуальної мови, чи просторовий
“синтаксис”, який є евристично плідний для
екранних мистецтв.
О. Довженко випрацьовував власну знакову
мову кіно в 1920—1930-х роках. Його фільм
“Земля” складається з фотограм, які поєднуються у фрази завдяки титрам і, таким чином,
кіномова О. Довженка є нашаруванням двох
рівнів: зображення і повідомлення, смислу,
який воно містить. Ці рівні живуть кожний самостійним життям, а загалом зображення надміру символічне і метафоричне. Автори, які
аналізують цю кіномову режисера, вказують
на ряд Довженкових новацій. Так, Р. Якобсон
порівнює його символічно-метафоричну мову

зі звичайною і вказує на порушення норм: взаємовідношень подібності, суміжності, розкоординування необхідних граматичних зв’язків
[17]. Довженків великий і довгий план є явищем досить своєрідним у кінопрактиці, що зачаровує своєю надмірністю. Так, наприклад,
фільм “Земля” — це серія художніх полотен:
портретів, натюрмортів, пейзажів, які змінюють один одного. Кадр у О. Довженка — це
його специфічна творча манера.
Другою особливістю є тривалість кадру.
Іноді здається, що рух уповільнюється, але
без мети, без намагання привернути до нього
увагу. Це той план, за якого можливе бачення
нерухомого, усталеного світу, в якому будь-які
зміни не варті уваги порівняно з властивими
світу фундаментальними законами — вічними і стабільними. Так, у тому-таки фільмі
“Земля” першопочатково, знаково зосереджена увага на більш глибинному світовому законі, для якого все видиме, зображене є лише
епіфеноменом.
Третьою особливістю є зображення людського обличчя, що завжди було і є проблемою, яку режисеру доводиться розв’язувати,
і різні режисери роблять це по-різному. Це,
власне, вихід на значення фігури актора в кіно:
такого, що володіє мімікою обличчя і здатен
зафіксувати своєрідні емоційні вібрації чи,
навпаки, зробити обличчя незворушним, але
його деталі виразними, такими, що “читаються”, як знаки абетки емоційних станів героїв,
зближення обличчя і маски за допомогою гриму. Обличчя у Довженка — метафізичне, воно
має філософське навантаження, вказуючи на
можливість бути зображеним, екранізованим,
здатним поглянути у глибини власного Я. У
теорії фотогенії завжди є орієнтація на людське око, яке вловлює лише чіткі зображення,
стереотипні образи. Кіно ж, навпаки, здатне
фіксувати те, що невловиме, бажане (МерлоПонті, “Око і дух” і “Маргіналії Про-фото”).
У обличчях у фільмах Довженка, неприродно непорушних, очі дивляться в порожнечу, повз співрозмовника, тому фізіогноміка
тут неможлива. Відсутність психологізму робить зображувані обличчя символами, а речі
(яблука, соняшник) набувають “лицевості”.
Довженко маніфестує негативне ставлення до
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акторської гри в кіно: “...Я всю свою роботу
намагаюсь будувати на тому, щоб актори не
грали... У мене актори не грають, а роблять...”
[8, 260]. Дійсно, у фільмі “Земля” актори перебувають у стані, близькому до летаргічного,
дії майже немає. Однак, для неактора акторською дією є саме перебування в кадрі, що
може робити і неактор: “...орудувати косою,
вилами, ціпом, побудувати хату, зробити доброго воза без шматочка заліза, ...умів розмовляти не тільки з простими людьми і начальством, але з кіньми, телятами, сонцем на небі
і з травами на землі...” [8, 114]. Усе це повинне
якимось чином відобразитись на обличчі та
бути прочитуваним як знак, символ. Обличчя не повинне нічого виражати, завмерти, як
на фото: тоді залишиться те, що знаходиться
по той бік обличчя і проявляється через нього, — здатність людини жити на землі завдяки вічній екзистенційній потребі в землі, небі
(М. Гайдеґґер). Обличчя виявляється тим місцем, у якому закони світобудови набувають
можливості заявити про себе — в цьому суть
метафізики обличчя, в його символіці й знаковості, які підлягають кіносеміотичним процедурам розшифрування поверхні (обличчя).
Найбільш авангардною спробою подібної побудови лицевості у філософії XX ст. є
абстрактна машина лицевості Ж. Дельоза і
Ф. Гваттарі [18]. Ця машина продукує не конкретні людські обличчя, а персоніфікує інші
об’єкти. Речі набувають лицевості, але не через уподібнення з людським обличчям, а за
допомогою перекодування машинної лицевості, яка уможливлює семіотичні процедури
інтерпретації на максимально абстрактному
рівні. Обличчя є культурним артефактом, який
може бути поєднаний з іншими (означення,
суб’єктивація, комунікація), кожний з інших
підлягає незалежним семіотичним процедурам. Обличчя є фоном, на якому утворюються
знаки. Обличчя — поверхня, де розігруються взаємодії об’єктивного і суб’єктивного:
лик (абсолютно божественна знаковість), обличчя (соціальна, економічна, політична знаковість), личина (маска як чиста знаковість,
знак-симулякр). Довженко особливо уважно
висвічує поверхню обличчя: відсутня акторська гра, в якій мінімум міміки, зупинений

погляд уникає камери, обличчя світиться зсередини, неможливо віднайти за обличчям людину. Завдяки цьому обличчя виводиться за
рамки матеріальності, воно не утримує знаки
людського. Богоподібне — воно випромінює
світло, а не освітлюється камерою. Таким чином, картина набуває духовної гравітації — в
“Землі” лики, а не обличчя. Ці першознаки,
першосимволи лежать в основі світобудови,
звідси й наратив фільму. Це семіотика іконописця, для якого сяйво Божественної сутності
людини виявляється знаком важливішим, ніж
мова рухливих змінюваних знаків пересічних
облич.
Земля як феноменальне тіло, як знак присутня у фільмі Довженка “Земля”. І тут важливе значення має зображення різних типів
поверхні, не лише землі, поля з колоссям
хлібів, а й яблук, квітів, дерев. Кожного разу,
коли в кадрі відтворюється та чи та текстура поверхні, змінюється сприйняття речей, а
простір постає не абстрактним знаком, а як те
рідне, близьке, знайоме, що може бути інтерпретоване залежно від індивідуального досвіду глядача. Людське сприйняття, як і досвід,
обмежене, і обмежений набір текстур поверхонь сприймання, через які виникає контакт
зі світом, заснований на тактильному знанні.
Коли відбувається збільшення речі в кадрі такою мірою, що вона втрачається як ціле, як
знак самої себе і залишається лише як власна
поверхня, можна говорити про те, що ця споглядувана поверхня вже не належить самій
речі, а є своєрідним мікроландшафтом, одним
з багатьох облич землі, є свідченням її тілесної присутності. Довженко, виводячи землю
через сукупність облич-текстур, виводить її
з відношення гравітації, про що свідчить епізод танцю Василя. З одного боку, надзвичайне
відчуття сили земного тяжіння, бо потрібна
велика сила, щоб відірвати ноги від землі, з
іншого — земля неочікувано постає джерелом світла. І можна пояснювати це тим, що
світиться пил, але сприймання робить світлоносною саме землю.
Це не просто світло, воно золоте, про що
пише Довженко в сценарії “Землі”. Якщо взяти до уваги чорно-білу плівку, то “золото” виявляється можливим навіть у ситуації його
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позірної відсутності. Сам цей танець Василя — епізод, де фактично дається текстура
формоутворювального елемента світла, який
у Довженка поєднує дві символічні лінії гравітації — духовну і феноменальну. Це та своєрідна метафізика відсутнього Бога, місце якого посідає Земля небесна, відсутність бінарної
опозиційності “верх-низ”, що не відрізняє її
від Землі земної. У цьому — одноголосся буття, в яке намагається проникнути Ж. Дельоз з
його “логікою смислу” [7]. Філософ доходить
висновку, що одноголосся буття було тричі
по-різному сформульоване в історії філософії:
Д. Скотом, Б. Спінозою і Ф. Ніцше. Останній
був першим, хто зрозумів одноголосся як повернення, а не як абстракцію чи субстанцію.
Ф. Ніцше дійшов думки про вічне Повернення, вказав на нього як на “нестерпну думку”.
Нестерпну тому, що, тільки-но з’являються її
ознаки, вона фіксується в образі кола, яке містить у собі фатальну загрозу повернення усіх
речей — Повторення павука. Ця нестерпність
повинна бути розглянутою тому, що вона існує тільки як порожній знак, прохід, який
треба перетнути, безодня, чиє наближення таїть і щастя, і відразу. Образ Заратустри — це
той, хто означує зону своєї відсутності. Заратустра діє не як образ Ніцше, а як його знак.
Цей знак здатен посісти своє місце в дискурсі,
його можна переміщати у просторі, а можна
примусити резонувати з вищим смислом, що
й робить О. Довженко.
Не менш конструктивним у “екранній” аналітиці є використання методу відокремення
значень і смислів, якими наділяються форми
предметів і тіл, їх елементи, конструктивізм
тощо від тих знакових засобів, за допомогою
яких ці значення й смисли виражаються. Це
так званий метод семантичного диференціала,
випрацьований психологами і застосований
до аналізу реакцій суб’єктів на форми різних просторових об’єктів [1]. Дослідження з
суб’єктивної семантики психологів, культурологів, філологів, мистецтвознавців можна вважати комплексом семантичних досліджень.
Вони не тотожні семіотичним дослідженням,
оскільки останні мають предметом не просто
виявлення значень тих чи інших об’єктів і не
аналіз їх зовнішньої форми, а націленість на

виявлення принципів зв’язку між формами і
їх значеннями, синтактикою й семантикою,
структурами плану вираження й плану змісту.
У семіотиці Ф. де Соссюра поняття знака
визначене як білатеральна сутність, утворена
неподільною єдністю означальної і означуваної сторін знака, подібно до єдності двох сторін аркуша паперу [13, 99, 145]. Таким чином,
соссюрівська семіологія акцентує необхідність не відокремлювати аналіз знаків мови
від їх значень. Застосування семіологічних і
лінгвістичних моделей до просторових кодів
передбачає, що в таких кодах можна знайти
відповідні елементи й структури: план вираження й план змісту, їх одиниці, так зване подвійне членування цих одиниць за словником
знаків, які мають фіксоване значення, й алфавіт
смислорозрізнюваних елементів, які не мають
такого значення. В пошуках таких структурних аналогів вербальної мови в просторовопредметних кодах дослідники пропонують
свої варіанти одиниць різних рівнів цих кодів.
Так, У. Еко знаходить в архітектонічному коді
одиниці плану змісту — “семеми” й одиниці
плану вираження — “морфеми”, в яких можуть бути вичленувані також і диференціальні ознаки, які утворюють одиниці наступного
рівня семіологічного аналізу [19, 682—684].
Це, власне, модель, яка досліджує реальні
можливості просторових форм вираження значення з врахуванням “опору” досліджуваного
матеріалу. Так, системі дискретних одиниць
вербальної мови в просторових кодах протистоїть тенденція використовувати безперервні
шкали з поступовими переходами між означниками, яким відповідають і безперервні переходи їх значень [20, 216].
Використовуючи пропоновані моделі, варто зважити на правомірність перенесення лінгвістичних моделей на архітектонічний код,
враховуючи специфіку екранного простору
й небезпеку занадто прямолінійного перенесення на неї лінгвістичних понять. Звичайно,
тут ми маємо певні проблеми при перенесенні
лінгвістичних і семіотичних моделей на систему просторових засобів у екранних мистецтвах як предметно-просторовому середовищі, тим більше, що сьогодні немає сумніву
щодо існування комунікативних функцій у
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предметно-просторовому середовищі екрану,
простір якого населений побутовими речами, виробничими знаряддями, архітектурними спорудами з різноманітною інформацією.
Якщо це так, то існують і засоби, за допомогою яких просторові носії інформації наділяються смислом. Ця система засобів є однією з
“мов культури” й засобів художньої виразності, як і належить бути мистецькій формі.
Та, на відміну від лінгвістики, що досить
ґрунтовно вивчила й далі вивчає ці питання
у межах своєї науки, дослідники просторової
мови не можуть пишатися відповідними напрацюваннями, хоча активно використовують
лінгвістичні й семіотичні моделі в дослідженні знакових систем, які не можуть бути механічно перенесені без аналізу й врахування
особливостей предмета. Це стосується й такого невербального виду мистецтва як екранне,
що є іншим типом семіотичної системи, в якій
зреалізовано мову просторових форм. Для її
опису потрібне коригування наявного семіотичного апарату з випрацюванням спеціальної
топосеміотики тих видів мистецтв, простором
яких є екран.
Особливості семіотизації екранного простору, його специфічна семантична топологія
з характерними просторовими кодами потребують глибшого теоретичного рівня розуміння специфіки передання інформації через
просторовий канал зв’язку й предметне середовище екрану. Оскільки в цьому осмисленні
беруть участь пізнавальні, оцінні функції
предметних форм, необхідно зважити на аксіологічні та праксіологічні аспекти аналізу,
центральне місце в якому належить культурологічним аспектам проблеми.
Тільки дослідження того особливого способу, яким вписуються екранні мистецтва в
систему, що формується культурою суб’єктоб’єктних і міжкультурних відносин, робить
зрозумілим наявність у них відповідних інформаційних функцій. Культурологічний аналіз дає змогу показати, як різні рівні осмислення символічної форми залежать від міри
залучення її до системи життєвого світу особи і як диференціація інформаційних засобів
суб’єкт-об’єктного, суб’єкт-суб’єктного типів
упливає на формування відповідних кодів:

архітектонічного, функціонального й символічного. З огляду на культурологічні підстави диференціації кодів, що утворюють мову
предметних форм і просторових відносин
екрану, варто вказати, що “мова” екрану не
дублює “мову” інших просторових мистецтв,
таких як архітектура, дизайн, прикладне мистецтво тощо.
Аналіз системи семіотичних засобів, за
допомогою яких екранне середовище наділяється значеннями в широкому культурологічному контексті, дозволяє виокремити власне
семіотичні аспекти просторової мови екрану
й не змішувати їх з художньою та естетичною
цінністю просторової форми. На особливу
увагу заслуговують дослідження інформаційних функцій предметної форми й просторових відносин екрану в життєвому світі особи
з більш загальної, ніж естетична чи культурологічна точка зору, оскільки дозволяють
чіткіше виявити внутрішню будову системи
застосованих при цьому семіотичних засобів. Наприклад, дослідження ролі предмета в
екранному просторі, його місцерозташування
в плетиві суб’єктно-об’єктних і міжсуб’єктних
взаємозв’язків дозволяє зрозуміти принцип
диференціації просторових кодів, які спеціалізуються на різних аспектах цієї мережі,
адресуються різним рівням свідомості й тому
використовують різні типи інформаційних
засобів. Звідси відкривається шлях і до розкриття внутрішньої організації кожного з цих
кодів, оскільки належність основних носіїв
інформації у кожному з них до різних семіотичних рівнів (сигнального, знакового чи
символічного) створює різні можливості для
формування їх синтаксичних і семантичних
структур.
Реалізуючи мету побудови теоретичної
моделі тієї системи семіотичних засобів, яка
опосередковує осмислення предметних форм і
просторових відносин в екранних мистецтвах,
дослідження постає як поступовий перехід від
загального аналізу чинників, які впливають на
це осмислення поступового, дедалі докладнішого розгляду тих семіотичних механізмів, за
допомогою яких предметні форми й просторові відносини екрану стають носіями інформації. Згідно з цією схемою, культурологічний
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контекст, “мода” на відповідні форми аналізу
й панівні методології, випрацювані в культурі форми освоєння суб’єктом простору, його
перцептивні, аперцептивні й концептуальні
моделі, способи його структурування є тими
семіотичними засобами, за допомогою яких
відбувається осмислення просторових феноменів екранних мистецтв, які, своєю чергою,
є просторовим каналом інформації, з яким координуються просторові коди, що утворюють
мову предметних форм і просторових відносин екрану.
Коди становлять мову екранних мистецтв
і викликають інтерес цілого комплексу дисциплін семіотичного плану: семіотики мистецтва, передусім, у тій її частині, яка пов’язана
з дослідженнями знакових систем в окремих
жанрах семіотики культури й окремих її відгалужень. Однак, подібно до того, як сфера
вербальної мови значно ширша за сферу мовних мистецтв, так і мова простору екрану не
може бути обмежена екранними мистецтвами.
Екранні мистецтва — поняття багатозначне:
створене митцем дійство, інформація практичного призначення, виховне спонукальне
дійство, узнаване предметне середовище. Усі
ці інформаційні канали є носіями значень і
смислів. Як інформаційний засіб екранне дійство вступає в значущі смислові відносини з
людьми, у різний спосіб семіотизуючи простір
взаємодії. Розуміння передаваних за допомогою екрану смислів невіддільне від осмислення суті внутрішніх процесів у екранних мистецтвах, що становить єдиний інформаційний
канал про стан культури суспільства. Мова
екранних мистецтв наділена широким культурологічним смислом — як випрацювана
в культурі система норм, відповідно до яких
відбувається осмислення деяких спеціально
створених для цього екранних носіїв інформації.
Таке тлумачення мови, хоча й не є метафоричним, не тотожне спеціальним дефініціям,
які становлять предмет досліджень лінгвістики й логіки, і є достатнім для окреслення
кола семіотичних засобів вираження смислу
культури за допомогою екранних мистецтв як
системи особливих візуально-просторових кодів, кожний з яких має власну логіку й семіо-

логію, власні засоби співвіднесення з іншими
мистецькими формами. За межами художньої
діяльності знаходяться такі інформаційні канали, як повсякденне життя, виробнича діяльність, соціальні відносини тощо, які мають
свою форму екранного вираження, хоча й не
є мистецькими феноменами. Екран — це світ,
заселений символами, який дозволяє знайти
форму вираження того, що в зорово сприйнятому предметному світі є якийсь інший спосіб вираження смислів, ніж умовне означення
того, що ці смисли не підлягають буквальному перекладу з візуальної мови на вербальну.
Завдяки таким жанрам, як перформанс чи
інсталяція, перехід від мистецтва до життя виявляється або непомітним, або несуттєвим. І
головне — зникає розрізнення між реальним
і уявним, копія і оригінал — однаково коди
(за теорією симулякрів Ж. Бодріяра), фігурка
ворога, яку протикають голкою, є код самого
ворога (як, наприклад, у фільмі “День народження Буржуя”). Технологічний розвиток,
комп’ютерні технології привели до того, що
увага вчених переадресувалася з мети на засоби. Те, що вважали засобом, технологією,
стало самоціллю. Мистецтво відреагувало
на це тим, що відмовилося від правил метанаративу для власної легітимації, коли правила гри — у самій грі. Для того щоб вести її
успішно, митець сам встановлює собі правила
гри, вимагаючи визнання від “товаришів по
цеху”. Але, щоб отримати підтвердження правильності мистецьких пошуків і зробити ті
чи ті мистецькі форми й стилі популярними,
потрібні кошти. Той, хто має фінанси, отримує ці докази популярності. Таким чином,
мистецькі технології, форми й стилі виявляються популярними не завдяки їх доцільності й ефективності відображення реальності, а
навпаки, вони є ефективним засобом впливу
на неї. А тому найефективнішими виявляються ті, які необхідні для підтвердження його
інтересів. Якщо ж той, хто має гроші, має і
владу (за Ж.-Ф. Ліотаром, це неминуче), то
мистецькі технології сприяють примноженню
влади та багатства, на їх боці істина і справедливість. Усе це спрацьовує лише за умови,
коли ефективність мистецьких технологій не
є сумнівною, коли ж цей критерій виводиться
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за межі мистецької гри, виникає необхідність
метанаративу для її обґрунтування. Сьогодні
на зміну одному генеральному метанаративу
прийшла множинність метанаративів, не співмірних один з одним, і недоцільно говорити
про те, який з них — “правильний”.
Отже, постмодерн — це нова когнітивна
епоха, яка віддзеркалюється в особливостях
мистецької реальності, але ще більш показовою з цього погляду є віртуальна реальність,
яка в теперішній час тотожна божественній
реальності Середньовіччя. Термін “віртуальна реальність” — багатозначний. Першопочатково він застосовувався до уявних
об’єктів у фізиці, потім — до чогось уявного,
продуктів фантазії. Сьогодні — це тривимірні комп’ютерні макромоделі або будь-які репрезентації позафізичних реальностей, сконструйовані технічними (комп’ютерними) або
нетехнічними (наркотики, мас-медіа, реклама,
магія) засобами. Цією штучною реальністю
можуть бути театр, кіно, реклама. Власне, інкорпорація є способом існування віртуальних
систем. Для створення віртуального ефекту необхідні встановлення релевантності
й розрізнення, релевантності й референції.
Процедура релевантності включає довільне
поєднання деяких об’єктів, атрибутів чи властивостей в цілісність. Віртуальна реальність
не є відображенням актуальної реальності, а
навпаки, віртуальна реальність впливає на актуальну реальність. Референція — конкретне
співвідношення між віртуальною та актуальною реальністю. Це співвідношення постійно
змінюється під впливом віртуальної реальності на шляху перетворення її на реальність
актуальну.
Це не що інше, як властивість тієї самої
лінії. У екстатичному русі долаються ті межіправила, які скеровують логіку руху. Ейзенштейнівська екстатична лінія виявляється матеріальним втіленням тієї історичної пам’яті,
яка досяжна завдяки постійній регресії. Екстатичне лінійного руху, яке зберігає всі музичні обмеження (контуральність, плавність, геометричність), одночасно віднаходить такі речі
всередині самої цієї системи обмежень, які
передбачають можливість виходу за її межі.
Це ті тілесні стани, афекти, які нездатні ви-

разити класична музика мелодії та гармонії —
еротизм, аскеза, жорстокість та ін. Лінія — той
субстрат, у якому існує рух, адже недаремно
Ейзенштейн прагне осягнути природу лінії,
яка становить праелемент руху у світі. Кіно,
таким чином, не вносить просторовість, яка
розриває музичність світу, у сприйняття, а дає
можливість продовжитись музиці в такому візуальному варіанті, який є воскресінням музичного руху як руху, візуалізованого лінією.
Референтом є кінозображення, яке не потребує словесних коментарів.
Семіотичним знаком є й міміка актора як
спосіб представлення думки на поверхні. Так,
змальовуючи етичні проблеми логіки, Ж. Дельоз намагається сумістити два полюси етики:
фізичне передбачення речей і логічну здатність
представлення, її вираження, які уособлені у
фразі “розуміти, бажати і представляти” [7,
191—197]. Це він робить у властивій йому
манері “показати зі споду” відомі концепції,
щоб виявити “несвідоме культури” з метою
“породження смислу”. Таким породжувачем
смислу є актор, який знаходиться у точці —
миттєвості, де відбувається розмежування на
минуле і майбутнє і яка вже не є тією точкою
теперішнього, що в ній поєднується світове
минуле і майбутнє. І для цього є підстави: “Актор перебуває у цій миттєвості, тоді як його
персонаж сподівається чи боїться майбутнього, згадує чи жалкує за минулим: саме в цьому сенсі актор “представляє”. Його завдання:
“зробити миттєвість гранично інтенсивною,
пружною, стиснутою, щоб вона виражала
безмежне майбутнє і безмежне минуле — ось
точка докладення здібності і мистецтва представлення: тут потрібний мім, а не продуцент
доль. Мім рухається не від безкрайнього теперішнього до майбутнього і минулого... а навпаки, від майбутнього і минулого — завжди
безмежних — до стислішого, нескінченно малого, яке не припиняє поділ теперішньої чистої миттєвості” [7, 197]. Власне Ж. Дельоз
працює в парадигмі тієї інтелектуальної течії, яка займалась пошуком мови вираження
і можливостей мови. Це проблематика праць
Л. Вітгенштейна, К. Крауса, З. Фройда. Вони
говорили про одне: слово не здатне виразити
глибини думки, почуття, переживання. По39

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

трібні якісь інші способи визволення думки
на поверхню, але лише кіно здатне вловити
межу мови, за якою можлива інша, адекватніша мова вираження наших почуттів і думок.
Кіно і стало такою новою мовою. Використавши фізіогноміку, кінематограф зробив її своїм
фундаментом, оскільки вона була відповідною його природі й сутності, яка відкривається завдяки неможливості перенести на нього
формалізуючі закони інших мов. Фізіогноміку
обрав Б. Балаш для розмови про суть кіно [3].
Кінематограф, на його думку, творить нову загальну граматику міміки і жестів, граматику
людського тіла, яка, завдяки кінематографу,
має можливість проявитися в культурі слова
і у смислі. Пошук мови кіно спонукав Б. Балаша відмовитись від інтелектуальних цінностей європейської культури: “Гарний фільм
позбавлений “змісту”, оскільки він — зерно
і оболонка водночас. Він так само мало має
змісту, як живопис, як музика чи як вираз обличчя. Фільм є мистецтво поверхні і “що всередині, те й нагорі” — в ньому ...психологія і
смисл лежать не “як більш глибоке значення в
уяві, але без залишку уособлені в уже готовому явищі на поверхні” [2, 32]. Ця аксіоматика
кіно спрямовує пошук Б. Балаша у “Видимій
людині”, де досить широко використані поняття “жест”, “міміка”, “лице”, “фізіогноміка”
тощо. Розгляд цих понять подається у статті
Б. Балаша “Фізіогномія” [4]. Ось її аксіоматика: “Душа ближча до тіла, ніж до думок. Вона
явлена в усмішці, в руху повік ще до того, як
бере слово. Про неї свідчать рухи руки, коли в
душі бракує слів. Окрім того, слова нам не належать. Ми отримали їх уже готовими разом з
вивченою нами мовою, і ми змушені вибирати між небагатьма вже даними нам словами”.
Дивно, як у кожному обличчі, якщо воно щось
виражає, можна побачити те, що на ньому не
написано.
Кожне усталене обличчя має свою усталену
фізіогномію, яку ми можемо змінити так само
незначно, як колір наших очей, а всередині
цієї стійкої фізіогномії спостерігається безперервно змінювана міміка, їх співвідношення,
боротьба між ними і виявляють все: душу, характер, долю. Фізіогномія завжди несвідома,
міміка ж, навпаки, швидше свідома. Фізіогно-

мія — сама природа, а тому вона природніша
та істинніша, ніж міміка [4, 91—93].
Подібні пасажі можна знайти у класиків
фізіогноміки Лебрена, Лафатера, Ломброзо.
Те, що стосується власне кіно, сформульоване
пізніше у праці “Видима людина”. У рамках
кінотеорії відбувається руйнація чи, принаймні, трансформація усталених стереотипів. Фізіогноміка перетворюється на розрізнене випадкове зібрання шаблонів, нежиттєздатних
лексиконів масок, на набір знаків, позбавлених граматики. Хоча класична фізіогноміка
побудована за законами граматики, за якими
читаються емоційні стани, має місце інтерпретація миттєвого зліпка обличчя, схопленого поза міметичними абераціями. Таким
чином, на місце класичної фізіогноміки (названої мовою без граматики) постає міміка
як нова можливість мови. Б. Балаш спочатку
поширює поняття міміки й фізіогномії на все
тіло людини: “Хіромантія теж фізіогномія.
Хоча вона і читає фізіогномію не обличчя, а
руки” [4, 92]. А в роздумах про кіно починає
поширювати їх і на речі: “Кожна дитина знає
вигляд речей серцем, яке б’ється, йде вона
через напівтемну кімнату, у якій стіл, шафа і
канапа корчать гримаси і щось хочуть сказати
їй дивною грою своєї міміки” [2, 57]. Протистояння фізіогномії та міміки закінчується у
Б. Балаша, коли воно залишає сцену людського обличчя, коли річ і людина урівнюються.
Коли речі набувають обличчя — це знак того,
що лицевість речі робить її ідеальним фізіогномічним об’єктом. Фільм більше, ніж будьякий інший вид мистецтва, покликаний показати “лик речі”, тому що він може показати не
тільки застиглу фізіогномію, а й виразну гру її
міміки [2, 58]. Але міміка достатньо рухлива
і швидкоплинна, щоб можна було її фіксувати
як знайдений зразок, це швидше стан або “граматичний стан”, коли слова, знаки, предмети
зникають, залишаючи те, що не пов’язане з їх
безпосередньою присутністю. З одного боку,
виникає проблема співвіднесення міміки з
граматикою і проблема вивільнення граматики від знаків, якими вона оперує. З іншого — якщо міміку розглядати як граматичну
систему, то яким буде її взамозв’язок з фізіогномією? Зрозуміло, що традиційна граматика
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працює, поки ми утримуємось на рівні слів і
значень, тобто потрапляємо в ситуацію граматичної помилки, яка необхідна для розуміння
висловлювання. Крім логічного граматичного
зв’язку, існує також чуттєвий залишок знака,
який сформований нашим життєвим досвідом.
Тобто, в понятті речі, коли ми її називаємо
(стілець, виделка, олівець), міститься уявлення, для задоволення яких потреб існує ця річ,
адже свідомість не має власного змісту, вона
опредметнює логіку операцій з річчю (сидіти
на стільці, їсти виделкою, писати олівцем).
Якщо ми переходимо на цей рівень граматики мови почуттів, то треба відмовитись від
формалізації. Така граматика може проявитись у якісь моменти, вказуючи на втягнутість
у ситуацію більш загального закону, порушити який поза людськими силами. В актора,
який промовляє, наголошує Б. Балаш, зовсім
інша міміка й інші жести. Вони виражають
тільки залишок від слова. У таких “залишках”
і зосереджені сутність кіно, чуттєві обертони видимих речей, які вичерпали себе в ролі
знака. Таким чином, якщо фізіогномія являє
приховане, але потенційно можливе бачення,
то міміка — сфера невидимого в принципі,
це лише відчуття того, що ти бачиш. Погляд
у кіно — семіотичний знак, який підлягає
розшифруванню, тобто інтерпретації. Тому
так часто режисери намагаються передавати
смисл через погляд. Міміка — відображений
погляд. Б. Балаш описує обличчя Нільсен як

театральний кін, сцену, яка відображає обличчя іншого. Вдивляючись в її обличчя, ми
бачимо, що бачить вона [3, 299—303]. У теорії
Балаша речі, як і обличчя Асти Нільсен, здатні
повертати погляд. Завдання актора — уникати
акторства, розвивати здатність реагувати на
погляд мімікою так, як це вдається дітям, тваринам. Кіно починається тоді, коли ми виявляємось поза видимістю, поза зображенням.
Для цього ми розташовуємося у фотографічних межах. Теорія базисного значення міміки
для кіно Б. Балаша знаходиться в полеміці з
кінотеорією С. Ейзенштейна, хоча виправдати
“мімізм” як базове поняття можна відсутністю
кольору і звуку в ті часи, коли створювалась
балашівська теорія. Проте логіка становлення
теорії цілком виправдана, бо їй вдалось переосмислити не просто закони мови чи закони
сприйняття, а й саме поняття закону в кіно.
Міміка, покладена в основу теорії, неявно
стає провідником універсального закону і засновком універсальної граматики, в якій емоція вже не первинна інстанція, за якою йдуть
погляд і м’язова активність, а сама є наслідок
мімічної гри речей, у які включено людину.
Висновки. Отже, в результаті зіставлення
ряду підходів доводиться, що кіно завжди опікувалось мовою виразу тих значень, які воно
прагнуло донести до глядача і, не зважаючи
на те, що робило це за допомогою акторської
гри, кіно продукувало не конкретні людські
обличчя, а персоніфіковані об’єкти.
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МОДЕЛІ ІСНУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СИНТЕЗУ
В ДИСКУРСІ МІЖВИДОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ПРАКТИКИ ХХ СТОЛІТТЯ
Анотація. У статті розглядаються приклади художнього синтезу в мистецтві ХХ століття, а саме — його
міжвидовий аспект, також аналізується їх прояв у
мистецькому дискурсі наприкінці ХХ — на початку
ХХІ ст. Водночас розмежовуються поняття “синтез
мистецтв” і “взаємодія мистецтв”.
Ключові слова: синтез мистецтв, взаємодія мистецтв,
художній синтез.

ХХІ в. Также разграничиваются понятия “синтез искусств” и “взаимодействие искусств”.
Ключевые слова: синтез искусств, взаимодействие искусств, художественный синтез.

Аннотация. В статье показаны примеры художественного синтеза в искусстве ХХ в., а именно — его
межвидовой аспект, также анализируется их проявление в художественном дискурсе конца ХХ — начала

Summary. The article considers examples of artistic
synthesis in the art of the ХХ century, in particular, its
interdisciplinary aspect. It also analyzes this synthesis
manifestation in the artistic discourse of the late ХХ — early
ХХІ century. At the same time the concepts of art synthesis
and art interaction are differentiated.
Key word: art synthesis, interactions of art, artistic
synthesis.

Актуальність статті зумовлена проявами
моделей художнього синтезу в дискурсі міжвидової мистецької практики. Взаємовплив
і взаємозбагачення, які ми простежуємо між
різними видами мистецтва на початку ХХ ст.,
наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. зумовили виникнення нових мистецьких “продуктів”
різножанрової та різновидової спрямованості,
які утворюють синтетичні видові підрозділи.
На сьогодні існує невелика кількість досліджень, які аналізують власне міжвидову
специфіку цього явища. Цей факт зумовив
звернення до досліджень про окремі види
мистецтва — І. Зубавіної “Екранні мистецтва”, Г. Веселовської “Український театральний авангард”, Г. Шнеєрсона про французьку
музику ХХ століття, Т. Левої про російську
музику початку ХХ століття у мистецькому
контексті епохи та до праць загальнокультурологічного напряму В. Разакова та Л. Матвєєвої, в яких деінде простежується аналітика
про синтез мистецтв.
Мета статті полягає у виявленні проявів
художнього синтезу між різними видами мистецтва та аналізі їх прояву у мистецькому дискурсі ХХ—ХХІ ст.
ХХ століття було неймовірно щедрим на
стильові напрями, а також на різноманітні
прояви художнього синтезу на різноплощинних рівнях. Передумовою до синтезу виявив-

ся універсалізм митця, його “Я”, яке дозволило йому розширити свій арсенал засобів,
запозичуючи певні прийоми з одного виду
мистецтва та транспонувати або адаптувати
їх на мову іншого виду. Згадаємо, що М. Врубель, крім живопису, займався сценографією
і скульптурою, П. Гоген, окрім живопису, займався скульптурою та керамікою, В. Кандинський був живописцем, музикантом, поетом,
В. Лембрук — скульптором, живописцем і
графіком. До того ж А. Шенберг, крім музики,
писав живописні полотна, а брати Бурлюки,
Є. Гуро, О. Кручених, В. Маяковський поєднували свою літературну діяльність із заняттями живописом. Подібних прикладів митців,
які творили у ХХ ст., можна наводити безліч.
Ще наприкінці ХІХ ст. виникають цікаві прояви взаємодії мистецтв. Так, інтерпретується тема музики в літературних творах
Г. Гессе “Гра в бісер”, Т. Манна “Доктор Фаустус”, Дж. Джойса “Улісс” та Р. Роллана “Жан
Крістоф”. Також згадаємо словесний живопис
(Л. Толстого, А. Чехова, І. Буніна), який виявився в опису живописного полотна або в
опису портрета, образу засобами художнього
слова або через алюзію на відому живописну картину. У російському живопису вірші
про живопис почав писати Г. Державін. Згодом його лінію продовжили В. Хлєбніков та
В. Маяковський.
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“Живописне, поряд з музичним, театральним, естрадним, архітектурним, літургічним,
містеріальним, життєбудівним первнями, стає
в словесних творах срібного століття однією з
важливих домінант, що представляє індивідуальний стиль поета, письменника, драматурга.
В літературі епохи, як показують дослідження, йому відведено особливе місце” [1].
Наприкінці ХІХ ст. перетин ідей про синтез своєрідно пророкує народження стилю
Модерн. Поширившись в країнах Європи та
в Росії, Модерн проявився в архітектурі, декорі меблів, декоративній і прикладній творчості, також у станкових формах живопису,
скульптурі та книжковій графіці. У цей період в Росії спочатку в лоні літератури, а згодом й інших мистецтв, поширився символізм.
Його найвідомішими представниками стали:
О. Блок в літературі, М. Врубель в живопису,
О. Скрябін — у музиці. Всі вони були зорієнтовані на синтез мистецтв. Розуміння синтезу
М. Врубеля виникло внаслідок зацікавлення
сферою античної, ренесансної, а також візантійської, слов’янської та західноєвропейської
культур. О. Скрябін прагнув об’єднати всі існуючі види мистецтва у “Містерії”, яку він не
встиг втілити в життя, але його містичні ідеї
частково реалізовані в поемі “Прометей” та
“Попередній дії”. Поезія О. Блока насичена
звуковою виразністю (чутні образи природи,
дзвін) та кольоровою семантикою.
Поезія символістів надихнула російських
композиторів того періоду, серед яких М.
Гнєсін, М. Мясковський, С. Танєєв, А. Лядов, С. Рахманінов на творчі експерименти.
На тексти О. Блока, А. Бєлого, І. Северянина,
В. Брюсова, К. Бальмонта було створено безліч романсів, крім того, символістська поезія
стала невіддільною частиною нового жанру
“вірші з музикою” (Т. Лєвая). “Музиканти не
маніфестували символізм, але долучалися до
нього, залучались в нього, переважно через
сюжети, літературні програми та поетичні
тексти власних творів” [15]. Безперечно, літературний символізм мав вплив на музику того
періоду, що проявилось в образній сфері та
зумовило появу пластично-образотворчих або
звуконаслідувальних елементів як засобів виразності символістських ідей.

У першій половині ХХ ст. функціонують
такі стильові напрями, як сюрреалізм, абстракціонізм, футуризм і дадаїзм, що стали
умовними символами модернізму.
Футуристи запозичують у символізму ідею
синтетичного мистецтва. До слова футуристиживописці пишуть картини на музичну тематику — як, наприклад, “Музикант з тромбоном” Дж. Северіні, така музична тематика
була характерною для митців цього напряму.
Вже назва маніфесту К. Каррі — “Живопис
звуків, шумів і запахів” свідчить про синтетичну спрямованість творчості футуристів.
Л. Руссоло як художник-композитор позиціонував себе як спадкоємець творчих принципів
композиторів-авангардистів: І. Стравінського,
Е. Саті, А. Шенберга. “У таких композиціях,
як “Пробудження столиці”, “Зібрання авто й
аеропланів”, “Обід у казино” та “Прання в оазисі” художник використовував як музичні інструменти гудки, свистки, каструлі, дерев’яні
рахівниці, металеву дошку для прання, друкарські машинки тощо. Л. Руссоло створив
також спеціальні машини-інструменти, на
яких виконувалася подібна музика” [7, 421]. У
названих творах Л. Руссоло реалізуються засади маніфесту “Живопис звуків, шумів і запахів” К. Каррі.
Крім того, новаторство футуристів у лоні
мистецького синтезу відображене у створенні
колективних акцій, а також у винесенні окремих художніх елементів за рамки звичного
контексту і т. ін. Прикладом слугує опера “Перемога над Сонцем” як синтез мистецтв —
слова, музики і форми (автор лібрето О. Кручених, музика М. Матюшина, як декорації
використано “Чорний квадрат” К. Малевича).
У 1913 р. відбулася перша постановка опери.
“Гротескно-супрематичні костюми та декорації, чвертьтонова музика та балаганний стиль
лібрето об’єднались в нерозривну дію. Автори “Перемоги над Сонцем” оспівували ідею
будівництва нового майбутнього, яке можливе
тільки після зруйнування старого. Й кожен з
них досягав цього власними засобами: Малевич — супрематичними побудовами, Кручених — заумом, а Матюшин — дисонантністю
музичної тканини” [11].
Інший прояв синтезу живопису з літера43
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турою проявляється в оприлюдненні футуристами своїх авангардних ідей та поглядів
за допомогою маніфестів. Для цієї мети вони
залучали всі види мистецтва — поезію, живопис, скульптуру, музику, театр, фото, кінематограф, архітектуру. “Ф. Б. Прателла в маніфесті
“Футуристична музика” вимагає “деструкції
квадратури”, руйнування хронометричної тиранії ритму, абсолютної свободи, “атональної
тональності в хроматичній гамі” [7, 420].
Сюрреалізм, який швидко поширився в
мистецтві живопису, кінематографі, проіснував до 1969 р. Поети-сюрреалісти (1920-і
роки) убачали аналогії своєї творчості в живопису. Вони нерідко експериментували у сфері образотворчого мистецтва. А художникисюрреалісти були одночасно й поетами.
П. Клеє переніс з музики в живопис принцип видозміни матеріалу в процесі написання твору, його варіювання, подання того самого об’єкту в множинності та мінливості.
П. Клеє разом з В. Кандинським та іншими
великими художниками того періоду на запрошення архітектора В. Гропіуса у створеному ним Баугаузі працювали над створенням
“Einheitskunstwerk” — синтезу мистецтв, де
архітектура домінувала би над іншими видами мистецтва. Тут простежується аналогія з
вагнерівським Gesamtkunstwerk, де композитор прагнув шляхом об’єднання різних видів
мистецтва створити ідеальний твір, який силою сприйняття на глядачів міг змінити соціальний світопорядок і впливати на маси.
Цікавим є взаємовплив живопису, літератури та музики у творчості абстракціоністів —
В. Кандинського, М. Чюрльоніса, а також
представників футуристичної поезії (В. Хлєбнікова, Д. Бурлюка, О. Кручених), які своєю
абстрактністю наблизились до музики. Також
художники-футуристи створили багато картин
з музичною тематикою: “Гра на віолончелі”
Дж. Балла, “На честь музики” Л. Руссоло, де
зображена серія рухів рук музикантів.
Взаємодія живопису та музики яскраво
проявились у творчості литовського художника та композитора М. Чюрльоніса. Митець
не відокремлював свою музичну творчість
від творчості живописної, а використовував
часовий чинник розкриття вмісту форми. Ця

якість виявилася, насамперед, у створенні багаточастинних творів — циклів картин “Соната весни”, “Соната сонця”, “Соната пірамід”,
“Соната моря”. Усі вони побудовані за всіма
принципами сонатності в музиці, а саме: характер частин, розвиток матеріалу, тональне
і тематичне контрастування витримані відповідно до музичних законів цього жанру. Картини “Фуга”, “Похоронна симфонія” також
відсилають нас до музики не тільки назвами,
а й своїм змістом і методами подання матеріалу. Цікаво також зазначити, що деякі твори
митця мають живописне і водночас музичне
втілення. Такими творами є “У лісі”, “Море”,
“Створення світу”.
В. Кандинський та М. Чюрльоніс входили до об’єднання художників “Синій вершник”, заснованого в 1909 р. В. Кандинський
і Ф. Марк оприлюднили альманах “Синій
вершник”, де були представлені тексти, музичні партитури та образотворчий матеріал.
До цього об’єднання входив також А. Шенберг. Він створив серію картин “Видіння”, які
повинні були висловити почуття, які не знаходили музичної форми та народжувались із
руху душі. Це були абстрактні картини, зміст
яких розкривається, подібно як у музиці, через процес співпереживання. Це явище стало
проявом взаємодії музики та живопису, а точніше, своєрідним впливом законів розвитку і
закономірностей сприйняття музики на живопис.
В. Кандинського з композитором А. Шенбергом об’єднували експерименти у сфері синестезії мистецтв. А. Шенберг у 1909 р. написав “5 п’єс для оркестру” (опус 16 “Кольори”),
після прослуховування яких В. Кандинський
створює “Враження ІІІ” (концерт, композицію,
з домінантним жовтим кольором). Далі — в
1911 р. він написав теоретичне обґрунтування про звукосвітло і про “Мелодії колірних
відтінків” у “Підручнику гармонії”. “Згідно
з Настановами Нової групи, мистецтво, продиктоване почуттям, має розкрити трансцендентальну сутність речей (з того боку їх зримозовнішності” [8, 24].
У живописній творчості В. Кандинського так само, як у А. Шенберга, картини
об’єднані в цикли. Яскравий приклад — “Зву44
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ки” (1913) — синтез поетичного, музичного
та живописного (38 поем з 12 кольоровими і
54 чорно-білими гравюрами). Згадаємо також
про цикл картин “Імпровізації”, назва якого
відсилає нас до музичних зв’язків. У інших
картинах простежується алюзія на музичний
прототип — прелюдію “Місячне світло” К. Дебюссі в картині “Світло місяця”. Також, поза
сумнівом, музична тематика існує в картині
“Гра на гуслях”. Художника непокоїть проблема взаємозв’язку зображення, звуку й слова.
Подібно до О. Скрябіна, В. Кандинський мріяв
про загальний синтез різних видів мистецтва
у “монументальному мистецтві”, для відтворення якого він хотів створити храм “Великої
Утопії”. Його сценічний твір “Жовтий звук”,
як і “Попередня дія” О. Скрябіна, поєднує
кілька видів мистецтва у новій формі.
В опері “Жовтий звук” (1912 р.) застосовані колір, рух та звук для посилення враження у
глядачів. В основу сценарію “Жовтого звука”
покладено принципи двох програмних робіт
В. Кандинського — “Про сценічну композицію” та “Про духовне у мистецтві”. Композиція має умовний, абстрактний сюжет. У творі
беруть участь актори, але це герої-символи.
Символічно також автор використовує кольори в костюмах персонажів. Так, дитина в
білому і людина в чорному втілюють життя і
смерть. Групи людей в червоному й синьому
символізують земне й духовне. Планувалося
у В. Кандинського й використання світла, але
це були лише промені, які освітлюють героїв і
своєю динамічністю допомагають пов’язувати
сценічне дійство з музикою. Також простежуються приклади контрапункту засобів. Так,
у третій картині світловому crescendo відповідає музичне diminuendo, а тихому шепоту
велетнів протиставляється яскраве мінливе
кольорове світло. У п’ятій картині В. Кандинський радить використовувати ефект розбіжності темпів музики й танцю. Прикро, але твір
не був реалізований за життя автора, також як
інший, подібний за ідейним напрямом та тяжінням до синтезу мистецтв твір О. Скрябіна
“Попередня дія”.
Наступний приклад синтезу мистецтв —
балет “Парад” (1917) Жана Кокто, створений
на музику Е. Саті та збагачений сценографією

П. Пікассо. За його задумом, навіть костюми
танцюристів мали геометричні форми. Балет
був своєрідним маніфестом кубізму. Музична
частина вистави була дуже оригінальною та
незвичною для того періоду. Так, у ній були
застосовані звукові ефекти: азбука Морзе,
звуки сирен, парової машини, двигуна літака
і стукіт друкарської машинки. “Дія “Параду”,
розгортається на арені цирку, являє собою
послідовність циркових номерів, поданих в
хореографічному плані, — загальний вихід
учасників, китайський фокусник, балеринаамериканка, пара акробатів, танцюючий кінь,
якого зображували два актори, клоун” [12,
157]. Цікаво, що в маніфесті, написаному до
прем’єри цього балету, вперше був застосований термін “сюрреалізм”.
У синтетичних видах мистецтва (театр,
кіно), окрім традиційного синтезу мистецтв, у
ХХ ст. представлено цікаві переплетіння взаємодії з іншими видами мистецтва, а також
цих мистецтв між собою. Зупинимося на цьому докладніше.
Рубіж ХІХ—ХХ століть став періодом розквіту драматичного театру. Розвиток отримали ідеї Р. Вагнера, які стосувались взаємодії
театру з іншими видами мистецтва. На початку 1920-х років в радянському театрі почалися спроби ввести елементи цирку в театр.
Першопрохідцем у цьому напрямі був театр
“Народна комедія” під керівництвом режисера С. Радлова. “Втім, потроху й Радлову ставала зрозумілою ненадійність такого синтезу,
який не був добутком множників, а звичайною
арифметичною сумою доданків. Синтетична
вистава будується без синтетичного актора.
Майстер цирку залишався сам по собі, та не
вмів вже зіграти роль, а актор драми застигає,
як приголомшений спостерігач дії, коли він
обертається до залу трюковою стороною” [1,
375].
Постановка у 1923 р. “Мудреця” С. Ейзенштейна подолала проблему розрізненості
драматургії та циркових елементів. Тут актори вже самі виконують акробатичні елементи.
“Ейзенштейн наполегливо шукав одиницю виміру впливу в мистецтві. Такою динамічною
й рухливою одиницею в концепції режисера
став атракціон. Самостійний і цілісний, “агре45
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сивний”, за визначенням Ейзенштейна, елемент вистави, атракціон нічого спільного не
мав з трюком, повинен був викликати певну
емоційну реакцію глядачів, а монтаж атракціонів — дати точно розрахований остаточний
ефект” [1, 376].
Театр у ХХ ст. активно взаємодіє з новими
видами мистецтва. На думку Г. Веселовської,
на основі синтезу мистецтв сформувався сценічний колаж, який широко застосовували
режисери-авангардисти. Найвиразніше це
явище проявилося в постановках режисера
Б. Глаголіна. “Борис Глаголін одним із перших
включив у театральне дійство кінематограф
не як тло, а як допоміжний елемент, що динамізував дію. З метою створення особливої
сценічної атмосфери він наповнював вистави
димовими ефектами, ароматами, підсаджував
у глядачеву залу, штучно утворену з акторів,
клаку, з якою відпрацьовував необхідні в кульмінаційні моменти реакції” [1, 189]. У прийомах режисера явно простежується тенденція
до синтезу незвичних для театру мистецтв,
певною мірою митець передбачив таке явище,
як хепенінг, з вагомою роллю глядача та його
співучастю у виставі.
Синтез різних культур у театрі оригінально проявився у творчості режисера Т. Сузукі. “Він створює багатомовні постановки, які
втілюють синтез різних культур, наприклад,
японської та грецької” [6, 232].
Перші ознаки синтезу в кінематографі простежуються ще у творчості Ж. Мельє, який
зафіксував на кіноплівці циркові техніки. Загалом, кіно завдяки своїм можливостям здатне об’єднати в собі всі види мистецтва. Воно
“за самою своєю суттю — синтез двох оповідних тенденцій — образотворчої (“рухомий
живопис”) і словесної. Слово є не факультативною, додатковою ознакою кінооповіді, а
обов’язковим його елементом” [9, 50]. “Зокрема, кінематографічний “авангард” 1920-х
років адаптував більшість з найактуальніших
на той момент методів художньої творчості,
утворилися екранні версії імпресіонізму, експресіонізму, сюрреалізму” [4, 47].
Водночас потрібно відзначити вплив театру на кіно, який полягає в застосуванні театральних декорацій у кіно на ранніх стадіях

розвитку кінематографа. Наступна важлива
складова кіно — музика, яка має важливе драматургічне значення. Звук створює атмосферу
фільму, висловлює ідею твору, може бути узагальнювальним чинником або висловлювати
у фільмі ставлення автора до подій. Також за
допомогою умовних лейтмотивів музика надає героям чи подіям певні характеристики.
Названі функції музики аналогічну роль виконують і в театрі. Згадаймо, що “лейтмотивний
контрапункт” уперше використав Р. Вагнер
саме у театрі, чим домігся цілісності драматургії своїх опер.
Також не можна забувати про активну роль
літератури у театрі та кінематографі (як сценарій лібрето), а також у появі нових жанрів —
радіовистави та радіоп’єси, телеспектаклю і
телеп’єси тощо.
Своєю чергою, прийоми кінематографа
стали впливати на інші види мистецтва. Так,
широко застосовується прийом монтажу в театрі, музиці, літературі. Відзначимо також, що
на процес монтажу кінофільмів певний вплив
мали принципи музичної драматургії.
До синтезу мистецтв тяжіє і кінетизм —
напрям у сучасному мистецтві, пов’язаний з
рухом конструкцій або інших елементів динаміки. Синтез у кінетизмі полягає в доповненні
руху об’єкта застосуванням звукових ефектів,
освітлення, досягнень фотографії, кіномистецтва тощо. Цікавим у контексті синтезу мистецтв є діяльність групи “Рух”, яка функціонувала в СРСР. “Колектив пропонував кінетичне
мистецтво для групового екстатичного сприйняття — міські містерії зі спалахів світла, прозорих пластмас, екранів, дзеркал, газів, звуків,
що линуть з динаміків. Перформанси групи
об’єднували в собі як футуристичні (експресія, театральні ефекти, маскарадні веселощі
та винахідливість за частиною костюмів), так і
конструктивістські тенденції (“живі машини”
групи “Рух” продовжували проект ілюзіонізму
пізнього Лисицького). Група займалася проектуванням синтетичних містерій з використанням руху світла, газу, тривимірних елементів
і кінопроекції (проекти не були здійснені).
Група підготувала кілька театралізованих видовищ з елементами хепенінгу та боді-арту,
названих “кінетичними іграми” [3].
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Невіддільною ознакою мистецтва ХХ ст.
стало розмивання меж між різними видами
мистецтва. Музика, живопис, література рухаються назустріч одне одному, перетинаючись у синтетичних видах мистецтва, таких
як театр, кіно, а також впливаючи одне на
одного. “Виразні засоби технічних видів мистецтв (фотографії, кіномистецтва, телебачення) органічно прописуються в образотворчому мистецтві, змушуючи аудиторію спокійно
сприймати монтаж, колаж, синтез реклами та
живопису” [10, 43].
Уже наприкінці ХХ ст. на ґрунті кінематографа виникає відеоарт, який поєднує в собі відеоскульптуру, відеоінсталяцію, комп’ютерну
графіку. З появою комп’ютерних технологій
виникли нові мультимедійні форми синтезу
мистецтв, які використовуються в різних галузях знання.
Для постмодернізму 1970-х років характерні цитати з інших творів. “Еклектичне розуміння художнього синтезу призводить до
суперечливого переплетення елементів живопису, скульптури, архітектури, театрального
і музичного мистецтва в хепенінг (від англ.
happen — траплятися), коли публіка відчуває
себе безпосереднім співучасником ритуального дійства, часто позбавленого серйозного
сенсу” [10, 90].
Наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. композитори і художники часто застосовують
елементи театралізації під час демонстрації
своїх творів, представляючи на суд публіки не
традиційне концертне виконання (в музиці)
або виставку (у образотворчому мистецтві), а
перформанси, хепенінги або інсталяції.
Унаслідок зближення мистецтв, стирання
меж між різними його видами в ХХ столітті
маємо безліч мистецьких прикладів взаємодії
та синтезу. Необхідно розділяти синтез мистецтв та взаємодію мистецтв, адже синтез
обмежується поєднанням різних видів мистецтва в рамках одного конкретного твору з
метою глибшого розкриття художнього задуму твору. У подібному синтезі один з видів
мистецтва може домінувати над іншими. Крім
синтетичних видів мистецтва — театру та кі-

нематографа, які ще й можуть бути включеними одне в одного в рамках художнього твору
(вистави чи фільму), — прикладами синтезу
мистецтв можна вважати розглянуті нами твори: опери “Жовтий звук” та “Перемога над
Сонцем”, балет “Парад”. Також як прояви
синтезу мистецтв згадаємо романси на вірші
поетів-символістів, де домінує музика, а також жанр, що виник на ґрунті творчості символістів — “вірші з музикою”, в якому музика
слугує фоном для поетичного твору. Треба
зазначити, що це поєднання музики та поезії
мало й подальший вплив на музичне мистецтво, що додало камерній музиці особливих
образності й ліризму. З огляду на останнє, в
цьому явищі можна певною мірою також убачати взаємодію мистецтв.
У випадку взаємодії мистецтв різні види
мистецтва запозичують один у одного засоби виразності, прийоми, способи розвитку
матеріалу або тематику. Тут величезної ваги
набуває особистість митця, його універсалізм і володіння кількома видами мистецтва,
як, наприклад, живописно-музична творчість
А. Руссоло, М. Чюрльоніса, П. Клеє. В цьому випадку мистецький “продукт” часто виходить за рамки одного твору, доповнюючи
й розвиваючи вид мистецтва. Також взаємодія мистецтв проявляється через звернення у
художньому творі одного виду мистецтва до
тематики іншого або, іншими словами, у випадках, коли програмні твори отримують як
драматургічну основу твори іншого виду мистецтва.
Синтез мистецтв існував давно, а взаємодія мистецтв, зумовлена тенденцією до зближення мистецтв, отримала широкий розвиток
лише в минулому сторіччі. Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що синтез мистецтв і
взаємодія мистецтв є основними складовими
художнього синтезу, але, крім них, важливою
його частиною є внутрішньовидовий синтез,
який активно функціонує у ХХ ст. Проте це
явище виходить за рамки визначеної нами тематики цієї статті й потребує окремого дослідження.
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КУЛЬТУРА ЯК СПОСІБ ЖИТТЯ І МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ КУЛЬТУРИ:
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД Р. ВІЛЬЯМСА
Анотація. Статтю присвячено теоретичному доробку Реймонда Вільямса, зокрема пошуку найбільш всеохопного визначення поняття “культура” і визначенню
методологічних засад соціології культури як самостійної дисципліни.
Ключові слова: культура, спосіб життя, символічна
система, пізнання, творчість, мистецтво, соціологія
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кого аппарата социологии культуры как самостоятельной дисциплины.
Ключевые слова: культура, образ жизни, символ, познание, творчество, искусство, социология культуры.

Аннотация. В статье рассматривается теоретическое наследие Реймонда Вильямса, в частности поиск и
теоретическое обоснование наиболее полного определения понятия “культура” и определение методологичес-

Abstract. This article engages the theoretical heritage of
Raymond Williams especially his almost lifelong search
for the most unified explanation for the term of culture
and methodology of cultural research, which brings to
independence the new field in sociology — sociology of
culture.
Key words: culture, way of life, symbolic system, learning,
creativity, art, sociology of culture.

Соціологія культури є доволі молодим напрямом наукових досліджень. Розрив між
“двома культурами” — методологічними засадами науки і гуманітарним спрямуванням
— перешкоджає повноцінному її розвитку.
Дві дослідницькі стратегії, що приводять до
дихотомії, — інституціоналізація та інтерпретація — подеколи мають точки перетину. Ця
суперечність між неможливістю узагальнити
інтерпретації феноменів культури та спрощенням культурних феноменів до безмовних

індикаторів соціальних інституцій і створила
соціальну науку про культуру, яка або схильна
нехтувати наукові засади, або втрачає чутливість до культури. Тому поняття “соціологія
культури”, що вже емпірично осмислене, все
ще має ознаки оксюморона [3, 2]. Соціологія
культури найчастіше пов’язується з іменами таких філософів, як М. Вебер, К. Маркс,
Е. Дюркгайм, Г. Шіммель, представники
франкфуртської школи філософії Т. Адорно, М. Горкгаймер, Г. Маркузе, В. Бенжамін,
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Е. Фромм, К. Леві-Строс, новатори Р. Хоггарт,
Е. Томпсон та ін.
Серед відомих дослідників цієї проблеми
і Реймонд Вільямс (Raymond Williams), відомий вельський теоретик культури та літературний критик, науковий доробок якого до
сьогодні є предметом дискусій. В українській
науковій думці теперішнього часу погляди
Вільямса не зажили популярності, ймовірно, через “відверто радикальне” ідеологічнополітичне спрямування, хоча його теоретичне
дослідження з соціології культури було визначальним для становлення цього напряму,
зокрема зумовило розвиток сучасної західної
науки про культуру.
Навмисно оминаючи в статті аналіз політичних поглядів Р. Вільямса, які, безперечно, є контроверсійними і перешкоджають
об’єктивному ставленню до концепції (Р. Вільямс дотримувався “ліворадикальних” політичних поглядів, з особливим прагненням до
демократії, освіти й “тривалої революції” як
еволюційної хресної ходи робітничого класу
крізь інституалізовану структуру існуючого
суспільства до демократизації політичного
і культурного життя), зосереджуючись виключно на теоретичному доробку в тій його
частині, що присвячена культурі, в цій статті розглянуто еволюцію розуміння культури, кристалізацію і обґрунтування соціології
культури порівняно з іншими соціологічними
напрямами, що, зрештою, значно вплинуло на
методологічний апарат культурології. Цим і
зумовлюється актуальність обраної теми.
Метою статті є окреслення основних тез
концепції культури за Реймондом Вільямсом.

головними завданнями тих, хто опікується
розвитком культури (ймовірно, меншості),
має бути визначення і захист кращих взірців
культури, виконаних за високими стандартами і перевіреними часом канонами, та нищівна критика найгіршого з “масової” культури,
представленого рекламою, кінематографом,
популярною літературою. Саме завдяки боротьбі з цією концепцією почали жваво висуватися гіпотези про культуру, що згодом
оформилися у напрям “культуралізм”, появі
якого сучасна культурологія завдячує своєю
самостійністю [1, 41].
Приводом для несприйняття Вільямсом
концепції М. Арнольда було й запропоноване
в праці “Культура і анархія” визначення культури і ствердження про “незацікавленість соціального агента культурної реконструкції”
(“<…> культура має інший механізм. Вона не
прагне навчити нижчі класи, вона не має наміру отримати їх у прибічники жодної із своїх
течій з готовими судженнями і світосприйняттям. Культура прагне забути про класи і
зробити найкраще з відомого чи створеного в
світі, <…> культура прагне допомогти людям
жити в атмосфері, <…> де вони могли б використовувати ідеї, як використовує культура —
вільно плекаючи, а не обмежуючи їх. У цьому
полягає соціальна ідея, і людина культури —
от справжній апостол рівності. Великими в
культурі були ті, хто мав жагу до розчинення,
до охоплення, до пронесення знання крізь усі
верстви суспільства, знання найкращого, найкращих ідей свого часу...”). Вільямс, критикуючи Арнольда, стверджував, що “культура
на той час вже була процесом, проте він [Арнольд] не зміг відчути суті цього процесу ані,
ймовірно, в суспільстві свого часу, ані, вже
напевно, в розпізнанні устрою, що розширило
межі людського суспільства” [4, 28].
На противагу елітизму М. Арнольда Вільямс висловив припущення, що культура, завдячуючи її повсякденному характеру, є також
і загальним способом життя — цього висновку Вільямс дійшов, ретельно вивчаючи побут
і культуру робітничого класу — зокрема й активне повсякденне конструювання культури.
Таке розширене розуміння поняття “культура” є, здавалося б, найбільш відомим “до-

Визначення культури: від критичного
припущення до концепції
Розвивати власну концепцію культури Р. Вільямс почав у часи беззаперечного панування естетично-елітистської концепції культури
М. Арнольда, що тривалий час вважалася взірцевою концепцією й відіграла значну роль у
розвитку ідей інших теоретиків Ф. Р. і Кв. Д.
Лівісів: культура — це найвищий щабель розвитку цивілізації й проблеми розвитку культури є прерогативою високоосвіченої меншості.
Прибічники ідей Лівісів проголошували, що
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сягненням” Р. Вільямса. Погляди Вільямса
видаються доволі прямолінійними: від вузького естетичного обмеження до розширеного
антропологічного підходу: культура як загальний спосіб життя. Одним із найбільш відомих
акцентів у його дослідженні культури є теза
про те, що культура є простою (звичною) —
узагальнений титул філософського есе 1958
року [4, 1].
Хибне трактування цієї тези — відправна точка аналізу наукового доробку Вільямса — полягає у відриві її від контексту і наче
підштовхує до зрівняння понять: “культура є
простою” та “просте є культурою”. З першої
спроби визначення культури Р. Вільямс чи не
зувмисно створює ефект парадоксальності.
Як зазначив у дослідженні Френсіс Мульгерн,
легше осягнути гіпотезу Вільямса і з нею погодитись, якщо розуміти цю тезу як “творення
є простим” [4, 1].
Отже, розпочинаючи тернистий шлях розвитку власної концепції, Вільямс дотримувався ідеї використання слова “культура” в двох
основних значеннях: для означення способу
життя (загальне визначення) та для означення
мистецтва і пізнання (специфічних процесів
дослідницьких і творчих зусиль). “Деякі дослідники схиляються до використання одного
із значень, уникаючи іншого, я ж наголошую
на обох, а також на важливості їх поєднання”
[4, 1]. Немає спеціального напряму або групи
людей, що були б залучені до створення значення та цінностей як у широкому розумінні,
так і конкретно в мистецтві. Створення цінностей не може бути прерогативою меншості,
навіть талановитої, і ніколи, судячи з практики, й не було.
Припущення, що мистецтво і культура є
простими, викликало обурення і заперечення, а через наголошення беззаперечного екстраординарного характеру мистецтва і культури, ворожість до поглядів Вільямса тільки
посилилась. У статті “Тривала революція”
Вільямс вдається до спроби захистити свою
концепцію: “Єдина мета дискусії — не принижувати значення мистецтва, не дорівнювати до інших видів соціальної активності, як це
зазвичай розуміють. Важливо усвідомлювати,
що насправді немає “простих” видів діяль-

ності, якщо під “простотою” розуміти відсутність творчої інтерпретації та зусиль”. Через
необачно спрощений підхід до обґрунтування
власних визначень тогочасна (і навіть сучасна) критика категорично не сприймає цю тезу,
разом із застосуванням понять “практика”,
“пізнання” та “зусилля” до мистецтва і культури, повністю відкидає саму можливість “визначення рівня якості” в культурній творчості.
Насправді Вільямс упродовж дискусії обстоює думку, що “мистецтво як навички (вміння)
індивіда, сформовані пізнавальним досвідом,
мають бути засвоєні та відпрацьовані (на
практиці) публічно, до того як потужна сила
вираження досвіду буде використана й розвинута остаточно” [4, 2].
Зрозуміло, що Вільямс не відкидає якісних
характеристик, не заперечує ані позірної бідності широко розповсюджуваної популярної
культури, ні виникнення багатьох видів “рутинного” мистецтва й “рутинного” мислення,
проте відмовляючись іти на поступки концепції розмежування культури на культуру “меншості” та “мас”, “високу” та “низьку” через
неадекватність реакції на проблему якості,
що існує [4, 2]. Зауважимо, що ця “неадекватність реакції”, можливо, і привела до того,
що, на думку Г. Штайнерта, від 1960-х років
“освічений клас” (до того часу головний носій
“знання про високу культуру”), звичайно, розширився, але відтепер не асоціює себе з високою культурою або авангардом, за винятком
невеликої групи представників культурного
авангарду, які самі визначають себе як панк-,
рейв-, техноавангард, схарактеризувати який
можна тільки означенням “дикість”, а також
“самовиснаженням до стану асоціації себе із
сміттям”, за власним бажанням пов’язує себе
із культурною індустрією (головним супротивником високої культури, за Т. Адорно), цинічно женеться за визнанням та змогою отримання легкого прибутку [5, 158].
Невірне трактування його слів спонукало
Вільямса до уточнення концепції культури
як способу життя, яку було доопрацьовано,
точніше, ретельно обґрунтовано. Проблема
полягала ще й в тому, що теорія мала спільні
риси із концепцією відомого соціолога культури і літератури Р. Хоггарта, завдяки чому,
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зокрема, Вільямса відносять до учасників
протистояння двох теорій — культуралізму
і структуралізму, а також інколи вважають
“батьком-засновником” культуралізму. (Зрештою, саме це, на додачу до політичних преференцій Р. Вільямса, привело до часткової
втрати інтересу до концепції вченого) [4, 13].
Р. Хоггарт, Е. Томпсон і Р. Вільямс впровадили
антропологічне та історичне розуміння культури. Це нововведення згодом С. Голл охрестив культуралізмом. Спільні риси в концепціях Хоггарта, Томпсона і Вільямса в акцентах
на “простоті” культури як дієвості, творчості
пересічних представників людства та їх спроможності до створення спільних значущих
практик, а також у прояві неабиякого наукового інтересу до питань класу, демократії та
соціалізму. Томпсон і Вільямс, зокрема, апелювали до ідей марксизму, стверджуючи, що
участь людини у творенні історії не є свідомим прагненням і не зумовлена самостійно
обраними обставинами, а керована обставинами, продиктованими минулим [1, 43, 45].
Деякі дослідники вбачають пряму залежність концепції Вільямса від марксизму в самому прагненні зрозуміти взаємозв’язок між
суспільством і культурою. В есе “Культура
є простою” Вільямс цитує принцип Маркса:
“культура зрештою має розумітися з огляду на систему виробництва” і доповнює, що
“культура — це спосіб життя, а мистецтво є
частиною соціальної організації, на яку безпосередньо впливають економічні зміни.
Парадоксально, але саме цим твердженням
Вільямс демонструє протилежний марксизму погляд на культуру і, визначаючи загалом
культуру як спосіб життя, протиставляє “високу культуру” як “екстраординарне рішення
називати певні речі культурою і згодом відділяти їх наче стіною в парку від пересічних
людей і пересічної роботи” [2, 1].
Через сприйняття громадськістю ідей Вільямса і Хоггарта як подібних Вільямс вдається до скрупульозного аналізу культури, що
стало першим кроком до окреслення методологічних засад аналізу культури у праці “Соціологія культури”.
У “Тривалій революції” Р. Вільямс запропонував типологізацію аналізу культури. Ана-

ліз культури, на його думку, ґрунтується на
трьох засадничих методах: ідеальному, документальному і соціальному. Ідеальний метод
ґрунтується на розумінні культури як стану
або процесу людського вдосконалення. Аналіз культури в цьому контексті полягає у виокремленні та дослідженні цінностей, що з
плином часу не втрачають свого значення, і
характеризується тим, що цей аспект культури
неможливо дослідити за певною методологією [4, 17].
За допомогою документального методу
культура визначається як предмет інтелектуальної праці й такої, що створює образи, в яких
отримують докладне відображення погляди та
досвід людини. Аналіз культури зводиться до
критичного осмислення, завдяки якому природа думок і досвіду, з огляду на мовну форму і умови локації, описуються та отримують
відповідну цінність. Методологічний апарат
дослідження охоплює спектр від ідеального
критицизму, увага якого зосереджується на
конкретній праці (творі), роз’яснення і оцінення якого є принципово важливим результатом
дослідження, і до історичного критицизму, що
прагне проаналізовані праці (твори) пов’язати
з певними традиціями, суспільствами виникнення. Соціальний метод розуміє під культурою опис певного способу життя, що виражає
певні значення й цінності не тільки в мистецтві та процесі пізнання, а й у звичній поведінці та інших проявах суспільного життя.
Аналіз культури в цьому випадку наголошує
на роз’ясненні значень і цінностей — прихованих і явних — у певному способі життя, в
певній культурі, а методологія дослідження
використовує інструментарій історичного
критицизму і соціологічного аналізу екстракультурних елементів: організації виробництва, структури родини, системи інституцій,
характеристики форми комунікації [4, 17].
Тези цієї типологізації підтверджують,
що Р. Вільямс не встановлює меж у концепції культури й у жодному випадку не спрощує
природи культури виключно способом життя,
а прагне відокремити інші практики, особливо політичні та економічні [4, 17—18].
Згодом, у 1993 р., Стюарт Голл нібито узагальнить концепцію Вільямса: “У ході диску51
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сії про культуру, у відомому розділі про аналіз
культури <…> Вільямс здійснив спробу відійти від літературно-морального дискурсу, закладеного в праці “Культура і суспільство”,
до більш зрілої спроби загальнотеоретичного
дослідження, головним принциповим зсувом
якого можна вважати зміну “абстрактного” визначення культури як процесу людського вдосконалення до більш широкого — культура як
спосіб життя. Культура, наполягав Вільямс, із
характерним акцентом на “звичайному житті”, є простою. Характерним є не тільки рух
від абстрактного ідеального до конкретного,
від тексту до контексту інституційного життя і звичної поведінки, але й на зламі штучних відмінностей між мистецтвом і літературою — визначників культури” [4, 14].
На перший погляд видається, що, презентуючи типологію аналізу культури, автор
концепції наголошував на тому, що ці три
аспекти визначення культури існують водночас і в жодному випадку не є ні “еволюцією”,
ні “заміщенням” від першого до останнього.
Про це свідчить і той факт, что С. Голл, стверджуючи, що Вільямс відкидає ідеальне визначення культури і обирає визначення культури
соціальне, не ознайомлюється з культурою
документальною, а це є черговим хибним тлумаченням концепції Вільямса [4, 16].
Обґрунтуванням концепції культури Р. Вільямса може слугувати його ж ідея про рівні культури: “Ми маємо розрізняти три рівні культури, навіть у найбільш загальних
визначеннях. По-перше, це “жива культура” — культура конкретного часу і місця, повністю доступна тій групі людей, хто живе в
той час у тому місці. По-друге, культура періоду — задокументовані твори мистецтва та
інші факти повсякденного життя. По-третє,
культура вибіркової традиції як чинник поєднання живої культури і культури періоду. Теоретично період задокументовано, практично
— ця документація зводиться до селективної
традиції, й водночас і документація, і традиція суттєво відрізняються від тієї культури
життя”1 [4, 21].
Очевидно, ця теза має слугувати ключовим
аргументом у дослідженні культури не тільки
як сукупності ідеальних символів і ціннісних

взірців, але в жодному випадку не має тлумачитись як сублімація ідеального соціальним.
Скоріше, задокументована культура, з якої
і походить традиція, вочевидь є подібною до
документальної культури. В цьому і полягає
демократизація концепції Вільямса — не відмовлятися від визначень “високої” та “низької” культури або ж антропологічної концепції
“культури як способу життя”, проте визнавати
всю предметну культуру — документальною
і віддавати їй перевагу в реконструкції структури почуттів2.
Для Р. Вільямса головною метою культурного аналізу є вивчення задокументованих
артефактів культури певного періоду, що є реконструкцією спільних цінностей і поглядів,
але водночас він наполягає на тому, що культуру треба розуміти як прояви і практику повсякденного життя в контексті матеріальних
умов їх створення. Останнє отримало назву
культурного матеріалізму і охоплює аналіз
усіх наявних форм створення символів з огляду на контекст і умови їх творення.
Під час підготовки праці “Соціологія культури” Р. Вільямс знову повертається до визначення культури: “Найбільш уживаним вважається визначення культури як виховання
розуму”. Можна вільно вирізнити з цього загального уявлення три значення: стан виховання розуму (рівень культури людини), процеси
виховання (культурні інтереси, культурницька
діяльність) та засоби (або інструменти) процесу виховання (мистецтво, гуманістичні результати інтелектуальної діяльності). Останнє
значення в наш час є більш загальним, проте
всі значення існують і співіснують, щоправда,
не без перешкод, із антропологічним і соціологічним визначенням культури як “способу
життя” для ідентифікації людей чи соціальних
груп [6, 11].
Очевидно, складність визначення культури полягає в постійному протиставленні: наголошенні на “інформативному дусі” способу
життя, який є головним атрибутом усіх видів
соціальної діяльності людства і, звісно, більш
наочних специфічно “культурних” видів діяльності — мови, мистецтва, інтелектуальної творчості, та наголошенні на загальному
соціальному ладі, в межах чого специфічно
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культурні види мистецтва і інші види інтелектуальної діяльності вважаються безпосередніми чи опосередкованими продуктами ладу,
первинно сформованими під впливом інших
соціальних видів діяльності. Ці позиції часто
розуміють як ідеалізм і матеріалізм. Потрібно
уточнити, що останній зосереджується на інших — первинних — видах діяльності, розуміючи культуру тільки як інформативний дух
або як другорядний об’єкт. Це змушує поглибити аналіз зв’язків між культурними видами
діяльності та іншими формами соціального
життя, відкриваючи перспективи використання двох головних методів — (1) роз’яснення
інформативного духу як історії мистецьких
стилів та інших інтелектуальних видів діяльності певного народу в контексті інших видів
діяльності і умов для визначення ключових
цінностей і поглядів “народу” та (2) вивчення впливу відомих характеристик соціального
укладу певного періоду на культурні прояви.
На середину ХХ ст. назбирався значний масив інформації, отриманої за допомогою цих
двох методів, — інформації, що має, безперечно, велике локальне значення, проте кожен з
методів мав обмеження в розумінні культури
і зосереджувався на взаємозв’язках. Тому на
сучасному етапі попри подальшу практику
використання традиційних уже методів є необхідним ширше впровадження нової методологічної основи, що, звісно, успадкувала від
другого методу особливу увагу до загального
соціального устрою життя, проте відрізняється саме тим, що культурна практика і культурне виробництво вважаються головними
елементами формування соціального устрою
й надалі вже не сприймаються як такі, що
отримують свої риси у спадок від попередньо
сформованого соціального устрою.
Завдяки цьому, новий метод стає подібним
до першого, віддаючи перевагу культурним
практикам як головним рушійним силам соціальних перетворень, а відмінність полягає у
частковій відмові від постулату про культуру
як про інформативний дух й розумінні культури як системи символів, через яку соціальні перетворення обов’язково обговорюються,
відтворюються, переживаються й досліджуються.

Звичайно, застерігає Р. Вільямс, при цьому
виникають нові протиріччя між антропологічним і соціологічним розумінням культури
(загальний спосіб життя) і більш вузьким розумінням культури як мистецьких і інтелектуальних видів діяльності, проте це дає можливість включити до загальної системи символів
усі символічні практики — від літератури,
мистецтва, філософії до журналістики, моди
і реклами — що в теперішньому світі штучно
розширили систему символів через очевидний вплив на суспільство.
І в середині ХХ ст., і на початку ХХІ ст. таке
визначення культури емоційно сприймається
як спроба прирівняти традиційні мистецькі
форми до реклами і телебачення, філософію
— до мас-медіа, проте Р. Вільямсу, вочевидь,
приписується те, чого він не прагнув зробити. Безперечно, всі види мистецтва й усі культурні практики залишаються самостійними за
значенням елементами символічної системи,
а від виключення, наприклад, масової музичної культури із переліку “культурних” видів
діяльності вплив її на соціальні процеси сучасного суспільства не зменшиться.
Більше того, визначення поняття культури,
за Р. Вільямсом, є вкрай важливим для аналізу (зіставлення, вивчення, оцінки, вияву)
процесів соціально-культурних перетворень,
а також взаємовпливів між різними видами
культурної діяльності, зокрема сучасного
протистояння традиційних видів мистецтва і
культурних індустрій, психологічних аспектів
сприйняття митцями технологічно “нового” в
царині культури [6, 12—13].
Вступ до соціології культури: огляд методологічного апарату існуючих течій
У межах традиційних категорій соціологія
культури вважається неоднозначною сферою.
До звичних уже напрямів соціології культура
як самостійний предмет вивчення приєдналась
дуже пізно, хоча опосередковано була об’єктом
уваги соціології релігії, освіти та знань. Становлення соціології культури як самостійної
і неоднозначної дисципліни завдячує політичним, класовим і індустріальним перетворенням ХХ ст. Саме з естетико-елітистських
спроб зрозуміти сутність масової культури,
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зупинити чи загальмувати несамовито стрімкий розвиток — і поширення — нових проявів наче і творчих, однак серійних зусиль,
здавалося б, символічних, проте “низьких”
за цінністю творів, культура стає предметом
окремої, пильної уваги, що прагне не тільки
до філософського осмислення, а й до прогнозування, координування подальшого плину
подій у культурних перетвореннях. Головною проблемою в дослідженні культури, крім
вкрай емоційного і суб’єктивного сприйняття
змін інтелектуальними громадами різних країн, виявилося те, що наявний методологічний
інструментарій аналізу у сфері “культурного”
показав неспроможність привести всі прояви культури до єдиного знаменника. Таким
чином, на середину ХХ ст. не тільки не було
успішних спроб систематизувати й проаналізувати сукупність знань про культуру в усіх
її проявах, а й навпаки — почалася ще палкіша дискусія з приводу термінологічного пояснення культури. Учасником дискусії поряд
із іншими був і вельський теоретик Реймонд
Вільямс. На його думку, соціологія культури,
у своїх новітніх та активних проявах, має розглядатися як точка перетину різних інтересів і
методів. Дисципліна включає багато протиріч
і різнотлумачень від самого початку.
Наявні протиріччя у визначенні культури
зумовили логічний висновок, що хоч культура
і представлена в інших соціологічних дисциплінах, а також у загальній соціології, проте
культура є радше інструментом аналізу інших
явищ, а не досліджуваним самостійним явищем. Водночас, оскільки символічна система — головний акцент у дослідженні культури — вже далі не може розглядатися окремо
від культурної практики, продукування, цілісний підхід до аналізу символічної системи
вимагає соціальної оцінки суто культурних
інституцій і утворень, а також аналітичного
відстеження їх взаємозв’язків із матеріальними засобами виробництва, з одного боку, та
наявними культурними формами — з іншого. За спрощеним розумінням, усі ці процеси
підвладні соціології, проте соціології вже зовсім нового типу. Соціологія культури — це,
звичайно, один із етапів наукових змін у двох
напрямах: по-перше, у загальнофілософській

думці, по-друге, в розумінні й аналізі історії
культури [6, 14].
На думку Р. Вільямса, В. Ділтей запропонував ключову для сучасної науки про культуру
тезу про необхідність відмежувати природні
науки від культурних наук, оскільки спостереження за об’єктом дослідження останніх є
спостереження процесів, учасником яких дослідник є, а відтак застосовувати необхідно
зовсім інші методи підтвердження гіпотез та
обґрунтування фактів — співчутливе розуміння, інтуїтивне сприйняття. А соціологічні методи, побудовані на засадах об’єктного
орієнтування і фіксації фактів, що часто використовуються й у точних науках, скоріше є
характерними для соціології. Запропонований
Дільтеєм метод співчутливого розуміння, на
думку Вільямса, не дозволяє достатньо обґрунтувати факти або може використовуватися тільки для аналізу “інформативного духу”,
об’єктно-орієнтований метод попри накопичуваний масив емпіричних і достовірних даних
залишає поза увагою соціальні й культурні обставини дослідника. Проблема вибору методу
дослідження (точніше відсутність єдиного
методу) має вияв у тому, що культурні форми
і твори досліджуються за методом Дільтея,
об’єктно-орієнтований аналіз охоплює тільки
“культурні продукти інтитуцій”, а результати
за природою незіставні [6, 15—16].
Далі Вільямс переходить до позитивістської теорії, наголошуючи, що, з огляду на
дедалі більший інтерес до культурних інституцій, через сучасні соціальні комунікативні канали (преса, кінематограф, ефір) можна
проводити аналіз головних культурних інституцій (і їх продуктів), використовуючи загальнодоступні методи. Завдяки появі цих нових
традицій врешті соціологія культури отримала
нагоду “відірватися” від уже достатньо сформованих і інституціоналізованих сфер релігії
та освіти. Позитивізм, на думку Вільямса, дає
можливість використовувати три вкрай корисні методи дослідження: (1) соціальні й економічні засади явищ культури, і за потребою їх
продукти, (2) зміст цих явищ та (3) вплив.
Поза позитивізмом, зазначає Вільямс, існували й альтернативні традиції соціальних
теорій культури, що часто мали суперечливий
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характер з огляду на філософські, історичні та
критичні теорії й дослідження (це простежувалося у школах німецької традиції, зокрема в
школі марксизму).
На думку Вільямса, концепції Раскіна і
Бурхарда, доробок яких із теорії культури є
неоціненним і вкрай важливим, не надаються
до застосування через очевидну відірваність
їх від сучасних реалій. Водночас можна сміливо виокремити три ключові засади дослідження: соціальні умови мистецтва, соціальний матеріал у мистецьких творах і соціальні
взаємовідносини в мистецьких творах.
Важливе значення для соціології культури
має зв’язок із ідеологією, якщо під ідеологією
розуміти формальні та свідомі переконання
соціальної групи: точність аналізу залежності
культурного (символічного) виробництва певної соціальної групи та її політико-економічних
умов вражає, якщо уникати ототожнення символічного виробництва із переконаннями і
використовувати ідеологію як інструмент пізнання “спільного досвіду”.
Висновки. Варто наголосити, що Вільямс
не ставив за мету “винайти власний, унікальний і неповторий” методологічний апарат із
дослідження культури. Безперечно, великого
значення він надавав напрацюванням колег,
визнаючи першим кроком до становлення соціології культури як повноцінної дисципліни
максимальну систематизацію концепції, теорії, гіпотези, методології, школи й загалом
знання про культуру.
Доробок Вільямса не містить відірваних
від реальності припущень, він побудований
на скрупульозному аналізі філософських і
теоретичних течій, порівнянні фактів і проведенні власних експериментів. Цілком логічно Вільямс обґрунтовує, що культурні явища
необхідно розуміти через приклади і практики
повсякденного життя в контексті матеріальних умов їх створення. Це Вільямс запропонував називати матеріальним культуралізмом
те, що охоплює аналіз усіх форм символізації
(створення або модифікації символічної сис-

теми) в межах наявних засобів і умов їх продукування [1, 43].
Культурний матеріалізм — це прихований
в історичному матеріалізмі спосіб розуміння
відмінності соціального і матеріального виробництва <...> Культурне виробництво, зрештою, є матеріальним так само, як і всі інші
форми людської діяльності, а культура повинна розумітися і як самостійне поняття, і водночас як елемент суспільства [2, 1].
Отже, соціологія культури охоплює аналіз усіх соціальних процесів культурного виробництва, закрема й ті, що можна розуміти
як ідеологічні. Вільямс доходить висновку,
що, завдяки всім існуючим течіям, визначення предмету дослідження соціології культури
має численні вихідні точки — від ідеології та
інтуїтивного сприйняття до структуралізації
символічної системи за соціальним спрямуванням, що ускладнює вибір методів і порівняння отриманих даних. Соціологія культури
має опікуватися, передусім, інституційним
і формаційним характером культурного виробництва, а соціологія культури привертати
пильну увагу до соціального впливу специфічних засобів виробництва та соціального
розуміння культурного виробництва, культури в межах певного соціального життя [6,
30—31]. Соціологія культури, за концепцією
Вільямса, має вивчати й конкретні мистецькі форми, процеси культурного відтворення
(репродукування). Загалом межі дослідження
соціології культури вочевидь перетинаються
із предметним полем досліджень інших напрямів (історії, політології, естетики), проте головною відмінністю соціології культури
має бути вибір методів дослідження з урахуванням соціальної природи культурних явищ,
специфічних організаційних проблем символічної системи. Соціологія культури як незалежна дисципліна є інструментом доповнення
вже сформованих напрямів (політичної економії культури, історії мистецтва і культури, соціології тощо) [6, 30—31].
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Примітки:
1

На прикладі романістики ХІХ ст. Вільямс припускає, що,
оскільки сьогодні вже неможливо ознайомитись із усією художньою літературою ХІХ ст.: (від відомих і на сьогодні шедеврів до дешевих романів) хоча разом з тим, цього, напевно,
не могла зробити й жодна людина ХІХ ст., проте вона мала
більше інформації про культуру періоду, ніж будь-хто із найзавзятіших дослідників, а саме: відчуття життя, в якому було
написано ці романи, що до них ми маємо доступ через вибіркову традицію.
2 “Реконструкція почуттів” 1840-х років — це експеримен-

тальний дослід Р. Вільямса, проведений з метою демонстрації
історичного критичного методу, який включає чотири основні
етапи: (1) ретроспектива літературної вибіркової традиції з
метою створити більш широкий пласт документальної культури; (2) визначення місця документальної культури в економічних і технічних змінах культурних інституцій; (3) визначення
місця інституцій в “загальній соціальній і політичній історії
періоду”; і (4) встановлення зв’язків між попередніми етапами
за допомогою концептів “соціального характеру” і “структури
почуттів”.
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РЕТРОСПЕКЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ХХ—ХХІ СТОЛІТТЯ
Ключевые слова: культурология, социальнокультурные
процессы, система образования искусства и культуры,
государственное строительство.

Анотація. Досліджується вплив на розвиток культури
України мистецьких навчальних закладів і державних
установ управління галуззю в умовах соціокультурної
трансформації українського суспільства.
Ключові слова: культурологія, соціокультурні процеси,
система мистецької освіти, державотворення.
Аннотация. Исследуется влияние на развитие культуры
Украины деятельности учебных заведений искусства и
культуры, государственных органов управления отраслью в условиях трансформационных процессов украинского общества.

Annotation. The article discloses study of activity of
educational establishments of art and culture, state organs of
education and culture branch management in the conditions
of ongoing transformation processes of Ukrainian society.
Influence of these institutes on development of culture of
Ukraine is examined.
Key words: culturology, social and cultural process,
culturological researches, construction of the state.

Розглядаючи людину як найвищу цінність
суспільства, гуманітаризм в Україні за головну мету ставить забезпечення духовного, професійного та інтелектуального розвитку особистості. Особлива роль у цьому контексті
українського суспільства, приміром, у 20-х
роках ХХ ст., стала надаватися підготовці
мистецької еліти в системі професійної мистецької освіти. Ця інституалізована система
належить до специфічної освітньої галузі, в

якій синергетично поєднані процеси формування світогляду, культури людини, самоорганізації та соціокультурної діяльності.
Актуальність дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі розбудови інформаційного суспільства України інституалізовані
освітні системи з їх регіональним розмаїттям
стають важливим інструментом забезпечення
соціальної гармонії, культурної толерантності
та, зрештою, соціальної стабільності. Метою
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дослідження є вивчення теоретичного і практичного досвіду організації системи мистецької освіти, що надає можливість моделювання соціокультурних змін, ініціювання і
мотивації подальших досліджень перспектив
сучасної державотворчої діяльності.
Розвиток як загальної, так і професійної
освіти в Україні протягом усього часу її існування залежав від ставлення до національних
інтересів українців урядів тих країн, у складі
яких Україна перебувала.
Так, боротьба царського уряду з будьякими національними проявами тривалий час
стримувала в Україні відкриття вищих мистецьких навчальних закладів, які в Росії (у
Петербурзі та Москві) існували ще з середини
ХІХ ст. (академії, консерваторії). Усіма засобами уряд перешкоджав діяльності М. В. Лисенка та інших національно налаштованих
діячів, спрямовані на створення національних
навчальних закладів. Аналогічним було й становище української культури на території, що
перебували під патронатом Австро-Угорщини,
Польщі тощо.
Український менталітет історично виявив
потяг до освіти: вже після революційних подій 1917 року майже усі уряди України визнають розвиток культури й освіти справою загальнодержавною.
Центральна Рада Української Народної
Республіки у червні 1917 р. сформувала Генеральний Секретаріат, до складу якого входило 9 секретарів, один з яких опікувався освітою. При Секретарстві освітніх справ у липні
1917 р. створено мистецький відділ [31].
До стратегії діяльності Генерального секретаря освіти входило: українізація освіти,
підготовка плану розбудови єдиної школи,
початок формування професійної освіти в
державі, організація підготовки нового вчительства, реорганізація управління системою
освіти [12, 18]. Одним із завдань ІІ Всеукраїнський учительський з’їзд в Києві визначив,
що “в шкільній роботі мусить мати місце національна творчість, словесна, музична, мистецька, в згоді з індивідуальними нахилами
дітей…” [18]. Генеральним секретарем освіти
І. Стешенком пропонується використовувати
у навчальному процесі “реєстр оригінальних

та перекладних п’єс, визнаних Театральним
відділом можливим для виконання учнями
середніх шкіл, і збірників віршів для декламації” [29], затверджений Генеральним секретарством народної освіти Планом управління
освітою “на Вкраїні”. Крім того, передбачалося видавати з бюджету грошову допомогу
для розвитку самодіяльності народів України
органам управління освітою в напрямі поширення та поглиблення освіти, а також в напрямі розвитку мистецтв [17].
Законом від 5 грудня 1917 р. Центральна
Рада встановила, що всі просвітні інституції
Міністерства Внутрішніх справ, Торгівлі і
Промисловості, Призрєнія Відомства Імператриці Марії, які існували на Україні, переведені у Секретарство Справ Освітніх. Центральний орган виконавчої влади бере на себе
питання фінансування навчальних закладів.
За рішенням уряду прибуткові й видаткові рахунки навчальних закладів мали бути віднесені до бюджету Української Народної Республіки [28].
У грудні 1917 р. УЦР ухвалила закон,
згідно з яким у відання Секретарства освіти
передано всі школи і просвітні установи (музичні, театральні школи) [26], а Генеральним
секретарством народної освіти УНР підписано циркуляр директорам навчальних закладів,
в якому зазначалося, що всі просвітні інституції, які існують на Україні, переводяться у
Секретарство Справ Освітніх для подальшого
фінансування з бюджету Української Народної Республіки [30]. На перших етапах створення нової системи управління освітою в
новій країні влада Генерального секретарства
народної освіти поширювалася на всі ділянки
українського культурного життя: науку, культуру, архівну справу, охорону пам’яток історії
та мистецтв [1].
З погляду тогочасної економічної ситуації
в країні це зрозуміло, оскільки завдання, які
стояли перед країною і професійною освітою,
були далекі від мистецтва.
М. Грушевський зазначав, що “ми занадто гарно співаємо в порівнянні з тим, що ми
вміємо й можемо в інших справах. У нас занадто гарна література, музика, мистецтво
в порівнянні з нашим убожеством в громад57
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ській і політичній роботі. Ми всю свою увагу
звертали сливе виключно на культуру краси,
слова, форми, і коли доля поставила нас перед
завданням будови державного, соціяльного й
економічного ладу, в таких невимовно тяжких обставинах після трьохлітньої небувало
руйнівної війни, серед усобиці й анархії, — в
повній наготі виявилася недостача у нас сил
практичних, організаційних, адміністративних, технічних. Покоління, котрих жде Україна тепер, повинні бути людьми діла реального,
практичного — спеціялісти адміністратори,
фінансисти, економісти, знавці військового
і морського діла, техніки ріжних категорій:
технологи, механіки, електротехніки, гірняки, гідротехніки, агрономи. Треба відкинути
погляд, що ці спеціяльності практичні менш
цінні, менш благородні, ніж заняття гуманітарні. Треба в цей бік якраз обернути всі здібності, всі таланти нинішніх і найближчих поколінь...” [4].
Водночас, 3 травня 1918 р. вперше у назві державної установи, яка опікувалася
культурно-освітніми проблемами, з’явилося
слово “мистецтво”. Міністерство освіти і
мистецтв стало опікуватися діяльністю консерваторій, музичних училищ — мистецьких
навчальних закладів, галуззю мистецтва як
важливим напрямом діяльності державної
установи. Цього часу було “вжито заходів
до можливого збереження для національної
культури пам’яток старовини і мистецтва, до
забезпечення розвою національного театру та
до пристосування кінематографу на потреби
освіти і виховання в національному напрямку” [32].
Урядом уперше було задекларовано концепцію розмежування професійної та загальноосвітньої підготовки, яка пізніше і під різними гаслами реалізовувалася радянською
владою. Це питання було найважливішим у
реалізації розбудови професійно спрямованої
освіти та зумовило подальші реформи в усіх,
зокрема й мистецьких навчальних закладах,
та визначення їх місця у системі освіти.
Як зазначає С. Пастернак в дослідженні
“Із історії освітнього руху на Україні за часи
революції 1917—19 р.р.”, в країні існувала
“мала сітка середніх, вищих і професійних

шкіл, до всього того нагромадження різних
типів шкіл, не зв’язаних ні єдиним планом,
ні єдиною системою. Майже цілковита відсутність позашкільної освіти…” [16]. Завдяки
діяльності міністрів освіти (в різних урядах
— Генерального секретаря освіти), всі уряди,
що створювалися та існували до остаточного
встановлення радянської влади в Україні (за
деяким винятками, обумовленими воєнними
подіями), намагалися впорядкувати діяльність
навчальних закладів.
Система професійної освіти в Україні (складовою якої були й музичні, художні, театральні
навчальні заклади) почала будуватися в 1920 р.
разом з усією системою освіти України, зруйнованою воєнними подіями 1917—1919 років.
За спогадами Я. П. Ряппо, освітня система у
цей час складалася із “середніх індустріальнотехнічних шкіл — 10; середніх сільськогосподарських шкіл — 6; нижчих шкіл: ремісничих — 225, сільськогосподарських — 54;
індустріяльно-технічного напрямку — 144;
торговельно-промислових — 21; фельдшерських та акушерсько-фельдшерських — 16;
мистецьких — 11” [9]. Як бачимо, кількість
мистецьких професійно спрямованих навчальних закладів, що існували у великих культурних центрах, від 487 становила 2,2 %.
Культурна політика перших радянських часів, крім націоналізації культурно-мистецьких
і освітніх закладів, послідовно на перший
план висувала ідеологічні пріоритети, враховуючи національні почуття населення, зокрема й мовне питання.
Декларацією Тимчасового робітничо-селянського уряду України, проголошеною 26
січня 1919 р., зазначалося, “що просвіта народних мас є одною з перших умов зрозуміння цими масами своїх класових революційних
завдань”.
Урядом ставилося завдання “створити єдину трудову школу, відкрити широкий доступ
до університетської та фахової освіти робітничим і селянським масам, організувати народні університети”, а викладання у навчальних закладах здійснювати мовою, залежно
“від волі місцевого робітничого і селянського
населення” [6].
Щодо вищої школи, то утворення “рівно58
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біжних (паралельних) курсів на різних вживаних мовах України”, як зазначалося у згаданій
Декларації, мало надати можливість кожному
навчатися своєю рідною мовою.
Унаслідок певної “автономізації” політики
в УСРР утвердилася специфічна форма радянської державності, Україна мала так званий статус незалежної держави. Ця радянська
“незалежність” дала змогу Україні протягом
кількох років скористатися освітньою, культурною і мовною свободою.
Освітня система України, що формувалася у 20-х роках минулого століття за часів
діяльності Народного комісара освіти УСРР
Г. Ф. Гринька, відрізнялася від запропонованої
російським Наркомосвіти на чолі з А. В. Луначарським схеми “єдиної трудової школи”, в
якій основним постулатом була загальнополітехнічна освіта, ретельне опанування програм
загальноосвітніх дисциплін.
Українська схема відкидала трудову школу
і замінювала її школою професійною, яка будувалася за галузевим принципом. Її завданням було термінове відтворення робочої сили
різних рівнів кваліфікації. У цій схемі університети профосвіти, що існували за російською
схемою, ліквідовувалися, а побудовані єдині
інститути в галузях народного господарства
та культурного будівництва синтезували в собі
спеціальні та загальноосвітні знання.
Основні принципи організації освіти в
Україні передбачали самостійність освітньої
справи, яка не потребувала союзного освітнього органу.
Натомість у РСФСР основні засади освіти мали імперську мету й розумілися так, що
їхнє ствердження неминуче мало привести до
утворення союзного органу освіти.
На думку українського педагога і психолога, автора низки педагогічних праць Г. Ващенка, українська освітня система “в порівнянні
з системою РСФСР знижувала рівень освіти
молоді і надавала їй вузький професійний характер” [3]. Інші дослідники (О. Сухомлинська) [13] вважають, що ця система базувалася
на врахуванні соціально-економічної ситуації,
що склалася в Україні на початку 20-х років.
У системі професійної освіти передбачалася
діяльність: професійної школи — дво- або

трирічної з однорічним після того практичним стажем — для підготовки кваліфікованих
робітників; технікуму — з трирічним курсом
— для підготовки інструкторів; інституту — з
чотирирічним курсом — для підготовки висококваліфікованого спеціаліста-практика; академії — з дворічним курсом — для підготовки
вченого з тої чи іншої галузі науки [21, 8]. У цій
системі професійна освіта ставала не зовнішнім додатком загальної освіти, а її ґрунтовним джерелом. Базою для професійної освіти
ставали професійні школи, а спеціалізація в
галузі наукової творчості планувалася через
інститути й академії. Нова система освіти поставила питання про ліквідацію всіх освітніх
установ, що були збудовані попередніми урядами та існували в країні [2, 147—148].
Враховуючи тенденції, започатковані українськими національними урядами 1917—1919
років, Україна була спрямована на розбудову
окремої від інших частин Російської імперії
освітньої системи і ставила завданням відтворення в регіонах робочої сили різних рівнів
кваліфікації в нових економічних умовах. Але
новою парадигмою, закладеною в неї, була
ідея державної монополії в освітній справі з
метою виховання молоді в дусі нових комуністичних ідей.
Необхідність реформування різноманітних
колишніх середніх і вищих навчальних закладів інспірувала пошук нових форм управління,
що виявилося у створенні додаткової управлінської структури ― Українського Головного
Комітету Професійної та Спеціально-Наукової
Освіти під керівництвом Я. П. Ряппо.
Укрголовпрофосвіта, створена у 1920 р.,
була “не стільки органом Наркомосу, яким
вона вважалася формально, скільки конкуруючим з ним самостійним відомством…” [25].
Так, з його ініціативи із запропонованої Наркомом освіти того часу Г. Ф. Гриньком “Схеми Народної Освіти У.С.Р.Р.” було вилучено
наукову вертикаль. Технікуми та інститути
було визнано за рівноправні вищі навчальні
заклади з тою відмінністю, що технікум мав
завданням підготувати вузького спеціаліста, а
інститут спеціаліста — адміністратора та організатора.
Мистецькі навчальні заклади у цей період,
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як правило, створювали навчальні комплекси,
які поєднували музичні (художні, театральні)
професійні школи, музичні (художні) технікуми, консерваторії тощо й забезпечували
наскрізну повну підготовку спеціаліста. Внаслідок таких нововведень у 20-х роках вони
неодноразово реформувалися. Об’єднувалися
і роз’єднувалися музичні училища, консерваторії, музичні технікуми, школи у пошуках
нової наскрізної вертикалі системи підготовки кадрів, з використанням наявного кадрового потенціалу, здатного забезпечити і виконання урядових рішень, і професійний рівень
творення культурних практик. Створювали
народні консерваторії, творчі гуртки, проводили широку громадсько-пропагандистську
діяльність тощо.
Штучність експериментів, закладена в урядових рішеннях цих років, певним чином позначилася на діяльності й кадровому складі
Київської консерваторії, Київського музичного училища (музичного технікуму), мистецьких навчальних закладах інших культурних
центрів — Одеси (музичного та художнього
училищ), Харкова (музичного та художнього
училищ). Так, до 30-х років об’єднувалися і
ставали самостійними Київська консерваторія, Київське музичне училище (музичний
технікум) та музично-драматичний інститут;
Харківська консерваторія (музична академія),
Харківське музичне училище та музичнодраматичний інститут; Одеська консерваторія,
Одеське музичне училище, два одеські музичні технікуми та Музичний інститут, музична
професійна школа, музично-театральний технікум тощо.
Ініціативи державних органів освіти розповсюдити єдину модель освіти на всі вищі навчальні заклади в мистецькій освіті, концептуально недоопрацьовані, призвели до певних
недоречностей. Так, приміром, керівника мистецького колективу — диригента хору, оркестру тощо мав готувати музичний інститут, а
оркестрантів, виконавців — музичний технікум. Це руйнувало зв’язок теорії й практики,
порушувало цілісність підготовки виконавця,
педагога, митця.
Водночас, у контексті процесів українізації, уніфікації та централізації 20-і роки в

історії освітньої системи України є чи не єдиним періодом, коли в Україні вдалося забезпечити розробку і прийняття Кодексу Законів
про народну освіту УСРР. Це був перший і
єдиний документ такого рівня в колишньому
Радянському Союзі.
Незважаючи на те, що Кодекс діяв недовго, він створив належне правове поле для
функціонування освітньої системи України, в
якій окремим пунктом було визначено й місце художньої (мистецької) освіти. Вона мала
окрему професійну галузеву вертикаль і поділялася на музичну, образотворчого мистецтва, театрально-сценічну та літературну. Як
зазначалося в Кодексі, “враховуючи виховне
значення мистецтва, Головполітосвіта сприяє трудящим масам у справі залучення їх до
скарбів і досягнень мистецтва, одночасно
ознайомлюючи їх з самим процесом і прийомами творчості з метою виявлення нового
мистецтва, що відповідає психіці та ідеології
трудящих мас” [10, 171—172].
Кодекс був спрямований на українізацію
освітньої системи, звільнення України від
впливу російської культури, розбудову української культури на національному ґрунті, яка
ніколи не припинялася в глибинах українського суспільства.
Актуальним у цей час було питання українізації навчального процесу в мистецьких навчальних закладах, як і в інших навчальних
закладах, особливо у східних регіонах. Декретом РНК УСРР від 27 липня 1923 р. “Про заходи в справі українізації шкільно-виховних і
культурно-освітніх установ” передбачалося “в
усіх, без винятку, школах професійної освіти
ввести обов’язково навчання української мови
і спеціальні курси українознавства”. Окремим
пунктом у згаданому декреті ставиться завдання в галузі художньої освіти (загальноприйнята на той час назва музичних, образотворчих,
театральних, літературних навчальних закладів. — Авт.) щодо українізації “професійної
освіти на Правобережжі, Полтавщині і, по
змозі, в інших губерніях” [7].
Як уже зазначалося, в перших роках нової влади в Україні всі вищі навчальні заклади були взяті на державне утримання. Але у
зв’язку зі скрутним матеріальним становищем
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країни держава тільки періодично виділяла
кошти на їх існування. Так, у 1924/1925 навчальному році на одного студента виділялося
205 крб., що не давало можливості мінімально забезпечити потреби навчального закладу.
Повернення до платного навчання стало необхідністю, самоокупність — принципом існування мистецької освіти. Зокрема, Київська
консерваторія брала із студентів 50 % плати за
навчання, Музично-драматичний інститут ім.
М. В. Лисенка брав платню за експлуатацію
концертної зали: концерти, вистави тощо.
Уряд ухвалює спеціальне рішення щодо
підтримки науково-мистецьких закладів. Постановою РНК УСРР від 12 лютого 1924 р.
“Про спеціальні кошти для наукових і
науково-мистецьких закладів УСРР” [6] кожному науково-мистецькому закладу дозволено
утворювати спеціальний грошовий фонд (під
назвою спеціальних коштів кожного закладу).
Кошти, отримані від влаштованих концертів,
лекцій, виставок, видовищ, могли витрачатися на потребу закладу, на додаткові роботи
в науковій галузі, утримання позаштатного
наукового й технічного персоналу. Це мало
стати суттєвою підтримкою бюджетного фінансування галузі мистецтва і культури, впровадження інших урядових рішень.
Вищі навчальні заклади перетворювалися
на виробничі колективи, за якими закріплювалися землі. За рішенням ВУЦВК від 1 лютого
1922 р. за художніми навчальними закладами
встановлювалася норма земельних ділянок:
польової землі — 35 десятин, городньої — 4
десятини. Класовий принцип матеріального
забезпечення студентів звільняв від плати за
навчання тільки студентів із середовища пролетаріату та незаможного селянства. Решта
студентів з інших верств населення, а в мистецьких навчальних закладах вони становили
більшість, мала платити від 40 до 80 крб. на
рік [19, 168].
Цей період соціально-культурного розвитку позначено подальшим піднесенням національної самосвідомості українців. “Дерусифікація в освітній справі виявляється
насамперед в заміні російської викладової
мови українською в школах і інших освітніх
установах, призначених для українського на-

роду”, — зазначав С. Сірополко в роботі “Народня освіта на Совєтській Україні” [21, 198].
Для панівної еліти Радянського Союзу
українізація була тимчасовим тактичним відступом, політичною грою” [5], яку вона не
сприймала серйозно.
Інакше розглядали сутність форм проведення українізації українські урядовці, що
опікувалися культурно-освітньою сферою:
О. Я. Шумський, В. Я. Чубар, Г. І. Петровський, Г. Ф. Гринько, М. О. Скрипник. Розглядаючи її як “необхідний засіб соціялістичного будівництва, як знаряддя соціялістичного
будівництва в руках українських трудящих
мас”, вони намагалися здобути більшу самостійність у державному будівництві [15, 76].
Доказовим аргументом цього є те, що одним з перших кроків новопризначеного у
1924 р. Наркома освіти було підписання нового тексту угоди про взаємовідносини між Наркомосами України та Росії, якою передбачалося, що Наркомос РСФСР здійснює контакти з
місцевими органами і установами, які знаходяться на території України, виключно через
Наркомос України. Відповідним чином мали
здійснюватися відносини Наркомосу України
з місцевими органами і установами, що знаходяться на території Росії [27].
Після прийняття ЦК КП(б)У рішення
“Про реорганізацію НКО УСРР” 6 лютого
1925 р. доба відносної самостійності освітніх
галузей, а з тим і навчальних закладів, закінчилася. Новий Наркомос запровадив систему
звітності закладів освіти, яка, за словами сучасників, була абсурдною [14] з погляду освітян і ставила їх діяльність під тоталітарний
контроль. Наприклад, важливим показником
у роботі вищого навчального закладу стала
наявність у них певного відсотка робітників і
селян. Створювати нову соціокультурну сферу
мали нові (з огляду на політичну доцільність)
кадри. Партійними органами пріоритетним
визначається залучення до державної, керівної та господарської, зокрема викладацької,
роботи більш близьких до нової влади представників української інтелігенції, і з цією
метою проведення активніших заходів “на
притягнення української інтелігенції та її розшарування” [33].
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Більшість запланованих у країні важливих
реформ у зв’язку з їх нереальністю “пробуксовувала”. Резолюція ВУЦВК “Про проведення
загального навчання на Україні” (щодо проведення загального навчання, ліквідації неписьменності), прийнята на ІІ сесії ІХ скликання
28 жовтня 1925 р., не була виконана, як перед
тим і постанова ВУЦВКу та РНК з цього ж
питання від 30 липня 1924 р. Тому урядом та
партією приймаються аналогічні рішення у
наступних роках.
ІV сесією ВУЦВК ІХ скликання приймається постанова від 23 листопада 1926 р. “Про
проведення загального навчання (підсумки
проведення загального навчання і найближчі
перспективи)” [11, 337—339]. Нею передбачається “з метою планового використання безробітних учителів по школах сітки загального
навчання взяти їх на облік і поступово пересувати кращих із них на село. Тих з учителів, що
відмовляються від запропонованої їм роботи,
знімати з обліку органів НКПраці і позбавляти їх державної допомоги” [11, 339].
Пов’язано це було з тим, що працівники навчальних закладів, як освічена, а з тим потенційно ворожа до радянської влади соціальна
група населення, в усі роки радянської влади
не стимулювалися матеріальним достатком.
Професійні митці, як і вчителі, цією працею
нехтували. “…Тепер на масову роботу з музичного виховання не йдуть поки що музики
й піяністи з віртуозною технікою, яким було
б легко орудувати з найскладнішими речами
в кожнім окремім випадку” [24, 3], — пише
Лідія Хересько у роботі “Музичне виховання
(методика)”.
Питання забезпечення навчальних закладів викладацькими кадрами не було вирішено
протягом багатьох років, а питання забезпечення навчальних закладів викладачами мистецьких дисциплін взагалі органами освіти не
ставилося.
І це не випадково, оскільки праця освітніх
працівників розглядалася урядом тільки в аспекті її доцільності на шляху комуністичного
виховання, “забезпечення в усій культурній
роботі зросту і зміцнення соціалістичних елементів” [11, 340—345]. Механізм виконання
цього завдання полягав у тому, що Наркомос

мав налагодити взаємодію профспілкових,
комсомольських і громадських організацій з
господарськими органами.
Забезпечити організацію виховання населення, суспільства мала освітня система як
державний апарат комуністичного виховання.
“Освітню систему, всі освітні органи й організації треба вважати за єдиний державний
апарат, що за допомогою його пролетарська
кляса, взявши владу до своїх рук, проводить
комуністичну пропаганду, всю культурну роботу серед усіх лав трудящого населення”
[22, 5].
Така теза міститься і в резолюції Х з’їзду
КП(б)У від 29 листопада 1927 р. “Про завдання культурного будівництва на Україні”. В ній
освітня система розглядається як єдиний державний апарат для проведення комуністичної
пропаганди серед трудящих мас населення,
будівництва “української культури, національної за її мовою, формою та матеріалом і
пролетарської, колективістичної і інтернаціональної за змістом” [11, 365]. Цю концепцію
втілено в резолюціях Пленуму ЦК ВКП(б) від
12 липня 1928 р. “Про поліпшення підготовки
нових спеціалістів” [11, 394—400], резолюціях, виконання яких було “бажаним” і в Україні. Цим документом було встановлено для
кожного випускника вищого навчального закладу обов’язковий 3-річний термін роботи на
виробництві за вказівкою держоргану.
Так розпочався тривалий період “добровільно-примусового” розподілу випускників
навчальних закладах з метою використання
молодих спеціалістів на висококваліфікованих посадах, але з низькою оплатою праці.
Водночас у цей період мистецька освіта
дедалі більше заявляє про себе як самостійна система. Позитивним для її розвитку було
визнання консерваторій та інших закладів
мистецької освіти, в навчальних планах яких
з’явилися серії загальноосвітніх дисциплін,
як вищих навчальних закладів. Як свідчить
С. Сірополко, “за первісною освітньою системою Сов. України технікуми та інститути на
одній площині — належали до категорії високих шкіл” [20, 78]. За наведеними у дослідженні даними, система швидко розвивалася,
і у 1927 р. мистецькі навчальні заклади були
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представлені 12 технікумами і 4 інститутами,
які були “…виключно навчальними установами і не ставили своїм завданням, крім навчання студентів, займатися науково-дослідною
працею” [20, 82].
У матеріалах ХІ Всеукраїнського з’їзду Рад
робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів від 15 травня 1929 року “Про стан
та перспективи культурного будівництва” [11,
439—455] зазначено, що поряд з 50 індустріальними вищими навчальними закладами, 25
сільськогосподарськими, 6 соціально-економічними, 63 педагогічними, 9 медичними в
системі вищої освіти функціонують 9 мистецьких вищих навчальних закладів. Ці дані
є, скоріше, вибірковими, оскільки на той час
в Україні існували Київська, Одеська, Харківська консерваторії, Київський художній інститут, Київський театральний інститут, Київське,
Артемівське, Одеське, Полтавське, Сімферопольське, Херсонське, Миколаївське музичні училища (музичні технікуми), Дніпропетровське, Харківське та Луганське художні
училища (технікуми). Мистецьких вищих навчальних закладів було набагато більше. Як
елемент “державної освітньої системи” їх
культурно-освітня діяльність стає, як писали
тоді у партійних документах, “нерозривною
частиною цілого соціалістичного перебудовного процесу, входить невіддільною ланкою
у п’ятирічний та інші перспективні плани реконструкції країни”.
Перманентним для тоталітарного суспільства перед навчальними закладами залишається завдання пролетаризації контингенту
студентів, викладачів, науково-творчих працівників, зростання випуску спеціалістів, що
працюватимуть у культурно-освітній сфері й
на селі, завдання “боротьби з ворожими проявами” серед наукових і професорських кіл
і проблема уніфікації різних систем освіти в
Росії та Україні.
Таким чином, можна зробити висновки,
що, як і в перших роках радянської влади, в
Україні створювалася освітня система, спрямована на розбудову окремої від інших частин
Російської імперії структури, що ставила завданням відтворення робочої сили різних рівнів кваліфікації в нових економічних умовах.

Мистецькі навчальні заклади на початку
формування системи мистецької освіти використовувалися як знаряддя у будівництві
української культури для впровадження нової
ідеології, знаряддя створення нової радянської культури.
Від професорсько-викладацького складу, а
це переважно діячі мистецтва, які працювали
й у мистецьких навчальних закладах, вимагалася не професійна майстерність, а класовий
підхід у творчій роботі, пролетарський інтернаціоналізм і орієнтація на політику Російської Федерації.
Змінилася й концепція діяльності мистецьких навчальних закладів. Якщо до 20-х років
ХХ ст. їх діяльність мала більш приватний
характер, а завдання полягало в поширенні освіти серед населення, розширенні його
культурної верстви, то зі встановленням радянської влади в Україні мистецькі навчальні
заклади стали знаряддям в ідеологічній роботі, механізмом ідейного виховання населення.
Освітня система використовується як частина
державного апарату, як важіль державного регулювання соціокультурних трансформацій в
країні.
Це був період, коли розбудова української
культури відбувалася на національному ґрунті, період соціально-культурного розвитку, позначений піднесенням національної самосвідомості українців.
Прагнення домогтися незалежності від
впливу інших держав (культур) змінювалося
на капітуляцію перед більш агресивними закордонними втручаннями. Реформації щодо
секуляризації професійної мистецької освіти і
мистецького виховання позначалися хвилеподібним розвитком.
Спроби конструктивних сил імплементувати в суспільство високе духовне виховання руйнувалося через економічні інтереси
й містечкові політичні пріоритети панівної
еліти. Цей період відзначався декларативністю урядових програм, їх перманентністю, а
диктаторський метод управління культурною
сферою тільки загострював проблеми і відтерміновував необхідність їх вирішення до
наступних поколінь.
Екстраполюючи погляд у сучасність, зазна63
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чимо, що плюралізм думок щодо засад створеної у згадуваний час системи освіти знову
виявився на межі ХХ—ХХІ століть в дискусії
щодо шляхів реформування освітньої галузі в
Україні й місця в ній професійно спрямованої
системи освіти, якою є система мистецької
освіти, а також місця в цій концепції мистецьких навчальних закладів.
На останню чверть ХХ століття система
мистецької освіти була досить розвинутою,
багаторівневою, широко розгалуженою за
типами, видами мистецтв, доступною для населення, що виявилося у високому відсотку
охоплення молоді шкільного віку, порівняно з
іншими республіками Радянського Союзу (6%
дітей шкільного віку), та характеризувалася
успішним викладанням спеціальних дисциплін і високим рівнем практичної підготовки.
Після завершення у 70—80-х роках періоду формування в усіх регіонах України
трирівневої системи підготовки мистецьких
кадрів з тенденцією до становлення мистецького професіоналізму, заснованого на власному національному ґрунті, країна вступає в
новий етап реформування. Пов’язують його
частіше з так званим болонським процесом,
що передбачає європеїзацію українських державних стандартів із декларацією намірів взаємовизнання дипломів та інших документів
про освіту і можливостей молоді доступу до
європейського ринку праці.
Цьому сприяли історичні події, що в 90-х
роках ХХ ст. дали можливість Україні стати
на шлях незалежності як державі, обрати самостійний шлях входження в світовий культурний простір. До цього спонукали інтеграційні процеси, що вже відбувалися в освіті,
глобалізація світової культури.
До 90-х років ХХ ст. функціонуванню системи сприяло поєднання інтересів місцевих
органів влади і центральних державних органів управління освітою.
Подвійне підпорядкування давало можливість центральним органам утримувати
стабільні стандартні обсяги фінансування
незалежно від регіону, забезпечувати дотримання єдиних державних стандартів освіти,
а місцевій владі використовувати науковометодичний і матеріально-технічний потенці-

ал навчальних закладів, сприяючи соціальнокультурному розвитку кожного регіону.
Перехід до ринкової економіки наприкінці
ХХ ст. змінив концептуальні засади діяльності органів виконавчої влади щодо управління
вищими навчальними закладами. Високий
рівень централізації управління системою
освіти Міністерством освіти України, іншими
міністерствами і відомствами, що мали у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади,
зокрема й Міністерством культури і мистецтв
України, змінився на відносну регіональну
самостійність технікумів, училищ, коледжів
мистецтва і культури, які отримали статус вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації.
Сформована в тоталітарному суспільстві
освітня система в Україні, що звикла до патронату державних органів, мала свої вади.
Для розбалансованої економіки це було значне фінансове обтяження для бюджету, у
зв’язку з чим, на думку деяких науковців, виникла необхідність підвищення її коефіцієнту
корисної дії.
Законом України “Про освіту”, нормативними актами Міносвіти України, Міністерства культури і мистецтв України навчальним
закладам було надано більше самостійності у вирішенні питань добору і розстановки керівних і викладацьких кадрів, обсягів
фінансування і напрямів підготовки кадрів,
визначенні шляхів здійснення міжнародних
зв’язків та інтеграції у світову систему освіти. Спостерігається тенденція щодо надання
більшої самостійності вищим закладам освіти, у визначенні змісту освіти, структури та
шляхів розвитку навчального закладу — це,
безперечно, було важливим кроком на шляху
європейської інтеграції.
Запроваджена в Україні з 1998 р. ступенева система вищої освіти, стримуючи свою
професійну ефективність (в галузі мистецької освіти. — С. В.) шляхом запровадження
проміжних освітніх ступенів, набула більше
спільних рис з європейською, де загальна система вищої освіти організовувалася, як правило, за кількома стадіями — циклами. Перший
— дворічний — уточнює фахову орієнтацію
студента, другий — 2-3 річний є стадією по64
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глиблення фахової підготовки, третій — однорічний, дуже спеціалізований, з підготовкою
до початку глибоких наукових досліджень.
Нові терміни підготовки молодших спеціалістів (з огляду на європейський — перший цикл)
становили 2—4 роки, бакалаврів (з огляду на
європейський — другий цикл) і спеціалістів
були єдині і становили 4—5 років, магістрів,
що дорівнював рівню спеціаліста (третій
цикл, який для України був новим) становили один рік і наблизили організацію освіти в
Україні до європейської.
Україна в 90-х роках задовольняла потреби
галузі мистецтва випускниками п’яти вищих
музичних закладів освіти ІІІ—ІV рівнів акредитації, одного театрального, одного художнього та трьох вузів культури. Вищу мистецьку освіту до 1997 р. можна було здобути в 33
музичних училищах, 7 художніх училищах, 2
театральних, хореографічному училищах та
училищі естрадно-циркового мистецтва, 26
училищах культури. 70 училищ мистецтва і
культури, які пізніше були акредитовані за І—
ІІ рівнем, і 10 вищих навчальних закладів, які,
своєю чергою акредитовані за ІІІ—ІV рівнем,
становили 8,5% від загальної чисельності вищих навчальних закладів України. Специфіка
підготовки мистецьких кадрів зумовлювала їх
розташування у великих культурних центрах
з розвиненою інфраструктурою професійних
мистецьких установ, театрів, філармоній,
концертних організацій — у всіх 25 обласних
центрах України.
В основі системи мистецької освіти, в
якій переважав “гуманітарний”, а не “технократичний” компонент навчального процесу,
з’явилися технократичні тенденції, заформалізований підхід в освіті, який реалізувати
простіше. Навчальні плани і програми багатьох спеціальностей, заформалізовані у різноманітних тестах, спрямовують студента на
запам’ятовування певних правил, аксіом, а не
на вдумливе вивчення принципів дії певних
законів.
Повернулася з минулого в Україну й скорочена назва всіх вищих навчальних закладів — ВИШі — абревіатура з 20-х — 30-х
років ХХ століття. Але питання не в абревіатурі. Кінець ХХ — початок ХХІ ст. виявив

проблему статусу вищих навчальних закладів. Мережа мистецьких навчальних закладів
в Україні об’єднана в єдину систему, в якій
після реформ 90-х років вищими вважалися
усі навчальні заклади, що готували молодших
спеціалістів. бакалаврів, спеціалістів, магістрів і давали профільну освіту, орієнтовану
на конкретний вид діяльності. При цьому всі
вони вважалися класичними вищими закладами освіти у власній країні. З уніфікацією до
європейських освітніх стандартів, які класичними вищими навчальними закладами визнають університети і академії, середні спеціальні навчальні заклади (вищі навчальні заклади
І та ІІ рівнів акредитації) перманентно втрачають цей статус, оскільки здійснюють підготовку на базі неповної середньої освіти. Вищі
навчальні заклади цього типу включились у
гонитву за статусом, псевдоосучаснення через
зміну назв.
Перетворення в коледжі, крім назви, не
внесло змін у сутність навчального процесу
вже існуючих навчальних закладів, але без
зайвих зусиль надавало новоствореним навчальним закладам задекларований в їх статутах статус вищого навчального закладу. В
навчальні заклади почали зараховувати осіб
без достатньої професійної мистецької підготовки, яка здобувалася в дитячих школах
естетичного виховання, але з атестатом про
загальну середню освіту.
Втратити могли цей статус і консерваторії, які терміново почали перейменовуватися
в академії, що de fakto змінило напрям і форми їх діяльності, спрямовуючи парадигму навчального процесу на формалізацію підсумків
діяльності.
Парадокс цього часу виявився в тому, що
формальна інституалізація рейтингу навчального закладу під європейські стандарти знизила форми контролю за якістю їх роботи і, в
результаті, саму якість підготовки, заформалізованої до стандартизованих відповідей, а не
спрямованої до творчих досягнень.
ХХІ ст. повернуло в Україну економічні методи управління освітою, що вже були
апробовані в 20-х роках ХХ ст. Поширилися
тенденції надання освітніх послуг за кошти
населення, використання матеріальної бази
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навчальних закладів для одержання обігових
коштів, створення навчальних комплексів,
українізації навчального процесу тощо. Але
це вже інша система навчальних закладів,
сформована у постіндустріальному суспіль-

стві, діяльність якої спрямована на уніфікацію
державних стандартів Європи. Дослідження її
місця у соціокультурному середовищі країни
може стати темою нових наукових праць.
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СИМВОЛ ДЕРЕВА В ПЕРВІСНІЙ КУЛЬТУРІ ТА ОРНАМЕНТАХ:
структури та сакральні числа в композиціях дерева
Ключевые слова: символ дерева, мировое дерево, дерево
жизни, подземное дерево, небесное дерево, структура
символов, структура орнаментов, циклы планет на археологических артефактах и орнаментах.

Анотація. У статті запропоновано типологію значень символу дерева, згідно із семичленною структурою
Космосу в праміфі. Автори припускають, що кількість
окремих елементів дерева могла позначати цикли Венери, Місяця, Сонця і вагітності жінки.
Ключові слова: символ дерева, світове дерево, дерево
життя, підземне дерево, небесне дерево, структури
символів, структури орнаментів, цикли планет на археологічних артефактах та орнаментах.

The summary. In article the typology of different values of a
symbol of a tree is offered, proceeding from seven-membered
structures of Space in outlook of ancient people. Authors
assume, that behind quantity of separate elements a tree
cycles of Venus, the Moon, the Sun and term of pregnancy of
the woman can be coded.
Key words: a symbol of a tree, a world (global) tree, a tree
of a life, an underground tree, a heavenly tree, structure
of symbols, structure of ornaments, cycles of planets on
archeological artefacts and ornaments.

Аннотация. В статье предложена типология значений символа дерева, исходя из семичленной структуры
Космоса в прамифе. Авторы предполагают, что количество отдельных элементов на дереве может обозначать коды циклов Венеры, Луны, Солнца и срок беременности женщины.

Актуальність проблеми. Образ дерева
є одним із фундаментальних символів первісної культури людства. Виник він в епоху
пізнього палеоліту і зберігся в традиційних
народних орнаментах і фольклорі до наших
днів. Дерево відігравало важливу роль в
структуруванні Космосу, а, отже, в розумінні
світу давніми людьми.
Символ має широкий спектр значень. Це
насамперед “світове дерево” і “дерево життя”.
Крім цього, фігурують “дерево роду”, “дерево пізнання”, “дерево смерті”, “дерево центру
світу”, “небесне дерево”, “дерево нижнього
світу” та ін. Водночас різні значення символу
дерева дають змогу зрозуміти структури світобачення давніх людей і таким чином пізнати
власне духовне коріння.
Рівень розробленості проблеми. Дослідженню символу дерева присвячений значний обсяг літератури [див. 4, т. 1, 398], однак, на наш погляд, відсутні праці, в яких
би різні значення цього символу систематизувались, логічно підпорядковувалися єдиній концептуальній схемі. Навіть такі широковживані поняття, як “світове дерево” і

“дерево життя”, не мають чіткого смислового розрізнення.
Метою статті є спроба вивести весь спектр
значень символу дерева з концепції праміфу,
показати, що в основі цього символу наявні
певні структури (семичленні та двадцятивосьмичленні) і сакральні числа, за якими приховані цикли Венери, Місяця, Сонця і вагітності
жінки.
Виклад основного матеріалу.
Типологія символів дерева. Дослідження
символу дерева ґрунтується на концепції праміфу, суть якої докладно викладено в статтях
одного з авторів [6 ,7, 8]. На наш погляд, аналіз цього символу в контексті праміфу дозволяє об’єднати різні значення дерева в єдину
концептуальну систему і, таким чином, дати
чітке визначення кожному окремому символу.
Розглянемо основні значення символу дерева, виходячи з концепції праміфу.
Світове дерево. Важливою рисою світогляду давніх людей було ототожнення Великої Богині та Космосу. Космос уявлявся у вигляді Богині, а Богиня — у вигляді Космосу.
Ця риса поєднувалась з іншою, яку умовно
67

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

можна назвати монадологізмом. Суть її полягає в тому, що давні люди в багатьох істотах
(одиницях, монадах) убачали Велику Богиню.
Ссавці (самки оленів, ведмедів, корови та ін.),
птахи (водоплавні, пава), комахи (метелики,
бабки, бджоли), восьминоги і багато інших істот уявлялися втіленнями (“епіфаніями”) Великої Богині. Нею могли бути також камінь,
ріка, гора, дерево. Пізніше з появою житла і
гончарних виробів це уявлення було перенесене й на останні. Вони також уявлялись у вигляді Космосу — Богині — й моделювались
відповідно до цієї ідеї.
Були серед живих істот і втілення богівчоловіків. Так, бик, роги якого нагадували Місяць, вважався втіленням бога 3 sph, орел, що
ширяє в піднебессі, був епіфанією бога 5 sph,
але вони представляли лише окремі, до того ж
вузькі, сфери Космосу.
Епіфанії Великої Богині відрізняло те, що
вони мали містити семи/восьмичленні структури Космосу. Це означає, що в них можна
вирізнити чотири умовно чоловічі і три (або
чотири) умовно жіночі елементи. Так, у самок
ссавців, коли вони розглядались як утілення
Великої Богині (Космосу), чотири ноги позначали богів (про це свідчать змії — символи богів, що іноді зображені на ногах фігурок
ссавців), а саме тіло тварин поділялось на три
жіночі сфери (голова — 6 sph, середня частина тіла — 4 sph, задня — 2 sph). У зображенні комах акцент робився на восьми кінцівках.
Обожнення восьминога крито-мінойцями зумовлено, очевидно, не в останню чергу тим,
що він мав вісім кінцівок, які могли бути втіленням усієї вісімки богів.
Епіфанії Великої Богині, отже, повинні
були відповідати вимогам семи/восьмичленної структури. Цього для моделювання Богині
було достатньо. Однак для моделювання Космосу важливим було також вертикальне розташування елементів структури, яке б відповідало будові Космосу. А цій вимозі відповідали
далеко не всі епіфанії. (Зокрема на фігурах
ссавців неможливо передати вертикальне чергування “чоловічих” і “жіночих” сфер). Тому
одні з епіфаній вживались рідше, інші — частіше. Очевидно, ті, які краще моделювали
Космос, поступово набували універсального

значення, ставали широковживаними моделями. Саме такою універсальною моделлю і
стало дерево, на якому зручно позначати вертикальні сфери Космосу. Слід зазначити, що,
крім дерева, універсальність зберегли також
світова гора (звідси походять піраміди, зіккурати, храми) та світова ріка. Пізніше такою
моделлю став також горщик (ваза). На горі
й горщику (вазі) можна було моделювати не
тільки вертикальну структуру Космосу, а і
його об’ємність.
Дерево — один із базових символів світових міфологій, який наочно моделював
структуру Космосу (коріння — підземелля,
стовбур — наземний світ і крона — світ небесний). Ця трійка передає жіночі сфери Космосу, чоловічі сфери були досить умовними і
часто не позначались.
Дереву приписується особлива роль у моделюванні Космосу. Відомий російський етнограф В. Топоров навіть вирізняє в розвитку
первісної символіки так звану епоху світового
дерева (тобто організованого Космосу), якій
він протиставляє попередню епоху як епоху
хаосу. На його думку, “ранні знакові системи,
створені у верхньому палеоліті, не містять
ознак такої організації Космосу, а сам образ
світового дерева в цих системах відсутній” [4,
т. 1, 398—399].
На наш погляд, така думка не зовсім відповідає дійсності. Аналіз первісної символіки досить переконливо засвідчує, що принципової відмінності між структуруванням
Космосу у верхньому палеоліті й у пізніший
період (неоліт, енеоліт) не існує. Якщо навіть
символ дерева в палеоліті був відсутній (хоча,
за деякими даними, це не зовсім так), то структурування
Космосу, цілком аналогічне
світовому дереву в ньому, було
наявне. Воно відбувалось на
образі (Тілі) Богині. Тіло Богині було першою вертикальною моделлю Космосу. Про
це, зокрема, свідчить так звана
Моравська Богиня (Чехія), 20
тис. р. до н. е. (мал. 1).
Цей образ, вигравіюваний
Мал. 1
на кістці мамонта, виразно
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Дерево життя. Отже, світове дерево було
втіленням семи сфер Космосу і водночас Великої Богині. Головна роль серед цих сфер належала трійці богинь, які втілювали відповідно сиру землю і вульву (2 sph), сферу життя і
живіт (4 sph), планетні сфери і голову (6 sph).
Усі три богині були іпостасями (щось на зразок малих копій) Великої Богині. Тому вони
могли позначатись тими самими символами,
що й Богиня. Це стосується й символу дерева.
У трипільців іноді трапляються три дерева серед сімки символів (мал. 2) або ж чотири дерева, розташовані по колу (мал. 3). Це свідчить
про те, що символом дерева могли позначати
будь-яку з чотирьох богинь.
Водночас кожна з іпостасей виявляла Богиню дещо по-своєму. Найближчою і, якщо
так можна висловитись, найбільш адекватною
іпостассю Великої Богині була богиня 4 sph.
Ці дві богині найчастіше зображувалися в антропоморфному вигляді. Ймовірно, цим пояснюється те, що богиня 4 sph частіше за інших

демонструє семи- і двадцятивосьмичленну структуру Космосу. Таким чином, думка
В. Топорова про те, що символ дерева зародив
ідею структурування в уявленнях давніх людей про Космос, не відповідає дійсності. Космос у вигляді Богині поділявся на сім і навіть
28 сфер іще до виникнення символу дерева.
Світове дерево є лише одним із символів, що
втілюють семичленний (упорядкований) Космос. Оскільки Космос є Великою Богинею, то
дерево, яке моделює його, має бути подібним
до жінки-богині. Тому в народних орнаментах
образ дерева часто втілює риси жінки-богині,
а у фольклорі ототожнення дерева й жінки є
звичним явищем. М. Селівачов зазначає: “Дерево життя пов’язується з жіночим сакральним зображенням, яке в міфологіях багатьох
етносів уособлює праматір богів і народів”
[10, 248]. Слід лише зауважити, що таке ототожнення стосується як дерева життя, так і
світового дерева. Останнє і є уособленням Великої Богині й Космосу.

Мал. 4

богинь сімки позначалась деревом. Так, трипільці на горщиках (мал. 4), як правило, зображали дерево на 4 sph (під нею — дві вузькі
та одна широка сфери).
Богиня 4 sph втілювала сферу життя Космосу і живіт Великої богині. Саме тому дерево як символ богині 4 sph є деревом життя. На
підставі розглянутого стає зрозуміла тотожність і відмінність світового дерева, яке втілює Велику Богиню, і дерева життя — символу богині 4 sph. Вони близькі, оскільки життя
є головною складовою Космосу. Однак сфера
життя не покриває всього Космосу.
Дерево життя — копія світового дерева. Те
й інше розпадається на малі сімки. Їх можна
відрізнити лише в контексті інших символів.
Якщо дерево зображене посередині трійки
(скорочений варіант сімки) або сімки симво-

Мал. 2

Мал. 3
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Мал. 5, 6

неї можна зробити висновок з орнаменту вази
з Месопотамії (мал. 9). Тут вертикальний ланцюжок ромбів, зображений посередині вази
між двома кругами, можна кваліфікувати як
символ богині 4 sph. Два круги навколо ланцюжка ромбів свідчать про поділ богині 4 sph
на свою малу сімку. Орнамент моделює Космос, а ланцюжок ромбів можна ідентифікувати як 4 sph — дерево життя.
Деревом життя є і дерево, зображене на
животі Богині, що є цілком логічним висновком з того, що живіт є втіленням 4 sph (мал.
10).
Звідси — зв’язок дерева життя з таким
символом, як пупець. Останній посідає значне місце в міфології. Очевидно, що пупець
Великої Богині був центром Космосу, що припадав на сферу життя. Такий висновок можна зробити з того, що в пізніших міфологіях
“пупець першолюдини і є пупцем Всесвіту...
І людський, і космічний пупець позначались
одним словом. У країнах Південно-Західної
Азії й Далекого Сходу відомо багато прикладів приурочення образу пупця Землі до
храмів, святилищ, вівтарів або до тронів божества, особливо Матері-Землі” [4, т. 2. 350].
Імовірно, пізніше центр (пупець землі) міг
пов’язуватись з різними божествами, зокрема і з матір’ю-землею. Але у праміфі втіленням середини Космосу (пупцем) була богиня
4 sph — богиня царства життя. Цікаво, що пупець іноді зображався у вигляді дерева. Так,
на мал. 11 пупцеві надано вигляду дерева і
ромба.
Символи дерева і Сонця формують понят-

Мал. 7, 8

лів, то воно є деревом життя. Такі структури
спостерігаються досить часто (мал. 5, 7). Те,
що в центрі таких структур іноді зображена
богиня (мал. 6), є зайвим аргументом на користь того, що дерево є символом богині. (Елементи семичленних структур зберігають своє
значення незалежно від символів, якими вони
позначені). Стовп (колона) також може бути
символом дерева життя, оскільки в структурі
символів він зображається в центрі (мал. 8).
Стовп, розташований усередині традиційної
сільської хати, є, безперечно, деревом життя.
Хата в цьому випадку втілює Космос в цілому
(світове дерево), а стовп, розташований між
дахом (небом) і землею, символізує дерево
життя. Людина повинна жити у сфері життя,
в 4 sph.
Для інтерпретації символу дерева життя
важливо також зауважити, що в сімці планет з
4 sph (сферою життя) співвідносилось Сонце.
Саме богиня Сонця відповідала за сферу життя. Сонце і життя у світогляді первісних людей ототожнювались. Це співвіднесення сфери життя і Сонця було геніальним прозрінням
первісної людини, яке ввійшло в духовний код
людства. Саме тому Сонце часто зображали на
дереві. Дерево і Сонце як символи життя поєднувались у єдине ціле. Тому на орнаментах
народних рушників на стовбурі дерева часто
зображається круг, ромб, восьмикутна зірка
або ж квітка. Усе це взаємозамінні символи на
позначення Сонця.
Іноді дерево зображали у вигляді ланцюжка ромбів. Тотожність дерева життя і ланцюжка ромбів зазначає М. Гімбутас [11, 222]. Про

Мал. 9
70

Мал. 10

ЄВГЕН ПРИЧЕПІЙ, ОКСАНА ПРИЧЕПІЙ. СИМВОЛ ДЕРЕВА В ПЕРВІСНІЙ КУЛЬТУРІ ТА ОРНАМЕНТАХ

ставало кам’яним деревом. Очевидно, цим
можна пояснити кам’яні діброви підземелля, з якими стикається Гільгамеш — герой
шумеро-вавилонського епосу, мандруючи підземеллям:
На дванадцятім поприщі світло з’явилось,
Поспішив він, побачив камінну діброву:
Сердолік плодоносить,
Обвішаний гронами, на вигляд милий.
Лазурит пустив листя —
Також плодоносить, на вигляд приємний [5,

Мал. 11

тя центра Космосу. “Найпоширенішою репрезентацією середини світу є світове дерево, однак середина світу уявлялась також у вигляді
вогнища (і вогню взагалі), криниці, вівтаря,
жертовного стовпа, царського трону, сонця
або іншого астрономічного тіла, що шанувалось як божество” [4, т. 2, 428]. Якщо врахувати, що вогнище і вівтар є трансформованими
символами Сонця, стовп — дерева, то майже
всі ці символи можна віднести до 4 sph, серединної сфери Космосу. (У наведеній вище
цитаті “світове дерево”, ймовірно, варто замінити на “дерево життя”, оскільки серединою
світу є саме воно). Прикметно, що етнографами зафіксовано вислів “дерево центру” [4, т. 2,
498], яке можна вважати іншим найменуванням дерева життя.
Давні греки вважали, що Сонце як серединне світило серед планет керує гармонією
небесних сфер. Хоча порядок розташування
мандрівних світил у них дещо відрізнявся від
того, який, на нашу думку, був у праміфі (у
греків перша четвірка світил мала вигляд: Місяць — Меркурій — Венера — Сонце), тоді як
у праміфі — 1 sph — це Меркурій, а Місяць
посідав 3 sph, однак Сонце й у них посідало
центральне місце і було втіленням гармонії.
Тому найвідоміший храм Аполлона, бога Сонця, в Дельфах вважався пупцем Землі, а самі
Дельфи — центром Греції. Хоча Сонце в давньогрецькій міфології з богині перетворилось
на бога, його зв’язок із серединою (пупцем)
Землі зберігся. (Це є свідченням збереження
структур попри зміну змісту елементів.)
Дерево в підземному світі. Оскільки дерево було загальним символом богині, воно
могло використовуватись і на позначення богині підземелля (2 sph). Але в цьому випадку образ дерева зазнавав певної трансформації. Відповідно до природи підземелля воно

135].

Кам’яна квітка з уральських розповідей
П. П. Бажова також є різновидом підземного
дерева, а сама господиня Мідної гори, очевидно, є богинею 2 sph. Не виключено, що і
ювелірні вироби, в основі яких лежить ідея
дерева чи квітки, стосуються підземного дерева, адже, по суті, вони є деревами (квітами)
з підземних матеріалів.
Слід однак зауважити, що не завжди підземні дерева є кам’яними. В міфологіях, які
розташовували рай в підземному світі, дерева і сонце були там подібні до земних. Так, у
“Енеїді” Вергілія в Елізіумі (Раю) були свої
поля і діброви. Еней, відвідуючи батька в
підземному світі, бачив “зелень щасливих дібров”. Цікаво однак те, що він спускався в підземелля із золотою гілкою, яку прибив до дверей на вході до Елізіуму. Значення цієї гілки з
тексту не зовсім зрозуміле. Для нас очевидно,
що вона є символом підземного дерева, тобто
богині 2 sph.
Оскільки підземелля було царством мертвих, то й дерево могло бути причетним до
смерті. Таким є дерево, що приховує предмет — джерело смерті Кощія Безсмертного. Воно знаходиться на острові за моремокеаном. Відгородженість острова і дерева
водою від світу символізує їх належність до
сфери підземелля.
У народних орнаментах іноді трапляються
дерева, які можна ідентифікувати як символи
2 sph. Так, на орнаментах рушників у нижній
частині, яка символізує другу сферу, іноді з
обох боків від основного дерева зображені
малі дерева (мал. 19, 29). У цьому випадку два
дерева разом з центральним позначають трійку богинь другої сфери.
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Небесне дерево. У міфології й релігії наявний символ дерева пізнання. Дослідники зазначають, що символ, подібний до біблійного
дерева пізнання добра і зла, існував у єгиптян,
шумерів та інших народів [див: 4, т. 1, 406]. На
наш погляд, цей символ пов’язаний з богинею
6 sph — богинею неба, яку в сімці сфер Тіла
Богині уособлювала голова. В давньогрецькій міфології її втіленням є Афіна — богиня
мудрості, що з’явилась на світ з голови Зевса. (Після праміфу місце Великої Богині посів
Бог-Отець, звідси такий неприродний спосіб
появи богині). Таким чином, небесне дерево
мало би бути символом дерева пізнання (мудрості).
У випадку, коли Космос моделюється на
світовому дереві, втіленням Неба (богині 6
sph) є крона. В деяких міфологічних сюжетах
пізнання пов’язувалось саме з кроною дерева.
Єва зірвала яблуко з крони. Один — головний
бог скандинавської міфології набирався мудрості, висячи на кроні дерева. Так, у “Старшій Едді” він заявляє: “Знаю, висів я в гіллях
на вітрі дев’ять довгих ночей. Дев’ять пісень
узнав я від сина Бельторна... Став дозрівати я
і примножувати знання” [4, т. 1, 407].
Число 9, яке тут фігурує, стосується, очевидно, дев’яти небесних сфер — одного з варіантів моделювання неба при 28-членному
структуруванні Космосу. 9 сфер утворено з
8 сфер богині неба (6 sph) і однієї сфери бога
7 sph (зоряне небо). Це число також є підставою для ототожнення дерева пізнання насамперед з богинею 6 sph. Отже, цей символ вписується в структуру сімки.
Небесними деревами є також дерева, які на
артефактах зображені такими, що ростуть з
умовного неба кроною донизу. Імовірно, давні люди уявляли, що небесні дерева прикріплювались до тверді небесної (зоряного неба,
7 sph). Оскільки остання була куполом, вище
якого не можна було рости, то вони спускались кроною вниз. Так можна припустити, що
на трипільському горщику (мал. 12) зображене небесне дерево.
В індійському епосі “Бхагавадгіті” згадується безсмертне дерево баньян, корені якого
ростуть вгору, гілки — вниз, а листя його —
ведійські гімни. Остання прикмета цього де-
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рева — ведійські гімни — дає всі підстави для
ототожнення його з небесним деревом мудрості, адже веди для індусів і були втіленням
мудрості.
Матеріалу про небесне дерево небагато.
Безпосередніх свідчень про його тотожність з
деревом пізнання немає. Однак поширеність
символу дерева пізнання (мудрості) серед різних народів і логіка праміфу, згідно з якою богиня 6 sph (богиня-голова, втілення мудрості)
могла позначатись деревом, дають підставу
для гіпотези, що пов’язує небесне дерево з деревом пізнання (мудрості).
Таким чином, чотири богині праміфу і семичленна структура Космосу, а також ототожнення богині й дерева дозволяють типізувати
різні види символів дерева і звести їх в певну
систему.
Структури Космосу і сакральні числа
на прикладах образів дерева різних народів. Оскільки дерево моделювало Космос і
Тіло Богині, то воно мало містити і відповідні
структури, які приписувались їм. Попередні
дослідження археологічних і етнографічних
артефактів показали, що ці артефакти часто
містили групи однотипних знаків, якими, за
нашою гіпотезою, позначались цикли планет
і термін вагітності жінки. Тому в подальшому
аналізі дерева звернемо увагу на структури та
однотипні елементи образу (множини гілок і
листків і т. ін.), які могли приховувати зазначені величини.
Розглянемо деякі приклади образів дерева
під кутом зору моделювання ними структур
Космосу і фіксації (в окремих випадках) сакральних чисел.
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підземелля видається достатньо переконливим.
Над овалами зображена сфера богині 4 sph.
Вона, на наш погляд, розгорнута в малу сімку
цієї богині. Стовбур дерева — богиня 4 sph,
два олені — це, найімовірніше, самиці. Вони
зображені такими, що народжують телят, отже,
символізують богинь 2 і 6 sph сфери життя.
В такому разі їхні роги є символами богів 3 і
5 sph (роги, як правило, символізують богів),
а дві гілки, розташовані по боках самиць, які
мовби формують великий овал сфери життя,
слід розуміти як символи богів 1 і 7 sph. Звісно, така інтерпретація цих образів видається
дещо гіпотетичною. Вона передбачає визнання концепції семичленної структури богів,
що надає їй переконливості.
Вище 4 sph має бути сфера бога хмар і грому (5 sph — піднебесся). Її, очевидно, позначають орли — доволі поширені символи цієї
сфери. (Бог 5 sph є богом хмар, грому і блискавки. Орел є його поширеною епіфанією).
Богиня неба (6 sph) позначена вісьмома
симетрично розташованими гілками. Вінчає
дерево овал, який символізує бога 7 sph —
зоряне небо. Таким чином, тут представлена
дев’ятисферна структура неба, яка утворилась
унаслідок поєднання вісімки богині 6 sph (сім
сфер-планет плюс одна умовна сфера самої
богині неба, звідси вісім гілок) і сфери бога
7 sph — зоряного неба.
Отже, запропонована нами концепція семичленної структури світового дерева в загальних рисах узгоджується з елементами дерева нанайців.
На іншому варіанті нанайського дерева
(мал. 14) внизу (під людьми і кіньми) зображені гори — сфера бога 3 sph, дерево, люди
й коні, розміщені в центрі, утворюють сферу
життя (4 sph). “Духи” належать до небесної
сфери. Привертає увагу те, що “духів” дев’ять,
що відповідає попередньо розглянутій концепції дев’ятисферного неба. Прикметним також
є тотожність дерева і Сонця, яке зображене в
центрі крони дерева. Сонце з’єднане (ототожнене) з одним із “духів” (найбільшим за розміром), що підсилює здогадку про те, що “духи”
є богами-планетами, небесними сферами.
Обабіч центрального дерева зображені

Мал. 13

Дерево з мал. 13, що назване родовим деревом нанайців, є варіантом світового дерева. На
ньому чітко вирізняються три світи: тварини
в овалах моделюють підземний світ, олені —
земний, крона з птахами — небесний.
Підземний світ переданий п’ятьма овалами, в яких зображені тварини. Овал, коло
(круг) — символи богів, космічних сфер.
Ящірка (“дракон”) в центральному овалі (під
деревом) — це, безперечно, символ бога 3 sph
(верхнє підземелля, гори). Дракон — досить
поширена епіфанія бога гір і проваль (3 sph).
Овал — його сфера.
Для тлумачення інших чотирьох овалів
слід звернути увагу на симетричність, яку виявляють тварини, зображені в овалах. Звідси
можна зробити висновок, що два симетричні
овали можна розглядати як одну сферу. Імовірно, горизонтальна п’ятичленна симетрична структура замістила три сфери підземних
богів. У цьому випадку два овали навколо
центрального позачають богиню 2 sph, а два
крайніх — бога 1 sph. Цю думку могла б підсилити ідентифікація тварин, оскільки певні тварини, як правило, є символами певних
сфер (епіфаніями певних богів).
Дві тварини навколо “дракона” є, найімовірніше, жабами. Якщо це так, то їх можна
розглядати як символ богині 2 sph. Це досить поширена епіфанія цієї богині. Згадаймо
царівну-жабу з народних казок. Однак двох
крайніх тварин, які є, очевидно, символами
бога 1 sph, ідентифікувати не вдається. Засновуючись на трисферній структурі підземного
світу та ідентифікації богів 3 і 2 sph, запропоноване тлумачення п’яти овалів як трьох сфер
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3 і 5 sph позначались однаковими символами.
Ще вище зображено 8 дуг. Так позначено
богиню 6 sph з її малою сімкою (7+1). Для
зручності зображення боги малої сімки позначались однотипними дугами (без поділу на
чоловічі й жіночі).
Угорі композиції розташований хрест,
який, з огляду на семичленну структуру Космосу, має бути символом бога 7 sph (зоряного
неба). На наш погляд, поширене трактування
хреста на верхівці дерева як Сонця не достатньо аргументоване. Хрест полісемантичний
символ, і його значення можна визначити,
лише аналізуючи контекст. Очевидно, в цьому
випадку хрест означає поділ зоряного неба на
чотири сторони світу — південь і північ, схід
і захід.
Хрест на дереві може мати й іншу семантику. Так, на мал. 16 з Месопотамії зображене
умовне дерево, з обох боків якого стоять, імовірно, боги 3, 5 sph. Ця трійка є фрагментом
малої горизонтальної сімки богині 4 sph (сфери життя). Само дерево (Велика богиня) по
вертикалі розпадається на свою сімку. Внизу
(під ногами) знаходяться 1, 2, 3 sph. Стовбур
у вигляді кружечків позначає богиню 4 sph,
умовний місяць-серпик у вигляді рогу бика —
бога 5 sph (піднебесся).
Хрест із кружечками (восьмичленна структура) символізує богиню 6 sph (неба) разом з

Мал. 14

ще два дерева. Трійка дерев у четвертій сфері (сфері життя) трапляється досить часто.
В цьому випадку богиня 4 sph розпалась на
свою малу сімку. Проте дослідити її в деталях
не було можливості.
Дерево, зображене на печі з Дагестану ХХ
століття (мал. 14), моделює всі сфери Космосу.
Внизу композиції вирізняється жіноча фігурка, яку можна кваліфікувати як богиню 2 sph.
Оригінальний винахід давнього майстрахудожника, який, за традицією, дійшов до ХХ
століття, полягає в тому, що в цій фігурці суміщені три боги підземного царства: три відростки внизу (три умовні зубці) — знак бога
1 sph; руки, опущені донизу, утворюють дугу,
яка іноді фігурує як символ богинь, у цьому
випадку богині 2 sph, і перекладина-голова
позначає бога верхнього підземелля (3 sph).
Вище розташовані дві дуги протилежного
спрямування. Такими дугами (щоправда, вони,
як правило, розміщувались горизонтально)
позначалась Велика богиня і, відповідно, богиня 4 sph. Вони позначають фазу зникненнявиникнення Місяця (серпик, що
зникає, і серпик, що народжується). Це, по суті, косий хрест (Х),
якщо дуги замінити шевронами.
Отже, ці дві дуги, які тут художник задля стрункості композиції
зобразив вертикально, можна
ідентифікувати як богиню 4 sph
(сферу життя).
Вище дуг розміщена поперечка, аналогічна 3 sph. Це, очевидно, бог піднебесся (5 sph). ЗбереМал. 15
жено правило, згідно з яким боги

Мал. 16

її сімкою. В цьому випадку промені хреста,
ймовірно, позначають чотирьох богів, а чотири кружечки між ними — символи богинь. На
підтвердження інтерпретації цих кружечків як
богинь може свідчити те, що стовбур богині
4 sph також зображений у вигляді кружечків.
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Кружечки є тим спільним, що об’єднує зображення богинь.
Імовірно, кружечки слугували кількісними
позначками. На стовбурі їх — 12+4 (навколо
хреста) = 16 (поширене сакральне число).
16+12 (кружечки навколо голів богів 3 і 5 sph)
= 28. Крім цього, 28+4 (кружечки на руках
богів) = 32. Отже, кружечки позначають числа 16 (імовірно, ним позначався цикл Сонця
(в індусів велике колесо, яке символізувало
Сонце, мало 16 спиць), 28 (місячний і фізіологічний цикл жінки) і 32 (32х7=224) — цикл
Венери.
Дерево з Ассирії (мал. 17) також демонструє
семичленну структуру і позначки — сакральні
числа. Звернімо увагу на те, що гілки в ньому
формою нагадують зміїв, а змій здебільшого є
символом бога-чоловіка. Отже, частини стовбура між гілками символізують жіночі сфери,
а гілки — чоловічі. Таким чином, дві найнижчі
гілки — 1 sph, частина стовбура вище — 2 sph,
чотири гілки вище — 3 sph, стовбур вище — 4
sph, гілки над 4 sph — 5 sph (прикметно, що
боги 3 і 5 sph позначені однаково), круг (умовна квітка) — 6 sph і сім зірок-вогників (позначені ідентично з вогниками на кінцях гілок) у
вигляді купола над нею — 7 sph.
Сакральні числа цього дерева виражені, на
наш погляд, насамперед у вигляді пелюсток
квітки: їх — 21. Це число богині Неба. Що
воно означає, нам не до кінця зрозуміло, але
воно багато разів траплялось саме на цій сфері. Сім зірок разом із двома маленькими овалами під квіткою дають число дев’ять. А 7 і
9 — числа, що позначають два варіанти небесних сфер. Крім того, 12 (кружечків внизу) + 5

Мал. 18

(на стовбурі) + 10 (вогники на стовбурі) +21+9
= 52. А це число позначає річний цикл сонця
(52х7 = 364) або ж великий (річний) цикл Місяця 28х13 = 364. Слід зазначити, що процедура додавання всіх позначок для отримання
найбільшого сакрального числа спостерігається доволі часто.
Цікавим з погляду структур і сакральних
чисел є дерево з Дагестану, 1 тис. до н. е. (мал.
18). Саме дерево розташоване між двома кіньми. По вертикалі воно ділиться на три сфери.
Найнижче зображена маска чи шкура тварини,
вище — дерево і найвище — круг зі сваргою в
центрі. Очевидно, ці три сфери є богині 2, 4, 6
sph світового дерева (Космосу).
Сфера 4 sph — дерево життя. Вона розпалось на свою малу сімку (по горизонталі). Її
складовими є: центральна лінія стовбура дерева, два ряди овалів навколо стовбура — боги 3
і 5 sph, коні (очевидно, самки) — богині 2 і 6
sph і хвости та гриви (позначені аналогічно до
богів 3 і 4 sph) є богами 1 і 7 sph.
Множини овалів і кружечків можуть фігурувати як сакральні числа. На стовбурі кількість маленьких овалів — 16+16 = 32 (цикл
Венери). На кругові, що позначає сферу богині Неба, кружечків — 14. З практики попередніх досліджень ми знаємо, що число
позначок на обідку круга могло множитись
на число, розташоване в центрі. Хрест іноді
слугував як число 4, ймовірно, цю ж функцію
виконує і сварга. В такому випадку 14х4 = 56.
Це сакральне число, що символізує єдність
(28+28) Великої Богині і богині 4 sph (вони
іноді зображались в одній сфері). У попередніх статтях було показано, що число 56 супроводжується числами 4 і 5. При множенні
його на 4 отримуємо цикл Венери (224), а при
множенні на 5 — цикл вагітності (280). Слід

Мал. 17
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гадати, що четвірка очей маски внизу (уже те,
що їх четвірка, покликано привернути увагу)
слугує першим множником, а ця ж четвірка
разом з “оком” богині Неба (круг, яким позначають богиню неба, був “оком” Великої Богині) давала п’ятірку.
Крім цього, в трьох випадках на хвості й
гриві коней зображено по 10 овалів. Якщо
вважати, що і в четвертому випадку їх також
10, а не 13, то сума овалів становитиме число
40 (цикл вагітності). За наявності чисел 40 і
32 вони додавались для отримання іншого сакрального числа — 72 (72х5 = 360 — приблизний сонячний цикл).
Як висновується з цього контексту, сварга є
символом богині 6 sph (богині Неба, точніше
богині планетних сфер, або в антропоморфному вияві — голови). Досить вірогідно, що
вона також є числом 4.
Чітко простежується структура Космосу й
на іншому малюнку ХІХ ст. дерева з Дагестану (мал. 19): тут дві гілки з листочками внизу
під подвійною дугою позначають 2 sph (підземне дерево). Подвійна дуга (умовний горб)
— 3 sph, ромб з двома пелюстками — 4 sph,
шия з двох ліній — 5 sph, півмісяць з хрестом
по центру і два круги з боків — 6 sph. І подвійна дуга, що обрамляє все дерево, є, очевидно,
7 sph — зоряним небом. Слід звернути увагу
на те, що подвійні лінії (дуги) є символами
богів-чоловіків. Якщо взяти до уваги цей чинник, то на малюнку можна виокремити малі
сімки богинь 4 і 6 sph. Ромб (живіт Богині,
сфера життя) є центром (4 sph) малої (горизонтальної) сімки.
Листки з обох боків символізують богинь

2 і 4 sph. Здвоєні лінії, що обрамляють листки
з обох боків, — боги 1 і 3 sph, а також 5 і 7
sph. Умовні горбки, змодельовані на зовнішніх боках листків, підкреслюють те, що вони є
символами богів.
Розглянемо сімку символів богині Неба.
Хрест у центрі є 4 sph. Стосовно планетних
сфер це означає, що він є символом Сонця.
Круги під півмісяцем — символи 2 і 6 sph (Венери і Юпітера). Очевидно, два роги півмісяця, які розташовані між хрестом і кругами, є
символами богів 3 і 5 sph. Богами 1 і 7 sph,
імовірно, є вузькі кружечки навколо жіночих
2 і 6 sph. Їх “чоловіча” сутність підкреслена
тим, що від них відходять стріли.
Таким чином, це дерево позначає вертикальну семичленну структуру Космосу (бога
1 sph, ймовірно, символізує найнижча горизонтальна лінія). Крім цього, богині 4 і 6 sph
розпались на свої малі сімки. Не виключено,
що листки на гілках 2 sph також моделювали
сімку/вісімку цієї богині. В такому випадку це
була б 28-членна структура Космосу.
Цікаво змодельована Богиня — КосмосДерево на малюнку етрусків (мал. 20). По
вертикалі можна простежити сімку сфер. Найнижчий шеврон кутом вниз — бог 1 sph; концентричні круги, розташовані вище, — 2 sph,
вищий шеврон кутом вгору — 3 sph, умовні
груди — 4 sph, поперечка — 5 sph, очі — концентричні круги — 6 sph, умовні брови — 7
sph. Прикметно, що 3, 5, 7 sph змодельовані
суцільним стовбуром дерева, що увиразнює
“чоловічість” цих сфер.
Малюнок містить і горизонтальну сімку. Очевидно, що концентричні круги — очі

Мал. 19

Мал. 20

76

ЄВГЕН ПРИЧЕПІЙ, ОКСАНА ПРИЧЕПІЙ. СИМВОЛ ДЕРЕВА В ПЕРВІСНІЙ КУЛЬТУРІ ТА ОРНАМЕНТАХ

і сфера вульви (між шевронами) є жіночими
сферами, стовбур, що їх роз’єднує, — 3 і 5 sph
і брови-гілки — 1 і 7 sph.
Розглянуті приклади образів дерева різних
епох і різних народів (охоплено аналізом не всі
приклади) свідчать, що дереву (Космосу і Тілу
Великої Богині) притаманна семичленна вертикальна структура. Ця структура нерідко поєднана з горизонтальною сімкою богині 4 sph.
Образ дерева на орнаментах подільських рушників. Розглянемо правомірність
нашої гіпотези структур і сакральних чисел
символу дерева на прикладі дерев із подільських рушників. Дерево — один з найпоширеніших образів народної вишивки. Воно часто
трапляється на рушниках українців, росіян і
білорусів. Наш вибір рушників Східного Поділля зумовлено тим, що образи дерева на цих
рушниках чітко формалізовані, в них виразно проступає структура і складові елементи.
Зрозумівши структурність формалізованих
образів дерева, легше осягнути її у складних
образах.
Серед значного розмаїття образів подільського рушника нашу увагу привернуло дерево — вазон, в якому чітко простежується триярусна вертикальна структура (мал. 21—28).
На нижньому ярусі розташована ваза і обабіч
неї дві великі квітки голівками вниз. На середньому ярусі дві такі ж квітки розміщені навколо ромба (мал. 28), квітки (мал. 26), восьмикутної зірки або іншої фігури, розташованої
на середині стовбура дерева. На вищому ярусі
дві менші квітки розміщені навколо великої
квітки, голівки всіх трьох квіток спрямовані
вгору. Отже, структура дерева триярусна, кожен ярус, своєю чергою, складається з трьох
елементів.
Розглянемо елементи подільського деревавазона. Основними елементами образу є квітки — чотири (дві з першого і дві з другого
ярусів) — голівками вниз, одна (верхня) голівкою вгору і дві навколо неї (часто іншого
типу) — також голівками вгору.
Нашу увагу привернула форма квітів. Контур їх має ліроподібну форму, що нагадує латинську літеру “U”. Іноді знак, подібний до
цієї літери, трапляється на фігурках Богині (на
стегнах, пупцеві і грудях). Його можна ква-

ліфікувати як один із символів Богині. Його
форма зумовлена також тим, що він “наклався” на образ квітки. Отже, це не просто квітка,
а символ богині. Це богиня-квітка. Слушність
такої інтерпретації квітки засвідчує мал. 25,
на якому дві крайні верхні квітки містять по
одній жіночій фігурці, а середня — дві. Дві
богині-квітки зображені на верхньому ряду
і дерева (мал. 28). Додатковим аргументом
того, що квітки символізують богинь, може
слугувати і мал. 29. Структура цього дерева
ідентична структурі дерев з мал. 22, 26, 28.
Тільки в ньому в деяких випадках бічні квітки замінені деревами, які однозначно кваліфікуються як богині. Отже, як форма (графема)
квітки, так і інші чинники свідчать про те, що
квітка втілює богиню і є символом богині.
Іншим елементом дерева є ваза. Внутрішній простір вази в багатьох випадках поділений на вертикально розташовані шари. Деякі з
них мають вигляд зубців (знаків гір, символів
богів-чоловіків), інші — ромбів (мал. 26). На
підставі цього можна зробити припущення,
що ваза є прообразом богині 2 sph (сирої землі). Ймовірно, за допомогою зубців і ромбів,
хоч і не зовсім чітко, відтворена мала сімка
богині 2 sph — богині землі. Отже, ваза також
символізує богиню. Для того, щоб пересвідчитись у правомірності такої думки, достатньо порівняти ці образи дерева з деревом з Дагестану (мал. 21). Тут на місці вази зображена
фігурка богині. До речі, на рушнику (мал. 29)
ваза зображена у вигляді косого хреста, який,
беззаперечно, є знаком богині.
На наш погляд, ваза на період виникнення
вазонів осмислювалась саме як земля (богиня
2 sph), а вазон як світове дерево. Цим і пояснюється той факт, що ваза має жінкоподібну
фігуру. Таким чином, ваза на рушниках не випадково є символом богині. Вона просто відтворює те символічне навантаження, яке було
надане їй під час виникнення вазона.
Ваза з’єднана з двома розташованими обабіч неї (на одному рівні) квітами. Ґрунтуючись на ідеї поділу богині на малу сімку богів
(і відповідно трійку богинь), можна запропонувати гіпотезу, що дві квітки і ваза між ними
символізують трьох богинь 2 sph, які утворюють малу сімку цієї сфери. Якщо моделювати
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Мал. 21

Мал. 22

їх на Тілі Богині, то ваза і дві квітки символізують вульву і двоє стегон — трійку богині 2
sph. Те, що ця трійка є складовою сімки, засвідчує образ дерева (мал. 21). Тут у нижньому ряду — чотири групи ромбиків з гачками,
розташовані між трьома символами богинь
(двома квітками і вазою), є знаками богів (гачки — символи зміїв-богів).
Наступний елемент дерева — символ, розташований на середині стовбура між вазоном
(сферою сідниці та вульви) і верхньою квіткою — умовною головою (зазначимо, що ці
дерева моделюють Богиню в позі породіллі).
Це або умовне дерево з двох гілок, що виходять з вазона і завершуються двома листками
(мал. 21—25), або ромб (мал. 28), або фігура,
що нагадує квітку (мал. 26). За логікою побудови вазона, слід гадати, що ці образи символізують пупець — середню сферу Космосу,
або дерево життя. Їх слід розглядати як символи богині 4 sph.
Здебільшого від умовного пупця (дерева
життя) відходять дві гілки, які завершуються

квітками-богинями. Ці три символи, що розміщені на другому ярусі, позначають трьох
богинь четвертої сфери. На Тілі Богині бічні
квіти цього ярусу можуть символізувати груди, які разом з пупцем утворювали трійку богинь 4 sph. З мал. 23 можна зробити висновок,
що четверта сфера також розпадалась на свою
малу сімку, складовою якої були три богині й
чотири боги (ряди ромбів з гачками).
Найвище розташована квітка — умовна
голова (6 sph). У багатьох випадках вона також утворює свою малу сімку. Так, на мал. 21
сімку утворюють три умовні богині з піднятими руками, що завершуються хрестами. Руки
(пальці) — символ бога. Якщо врахувати, що
два суміжні чоловічі символи “читаються” як
один (це правило первісної символіки), то матимемо трьох богинь і чотирьох богів.
Отже, дерево по вертикалі утворює структуру із трьох сфер, кожна з яких по горизонталі розпадається на малі сімки. Насправді ж
сімку сфер можна простежити і по вертикалі,
хоча не на всіх орнаментах ця сімка пред-

Мал. 23

Мал. 24
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Мал. 25

Мал. 26

ставлена чітко. Її, зокрема, можна виявити на
мал. 21. Тут зубці під низом вази (зубці-гори є
чоловічим символом) позначають бога 1 sph.
Вище розташована ваза зі своєю сімкою —
богиня 2 sph. Між вазою і листками дерева
життя (пупця) з обох боків (по вертикалі) розташовані ромби з гачками — символи бога
3 sph. Такі самі ромби з гачками (сфера бога
5 sph) розміщені вище дерева життя. Квітка,
що розташована найвище, уособлює богиню
неба (6 sph). Характерно, що її голова утворена з умовних зміїв. Змії — волосся на голові
богині — сфера бога 7 sph. Отже, це дерево
може бути виразним прикладом моделювання
вертикальної семичленної структури Космосу
і Тіла Богині.
Цей тип образу дерева можна розглядати
і як втілення двадцятивосьмичленної структури Космосу. Якщо кожна з трьох богинь
вертикальної сімки розпадалась на свою малу
(горизонтальну) сімку, яка разом зі своєю богинею утворює вісімку, то три вісімки плюс
чотири сфери богів-чоловіків, що розташовані

між ярусами богинь, у сумі дають 28-членну
структуру.
Зазначені особливості не вичерпують семантичних нашарувань цього образу. Звернімо увагу на структуру самої квітки. На мал. 26
всередині самої квітки можна вирізнити тричленну структуру: два трикутники і ромб між
ними (останній зображений двома кольорами).
На варіантах (мал. 24, 25, 22) також простежуються два трикутники (малі за розміром) і
умовний ромб між ними. Оскільки богині розпадаються на менші сімки, то виникла думка,
що і квітки-богині також могли розпадатись
на свої сімки. І справді, нижні й середні квітки рушників (мал. 24, 25) складаються з двох
трикутників і ромба (жіночих символів) і двох
S-подібних бічних елементів квітки та двох
рядів ромбів з гачками. S-подібні елементи і
ромби з гачками — це чоловічі символи.
Слушність цієї думки підтверджується і
структурою середніх квіток з рушника (мал.
26). Тут з кожної квітки виростає умовне дерево, в якому можна вичленити чотири еле-

Мал. 27

Мал. 28
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щиків часто поєднували цикли цих двох світил і зображали їх на 2 sph. До четвірки можна
додати верхню квітку, яка подібна за формою.
Ця п’ятірка при множенні на вісімку дає сакральне число 40 (термін вагітності). Додавши ще одну вісімку, яку уособлює фігура, що
розміщена на середині стовбура (пупець, дерево життя), отримаємо 48 — число, що, ймовірно, ідентифікується з циклом Марса (48х14
= 672, цикл Марса 683). Якщо врахувати, що
в структурі дерева наявні і боги, число яких
у структурі Космосу чотири, то не виключена
і операція 48+4 = 52, тобто сакральне число,
що символізує річний цикл (52х7 = 364 дні).
Ми вже зазначали, що ваза також є богинею, а, отже, й вісімкою. Якщо враховувати
її, то кількість усіх вісімок в структурі цієї
квітки дорівнює сімці, а 7х8 = 56 — одне з
найважливіших сакральних чисел у первісній
символіці. Воно, як уже зазначалось, містить
водночас цикл Венери (56х4 = 224) і цикл вагітності (56х5 = 28).
Не виключено, що структура цього дерева
приховує ще одне сакральне число. Якщо враховувати, що верхня богиня також поділяється на свою трійку богинь (сімку богів), хоча її
бічні квітки представлені не зовсім виразно,
то число богинь сягає дев’яти. Дев’ятка при
множенні на вісімку дає 72. Це число поряд з
числом 73 часто слугує на позначення річного циклу Сонця. Привертає увагу те, що квіти
мовби згруповані в певні множини: чотири —
число квіток голівками вниз, п’ять — кількість квіток з однаковою формою, іноді (як у
випадку 128) їх шість. Складається враження,
що саме групування квітів підказує їх функцію у вигляді множників.
Завершуючи аналіз орнаментів подільських рушників, можна зробити висновок, що ці
орнаменти позначають семи- і двадцятивосьмичленні структури Космосу (і Тіла Богині),
а із способу зображення квітів можна вивести
більшість сакральних чисел первісної символіки. Це є свідченням того, що ці орнаменти
зберегли первісну інформацію без суттєвих
спотворень.
Викладені міркування дають змогу, на наш
погляд, по-новому осмислити всі типи дерева
первісної символіки (світове дерево, дерево

Мал. 29

менти (гілки) чоловічі й чотири — жіночі (з
листям). Вісімка в давніх людей була тотожна
сімці, вони замінювали одна одну.
Семичленна структура чітко фіксується
також на верхній квітці (умовній голові) на
рушнику (мал. 27). Тут від центрального ромба відходить сім відростків, які завершуються
ромбиками (кругами) — символами богів. Ще
одним аргументом на користь того, що квітка є сімкою/вісімкою, може слугувати дерево
з рушника (мал. 28). Тут дві нижні квітки і
одна верхня замінені восьмикутною зіркою —
символом чотирьох богинь і чотирьох богів.
Навколо зірок зображено трьох богинь (четверта замінена самим деревом: так, імовірно,
підкреслюється, що ця сімка є водночас вісімкою) і чотирьох богів, яких представляють
гілки з шевроноподібним листям (ряд шевронів — чоловічий символ).
Отже, можна констатувати, що квітка в
образах подільського рушника є семи/восьмичленною структурою. Очевидно, що в
свідомості давніх людей будь-яка богиня
розпадалась на сімку/вісімку і, отже, могла
символізувати відповідні числа. На цій підставі виникла здогадка про те, що за допомогою квіток-чисел в орнаментах подільських
рушників могли передаватись сакральні числа
первісної символіки.
Так, на рушниках на мал. 21—27 чітко вирізняються чотири однотипних квітки, спрямовані голівками вниз. Якщо одна квітка є
сімкою/вісімкою, то чотири символізують
сакральні числа 28(7х4) і 32(8х4). За цими
числами приховані цикли Місяця і Венери.
Характерно, що трипільці на орнаментах гор80
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життя, дерево центра, небесне дерево та ін.
Структури символу дерева передають уявлення давніх людей про структуру Космосу, а
сакральні числа приховують цикли Сонця (52

і 72 або 73), Місяця (28), сидеричний цикл Венери (32), цикл вагітності (40). Дослідження
символу дерева дозволяє проникнути в специфічну логіку мислення первісних людей.
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ПЛАСТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ МУЗИКИ ТА “МИСТЕЦТВ РУХУ”
В СУЧАСНОМУ БАЛЕТІ
Ключевые слова: пластичность в музыке, “искусства
движения”, современный балетный театр.

Анотація. Аналіз творчості видатних хореографів
ХХ ст. (С. Лифаря, Дж. Баланчіна, І. Кіліана та ін.) виявляє інтегративний зв’язок музичної пластики і пластики руху в балетній виставі.
Ключові слова: пластичність у музиці, “мистецтва
руху”, сучасний балетний театр.

Summary. The problem of integrative interconnections of
music plasticity with the plasticity of movements within ballet
play has been regarded in the samples of the most prominent
XX-th century’s dance’s masters — S. Lifar, G. Balanchine,
J. Kylian etc.
Key words: plasticity in music, “The Art of Movements”, the
Contemporary Ballet Theatre.

Аннотация. Анализ творчества выдающихся хореографов ХХ ст. (С. Лифаря, Дж. Баланчина, И. Килиана и
др.) выявляет интегративную связь музыкальной пластики и пластики движения в балетном спектакле.

Одним з найважливіших чинників динамізації інтегративних процесів у різних видах
мистецтва (музиці, театрі, кіно), що почалися
ще у першій половині ХХ ст., було посилення ролі пластичності1. Маємо на увазі проникнення зображально-пластичного начала в
“незображальне” мистецтво — музику, інтегративний вплив на неї позамузичної сфери,
зокрема театру, видовищно-ігрових форм, кінематографа, через що вона намагається вийти за свої межі в новий вимір, стати зримою,
відчутною, пластично дотиковою. Саме пластичність є важливим чинником, що зближує
музику з тими просторово-часовими мистецтвами, в основі яких лежать рух і жест, завдяки
чому здійснюється переклад візуальної мови
рухів на чутну мову звуків.
І, навпаки, музика також впливає на інші
мистецтва — театр, кінематограф, танець, —
які тяжіють до дедалі більшої “музикалізації”.
Особливо дає про себе знати цей взаємозворотний інтегративний зв’язок у музичнотеатральних жанрах, а надто у балетному театрі як “мистецтві руху” (термін Т. Куришевої
[7, 121]).
Саме в балеті “пластичність видовищно-

театральна” (художня форма, що твориться
мовою рухів) інтегрується з “пластичністю
музичною” (транспозиція мови пластики в
мистецтво звуків) [7, 121], що й забезпечує
взаємозбагачення і взаємовплив танцю і музики. Через це транспонування і здійснюється
зв’язок видимого-чутного в мистецтві балету.
Невипадково видатний хореограф і геніальний танцівник ХХ ст. С. Лифар вважав
танець “пластичною музикою” [8, 259], де
“мелодичною лінією” стає танцівник [8, 221],
чиї “руки співають, долоні говорять, ноги
відбивають і малюють ритм” [8, 259]. А власне танець у хореології С. Лифаря постає як
багатовимірна просторово-часова система
координації та сполучення його горизонтальних (лінії) і вертикальних (па) складників:
“лінії — це мелодії танцю, па — акорди, що
пластично акцентуються, вони можуть бути
гармонійними і дисонансними. В загальних
рисах велике романтичне адажіо є нічим іншим, як довгим розгортанням досконалого,
бездоганного акорду. І, навпаки, танці жанрові чи характерні базуються на пластичних
дисонансах” [8, 259].
Тож тут ідеться про спільність законів
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чутного-видимого, пов’язаних із синестезійним суміщенням співвідчуттів — пластичнохореографічного та інтонаційно-звукового.
Саме таке суміщення лягло в основу задуму
балету С. Лифаря “Ікар”, на який його надихнуло славнозвісне “Болеро” М. Равеля. Так
з’явився новий балет хореографа, де ритм народжувався з танцю, а “мелодичною лінією”
ставав сам танцівник. Кожний створений рух
записувався в його ритмічному еквіваленті.
Зрештою С. Лифар створив власну ритмічну
партитуру спектаклю, яку згодом композитор
А. Онеггер ( за допомогою Ж. Сіфера) інструментував для ансамблю ударних інструментів.
“Чистий ритм” ставав своєрідним камертоном
балету, максимально підкресливши малюнок
музикалізованих танцювальних рухів.
Особливу систему “отанцьовування” музичної партитури запропонував ще у 1922 р.
радянський балетмейстер Ф. Лопухов. Його
“Танцсимфонія” на музику Четвертої симфонії Л. ван Бетховена була вирішена у жанрі так
званого інструментального балету, побудованого на синхронному збігу найдрібніших одиниць музичної партитури та еквівалентних
їм пластично-хореографічних рухів (фігур),
тобто на точній відповідності “лінії танцю з
лінією звуку” [9, 93]. Згодом цей принцип граничної співвіднесеності звуку та хореоруху
(проте вже не тільки на рівні мікроструктур,
як у Ф. Лопухова) стане одним з визначальних
у хореопоетиці Дж. Баланчіна, який був переконаний, що “танцю як такого поза музикою”
[5, 191] не існує.
Продовжуючи лінію “безсюжетного балету”, започатковану ще М. Фокіним — балетмейстером “Російських сезонів” С. Дягілєва
в Парижі та Ф. Лопуховим, Дж. Баланчін також звертався до жанрів інструментальносимфонічної, небалетної музики і вдало “перекладав” її на мову танцювальної пластики,
враховуючи не тільки принципи формотворення, а й найменші нюанси в розгортанні музичного тематизму, аж до варіантних,
ритмоінтонаційних змін тем, їхніх інверсій,
контрапунктичних поєднань, досягаючи дивовижної гармонії музики і танцю, їх звукозримої архітектоніки.
Саме в такому ключі вирішено знакові по-

становки Дж. Баланчіна на музику Й. С. Баха,
Г. Ф. Генделя, Г. Форе, Ж. Бізе, П. Чайковського, І. Стравінського та інших композиторів.
В одній з найвідоміших композицій Джорджа
Баланчіна у жанрі інструментального (безсюжетного) балету “Concerto Bаrocco” на музику
Й. С. Баха, здійсненій ним ще 1941 р.2, принципи музичної структури та формотворення
також скрупульозно перекладаються на мову
пластики. Хореографічний спектакль розгортається за принципом пластичного освоєння
складної поліфонічної фактури музики Баха.
У пластиці рухів, жестів, поз відтворюються
найменші зміни метроритміки, звиви мелодики, модуляційні ходи, риторичні фігури, кожна
з яких має свою особливу семантику. Музика
Баха оживає у примхливих візерунках, мереживі барокових віньєток, у мінливих, складних сплетіннях пластичних ліній. Будова барокового концерту повністю “дублюється” в
хореографії: танцюється сама форма концерту
(тричастинна), tutti в музиці відповідають tutti
в танці, партії сольних інструментів або ж інструментальних дуетів точно повторюються
в соло і дуетах танцівників. Власне, в основі
пластики Баланчіна ми вбачаємо дещо трансформований класичний танець: але навіть ті
самі підтримки, піруети, па-де-де в їхньому
неокласичному обарвленні сприймаються поновому, поза будь-яким сюжетним контекстом,
як пластичний еквівалент музичного ряду.
Видатний інтерпретатор балетно-симфонічних опусів І. Стравінського Дж. Баланчін
зазначав, що “думка про протяжність просторової динаміки” була підказана йому метроритмічною системою Стравінського, а сама
музика композитора з її точним “звуковим часом” викликала в хореографа яскраві візуальні
відчуття-асоціації. Сам І. Стравінський щодо
хореографічного перекладу Дж. Баланчіним
своїх творів (зокрема “Рухів” для фортепіано та оркестру) зауважував: “Бачити хореографію Баланчіна — означає слухати музику
очима…” [5, 191].
У безсюжетному балеті на музику “Симфонії у трьох рухах” І. Стравінського Баланчіну вдалося досягти максимального злиття
ритмоінтонаційного “образу руху” та його
візуально-пластичного еквіваленту, візуалізу83

СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

вавши музику, написану воєнної доби, в автоматизовано-механістичних ритмах, нестримному, нестямно-гарячковому темпі.
Отже, точно схоплений характер руху, продиктований зоровими враженнями, спочатку
покликав до життя майже зриму мускульномоторну енергію “Рухів” для фортепіано та
оркестру й “Симфонії у трьох рухах” І. Стравінського, а згодом допоміг Дж. Баланчіну перевести цю енергію у дієву пластику музикалізованого хореографічного руху.
Цей принцип взаємодії видимого-чутного
буде домінантним й у багатьох сучасних хореографів — у певному сенсі продовжувачів
лінії Баланчіна — М. Бежара, Дж. Форсайта, І. Кіліана та ін., для яких хореографічна
партитура, пластичний рух завжди народжувалися з музики, перебували з нею в тісному
причиново-наслідковому зв’язку, були зумовлені нею.
Тож саме музика відігравала вирішальну
роль у новаторських пошуках балетмейстерів ХХ ст., в оновленні балетних форм, самого жанру балету (ширше — усього танцювального мистецтва ХХ ст.). Визначальною в
запереченні усталених балетних норм і пошуках нової пластики, зазвичай, була концепція
композиторів-новаторів — І. Стравінського,
С. Прокоф’єва, М. Равеля. Вони сміливо оновлювали ритмоінтонаційну і пластичну сферу
балетної музики, що, своєю чергою, сприяло
докорінній зміні хореографічної лексики. Згадаємо хоча б “Весну священну” І. Стравінського з її “варварськими” ритмами, постійною зміною акцентів, “збоями” і “розривами”
в русі” [2, 75], що вимагали від її першого постановника В. Ніжинського принципово нового підходу до пластичного вирішення: “…не
примітивного уявлення про зв’язок музики з
танцем…” [12, 68], а “хореографічного переосмислення”, що базується на специфічному
контрапунктичному співвідношенні музики і
танцю.
Показовим з погляду специфіки втілення
пластичної мови рухів у ритмоінтонаційний
“образ руху” та їхньої взаємозумовленості, яка
стала визначальною для хореоверсій багатьох
відомих балетмейстерів, є твір “Дитя і чари”
М. Равеля (автор лібрето — Г. С. Колетт)3, по-

будований за законами яскравої театральної
видовищності4.
Равель називав свою ліричну феєрію оперою. Хоча насправді “Дитя і чари” є синтезом
опери і балету, але вже в новій якості (порівняно з традицією Люллі — Рамо, з характерним
для неї запровадженням у французьку оперубалет суто танцювального дивертисментусюїти): спів органічно поєднується з танцем,
що надає дієвості музичному розвитку (тобто дивертисмент — не лише танцювальний,
у кожного персонажа — своя виразна вокальна характеристика). Створення образівхарактеристик персонажів у сценічному русі
стає можливим завдяки поєднанню пластичної виразності танцю, руху (пластичність
саме і є знаком самого руху, дії) з пластичною
виразністю мелодичних ліній: чи то в арії, чи
то в музичній декламації. Тобто інтонаційна
пластичність у музичній тканині опери-балету
“Дитя і чари” досягається через проникнення
розмовної інтонації в балет (пластичний речитатив) і особливого пластичного жесту — в
оперу. Поєднуючись з пластикою вокальною,
танцювальна пластика (як і виразність пластики руху і міміки) надає їй особливої ритмоінтонаційної пружності й гнучкості.
Втілені у пластичній інтонації жест, міміка,
танець стають вираженням характеристичності поведінки кожного персонажа опери-балету
(Дитя, Крісло, Канапа та ін.).
В опері-балеті “Дитя і чари” саме пластичність структурує усю форму. За тотальної
експозиції, залученні все нових і нових персонажів (серія портретів речей, казкових героїв,
тварин, тобто експозиція, триває впродовж
усієї дії) тут немає експозиційності в її звичному розумінні, а є внутрішня дія, розробність у середині експозиційних сцен. Кожний
номер (а їх 17 з прологом і епілогом) чи то закінчений монолог (аріозо, арія), чи розімкнену форму, — залучено в загальну дію.
Монтажний принцип уведення кожного нового епізоду, чергування окремих закінчених
сцен, як в американському музичному ревю,
близькість до кінематографа, до анімації (одухотворення і оживлення речей, предметів) надають особливої динамічності, дієвості, пластичної виразності кожному епізоду окремо й
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усій композиції загалом. Водночас калейдоскопічність зміни епізодів, кадрова драматургія
не заважають Равелю у створенні дуже ємних
портретів-образів.
Композиторові дивовижним чином вдається збагнути внутрішню сутність, “душу”
речей. Равель протиставляє два світи: світ дитини і світ речей довкола неї. Кожний з них
перебуває у своєму вимірі, у своїй реальності
та водночас ці світи перетинаються.
Запровадження принципу театру в театрі,
дії в дії (переключення дії з реального плану
на казковий), динаміка контрастних зіставлень епізодів також працюють на пластичність
структурування всієї композиції й музичної
драматургії опери-балету в цілому.
Пластичність впливає й на перебіг сценічного часу: то прискорюючи його в дієвих
сценах, то уповільнюючи в сценах з переважальною експозиційністю. Такі прискорення
відбуваються у сценах з Годинником, у скерцо Старенького Задачника та хору Цифр, що
є взірцями дієвої пластики, динамічного наростання, яке народжує наскрізні динамічні
структури. Музично-пластична характеристика Старенького Задачника засновується на
лапідарній дводольній ритміці (за ритмічної
пульсації чвертями), яка асоціюється з варварським маршем Доркона (з балету “Дафніс
і Хлоя” М. Равеля). Механістичність, різкість
руху посилюються тут гармонічним рядом,
що виникає з накладання квартово-терцових
утворень, суміщення двох септакордів (які
утворюють терцдецимакорд), народжуючи
гостро дисонуючі, жорсткі звучання. У вокальній партії Старенького Задачника переважають уривчасті скандовані репліки-вигуки з
опертям на жорстке звучання кварти. Поступово рух прискорюється: ритмічна пульсація
чвертями змінюється на пульсацію вісімками
(у вокальній партії Задачника), знаменуючи
початок танцю “в характері рондо” (ремарка М. Равеля [10, 62]). Нарешті рух дедалі
прискорюється, переходячи в галоп, а різкість звучань посилюється: у басовій лінії —
кварто-тритонові ходи; у мелодичній лінії —
хроматична гама, гармонізована паралельними
тризвуками (в партії хору Цифр). І звукозображальний прийом спіралеподібного руху

хроматичною гамою вгору, а потім униз пластично зримо відтворює просторову динаміку
“образу руху” — наближення та віддалення
Старенького Задачника й хору Цифр.
Справжньою пластичною дієвістю вирізняється скерцо Вогню з опери-балету “Дитя і
чари”. Динамічний “образ руху” тут створюється пластичною остинатністю, закладеною
в танцювальному супроводі з характерним
ритмом тарантели. Музично-танцювальна
пластична формула тарантели виникає в оперібалеті з кількох пластичних ліній — лінії
власне ритмічної пульсації (в її основі — гостро характеристичний регулярний ямбічний
ритм), а також з накладеної на неї мелодичної
лінії (сама тема тарантели), яка пластично відтворює вихровий іскрометний танцювальний
рух. І, нарешті, третя лінія — виразна вокальна партія Вогню (в колоратурного сопрано):
вона то дублює мелодичну тему тарантели, то
розливається у фіоритурах і руладах, що графічно зримо передають мінливу гру полум’я,
яке злітає догори і спадає (висхідний і низхідний мелодичний рух за звуками нонакорду, гамоподібні пасажі, мелодичні стрибки на
октаву вгору, на квінту, сексту, малу септиму — вниз). У результаті виникає пластично
рельєфний, динамічний образ Вогню як “символу руху”5.
Поліжанровість опери-балету, зумовлена
поєднанням суто французьких жанрів (пасторалі, менуету, мюзет, французького chanson),
танцювальних жанрів (тарантели, полонезу,
галопу) з жанрами сучасної музики (елементи
мюзиклу, сучасні танцювальні ритми — фокстрот), і стилізації старовинної китайської музичної культури надають музиці пластичної
багатовимірності, зримості, тілесної відчутності.
Саме завдяки первісно закладеній у музиці
Равеля пластичній інтонації як першопочатку, як основи всіх музичних характеристик і
стала можливою цілком адекватна пластична транскрипція опери-балету “Дитя і чари”,
здійснена сучасним нідерландським хореографом чеського походження Іржі Кіліаном у
Нідерландському театрі танцю6.
Утілені в пластичній інтонації жест, міміка,
танець є тут вираженням характеристичності
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поведінки, властивої для кожного персонажа
опери-балету. І оскільки в Равеля дійові особи
персоніфіковані через ритмоінтонації певного
танцювального жанру (у Крісла і Канапи — галантний менует у поєднанні з гордовитим полонезом, у Годинника — поквапливий марш,
у Чайника і Чашки — елегантний фокстрот, у
Вогню — стрімка тарантела-сициліана, у Пастушок і Пастушків — пасторальний мюзет, у
Задачника з Цифрами — загрозливий галоп),
балетмейстеру достатньо ретельно вивчити
партитуру з точними ремарками Равеля, аби
перейнятися всепоглинальною стихією танцювальності (у широкому сенсі слова) і гри7,
що структурують усі вокальні партії, й утілити музику в пластично-вигадливих, відточенодовершених хореографічних образах.
Відповідно до равелівської ритмоінтонаційної та жанрової заданості образівперсонажів, І. Кіліан у своїй винахідливій
хореоверсії “Дитя і чарів” загострює їхню
пластичну характеристичність, тим самим
підсилюючи театральність і видовищність
сценічного дійства (з відтінком гротеску й подекуди навіть абсурду). А головне — все це
якнайкраще працює на висвітлення образносмислової сутності персонажів-речей і одночасно акцентує і без того висхідний динамічний вектор дії.
Показова з цього погляду комічна танцювальна сцена Крісла і Куанапи (в ремарці
Равеля цей епізод зазначено як танець “часів
Людовіка ХV” “розмірений і гротескний” [10,
15]), побудована на поєднанні ритміки старовинного менуету з його галантно-куртуазними
поклонами та реверансами, гордовитої полонезної ходи з мелодизованим речитативом, близьким до запитальних мовленнєвих
інтонацій. Кіліан, акцентуючи у хореопластиці контрастну характеристичність персонажів — Крісла з його незграбною, важкою
“жаб’ячою” ходою-шкутильганням і маленької войовничої Канапи, — ще більше згущує
атмосферу гротескно-зловісного наступу зламаних речей на Дитя. Задля посилення ефекту загрозливої наступальності Канапи, хореограф візуально витягує фігуру танцівниці
одразу в двох площинах — по вертикалі (за
допомогою пуантів) і горизонталі (завдяки

химерному подовженню “рук-підлокітників”
гострими наконечниками-піками, якими Канапа безупинно атакує неслухняне Дитя).
Той самий принцип музично-пластичного
контрасту структурує і сцену Чайника з чорного фарфору і Китайської чашки, трактовану
М. Равелем на кшталт американської оперетиревю8. Акцентована фокстротна ритміка, скандовані ритмоінтонаційні вигуки та розгойдувальні механістичні репетиції-повтори на тих
самих словах і окремих складах “працюють”
на увиразнення в хореопластиці Чайника його
незворушної ваговитості й комічної “зацикленості” на ідеї помсти хлопчикові. Все це
структурує й відповідні форми пластичного
руху, що поєднують жваві фокстротні па та
пружні акцентовані кроки-деміпліє, що разом
з імперативними жестами-випадами гальмують і трохи обтяжують загальний танцювальний рух епізоду.
Зовсім інша — елегантно-граційна пластика в Китайської чашки, зітканої з полярних ритмоінтонаційних пластів — стилізованої в дусі
старовинних китайських пентатонічних наспівів мелодики та підкреслено-танцювальної
ритміки сучасного (для першої чверті ХХ ст.)
фокстроту. Вокальна лінія зберігає в собі погойдувальний “образ руху”, що посилюється
пружною сталою фокстротною метроритмічною основою. Широка інтерваліка на початку
ніби запускає пружинний механізм, що, поступово розкручуючись, нагадує розмірений хід
маятника. Згодом активний мелодичний рух
змінюється інерційним (мелодія ніби в’ється
навколо своєї осі) і стопориться на серії синкоп, щоб знову — після активного висхідного стрибка (на квартдециму) — повернутися
до основного погойдувального “образу руху”.
Слід додати, що текст, на який все це розспівується, складається переважно з уривків слів
і окремих складів, які нагадують звучанням
китайські слова, але насправді не мають жодного семантичного наповнення.
Повторюючи равелівський “образ руху” і
візуально підкреслюючи витонченість Китайської чашки, Іржі Кіліан знаходить для цього
персонажа особливу жестопластику, додаючи в її хореографічну партію яскраву нотку
“мюзик-хольності” з відтінком абсурду. Пев86
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ної екстравагантності додає й зовнішній вигляд порцелянової чашки з пап’є-маше, яку
танцівниця то розкручує, як хулахуп, погойдуючись у хвилеподібному фокстротному русі,
то ховається в ній, як равлик у мушлі, так що
назовні залишаються тільки ноги, примхливо
зігнуті у формі літери “Х” на деміпліє.
Виявляючи особливу екзотичну характеристичність Чашки, хореограф довершує її
образ застосуванням різновекторних форм
руху — струмливою пластикою рук, що, оплітаючи одна одну, по-зміїному звиваються догори й створюють ефект обертального руху
(щось на зразок дзиґи), карколомно-стрімкими
стрибками на колінах у перехресному русі
та блискавичними вертикальними жестамивикидами рук угору, що супроводжуються
грою-забавкою з китайською парасолькою.
В оригінальному пластичному прочитанні
танцювальної партії Дитяти хореограф, точно йдучи за музикою й ремарками М. Равеля, віднаходить додаткові барви та нюанси в
загострено-вугластій пластиці маленького героя, лейт-рухами якого є різкі жести, вихватки
та стрибки, тупотіння ногами й кульбіти, що
передають внутрішній несамовитий протест,
шалене роздратування і злість хлопчика на навколишній світ речей, тварин і навіть на Маму
й супроводжують сцени його безчинств.
Укрупнюючи фігуру Дитяти, яке залучається до активної сценічної гри, І. Кіліан тим
самим посилює ансамблевість. Адже первісно
замислені Равелем дуетні форми — Крісла і
Канапи, Чашки і Чайника, Вогню та Попелу,
Кота і Кицьки — перетворюються у Кіліана
на тріо (за рахунок введення хореографічної
партії Дитяти). Водночас, це вторгнення іншого типу пластичного руху створює певний
образно-емоційний та хореографічний контраст у дивовижному світі речей і тварин,
персоніфікованих через пластику того чи того
танцювального жанру. Як приклад можна навести гру хлопчика з туфлями на підборах, які
він відібрав у Китайської чашки. Одягнувши
їх на руки, Дитя, стоячи на чотирьох, відбиває
ними чечітку на підлозі — свого роду парафраз “танцю з булочками” Чарлі Чапліна.
Разом з тим, під впливом взаємодії з різними персонажами, хореографічна партія

Дитяти певним чином трансформується і модифікується, асимілюючи характерні форми
руху, притаманні іншим дійовим особам. Як
результат — у пластиці хлопчика поступово
гальмується й гаситься її агресивна складова;
його жести і рухи стають більш “олюдненими”, а пластика — більш гнучкішою.
Усі ці чинники працюють на ускладнення загальної структурної організації кожного
окремого епізоду-сцени, що надає додаткової
контрастності й водночас формує своєрідний
часопросторовий континуум, який складається із взаємосплетінь різних рівнів і векторів
хореографічного руху.
Ще один тип пластичних знахідок Кіліана пов’язаний з наслідуванням рухів природи (сцени в саду). Це вигадлива пластика
кажанів, бабок, нічних метеликів, які, тріпочучи крилами і створюючи примхливі
імпресіоністично-мінливі конфігурації-плями, заповнюють собою увесь сценічний простір. Це також різноманітні форми руху-гри,
притаманні маленьким жабкам, — стрибки,
підскоки, перегуки в русі, — об’єднані стихією вальсового руху. Все це, помножене на
рафіновану імпресіоністичну оркестрову колористику, підсвічену вишуканим звукописом
голосів природи — “музикою комах, жабок,
сміхом сови, шепотом вітерця і солов’їв” (ремарка М. Равеля [10, 72]), — створює особливу феєрично-чарівну атмосферу таємничого
саду, оживленого, як у анімації, примхливою
пластикою тварин і птахів9. Не менш зацікавлює своїм пластичним вирішенням сцена із
замкненою у клітці білкою. Динаміка руху тут
прискорюється завдяки складним акробатичним перекидам і стрибкам білки у клітці, що
її одночасно обертає Дитя. Стихія тотального
кружляння передує й останній сцені балету:
охоплені жагою помститися хлопчикові тварини в нестямі розгойдують і крутять клітку,
де замість білки знаходиться Дитя. Пластично відтворюючи в композиції цього епізоду
поліфонічну фактуру музики (фугато), Кіліан по черзі вводить у дію все нових і нових
персонажів-тварин, рухи яких, сплітаючись
навколо клітки в мінливих контрапунктичних утвореннях-нашаруваннях, нагадують
дивовижно-химерний рухливий клубок.
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Дуже цікавий сценографічний прийом пов’язаний з трансформацією клітки на колиску,
в якій тварини заколисують Дитя, що заснуло
після всіх перипетій і переживань. І останній
трансформер — клітка-колиска перетворюється на велетенську умовну фігуру Матері
(згадаймо Бузинову Матінку в однойменній
казці Г. Х. Андерсена) — алегоричний образ
всепрощення й одвічної перемоги добра.
Таким чином, пластичну транскрипцію
філософської казки “Дитя і чари” реалізовано як взаємозворотний переклад: спочатку —

пластичних стимулів (жесту, танцю, міміки) у
музичний “образ руху” (у партитурі Равеля),
а потім — зримої пластичної музичної інтонації в її пластично-хореографічний аналог —
різні форми руху в балеті Іржі Кіліана.
Отже, завдання сучасного балетмейстерапостановника — “побачити” в музиці всю
різноманітність перетворених у ній форм
танцювально-пантомімного руху й перекласти звукове (ритмоінтонаційний “образ руху”)
у візуальне — власне хореопластичний рух.

Примітки:
1

5

Порівняння В. Хогарта [1, 449].
Символічно, що автором першої хореоверсії “Дитя і чарів”
М. Равеля був Дж. Баланчін, який здійснив її у американському “Балет сосьєте” в 1947 р. Хореограф віднайшов, з нашого
погляду, незвичний для цього жанру (й до того ніким не застосовуваний в інтерпретації равелівського твору) постановочний прийом. На сцені розгорталася тільки балетна дія, там
само знаходився головний герой — Дитя, що співало (соло для
12-річного хлопчика), а інші солісти і хор були приховані від
глядача в оркестровій ямі. Баланчін перший перевів звукозриму музику Равеля в її пластично-хореографічний аналог, створивши цілком адекватну балетну транскрипцію твору “Дитя
і чари”.
7 Ігрова стихія опери-балету як формотворчий чинник у
статті не розглядається, оскільки цій проблемі присвячено
ґрунтовне дисертаційне дослідження В. Клименко (Жаркової)
[4].
8 Нагадаємо: сам композитор зауважував, що у його музичній феєрії “Дитя і чари” були мелодика і спів, трактовані “в
дусі американської оперети” [11, 196].
9 Задля цього композитор уводить у парний склад оркестру
допоміжну групу ударних інструментів (тертушку для сиру,
дерев’яний брусок, батіг, тріскачку, кроталі, еоліфон, челесту), крім того — флейту з кулісою, арфи, фортепіано.

Сучасне трактування поняття пластичності набуло більш
широкого значення — як специфічноа здатність до зміни, що
виражається в особливій співвіднесеності динаміки й статики, руху і тілесності. Інакше кажучи, пластичність передбачає
здатність до прояву внутрішніх потенцій “матеріалу” того чи
іншого мистецтва, можливість його перетворення і трансформації за умови збереження вихідних властивостей. Тим самим
пластичність, збагачуючи кожне з мистецтв, дає внутрішній
імпульс до їх розвитку.
2 Балет було репрезентовано київській публіці під час гастролей Баварського штатсбалету з Мюнхена (художній керівник Іван Лішка) на сцені Національної опери України у рамках Тижня німецької культури у жовтні 1998 року [4].
3 Спершу п’єса-казка замислювалася С.-Г. Колетт як балетфеєрія з назвою “Дивертисмент для моєї дочки”. Равель трансформував ідею балету в ліричну фантазію. Сам композитор
у післяпрем’єрному інтерв’ю газеті “Le Gauloise” зауважив:
“Партитура “Дитя і чари” — це надзвичайно глибокий меланж
стилів усіх епох від Баха до… Равеля! Вона знаходиться між
оперою і американською оперетою, що переривається начебто
музикою джаз-бенду. Перша і остання сцени опери... є поєднанням античного хору і мюзик-холу” [3, 590].
4 Хореографом-постановником
прем’єрного спектаклю
“Дитя і чари” М. Равеля в Опері Монте-Карло 21 березня 1925
року був Дж. Баланчін.
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ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ
ПРАВОСЛАВНОГО ЖІНОЧОГО ЧЕРНЕЦТВА
Анотація: У статті православне жіноче чернецтво
розглядається як явище культури. Встановлено, що
православна монастирська культура є сферою життя
церкви й суспільства, в якій жіноче й чоловіче зрівнюються, зберігаючи водночас свою специфіку.
Ключові слова: монастирська культура, православ’я,
жіноче чернецтво, чоловічий монастир, жіночий монастир.

женское и мужское уравниваются, сохраняя одновременно свою специфику.
Ключевые слова: монастырская культура, православие,
женское монашество, мужской монастырь, женский
монастырь.

Аннотация. В статье православное женское монашество рассматривается как явление культуры. Установлено, что православная монастырская культура
является сферой жизни Церкви и общества, в которой

Summary. In the article the Orthodox female monasticism
is seen as a cultural phenomenon. It is revealed that the
Orthodox monastic culture is a sphere of life of the Church
and society, where male and female are equalized, while
retaining its specificity.
Key words: monastic culture, Orthodoxy, women’s
monasticism, monastery, nunnery.

Православна монастирська культура на
сьогодні є одним із феноменів, що привертає
увагу дедалі ширшого кола дослідників. Актуальність цієї теми пов’язана з відродженням релігії й зростанням кількості монастирів, насамперед, в ареалі поширення східного
християнства, з необхідністю взаємодії між
обителями, що живуть за ортодоксальними
принципами, і сучасним суспільством. Разом
з тим, під “монастирем” і “монастирською
культурою” мається на увазі більшою мірою
чоловіче чернецтво, а особливості жіночих
монастирів виявляються менш вивченими.
Увагу дослідників теми жіного чернецтва,
наприклад, привертають прояви жіночої релігійності в цілому, безвідносно до певної
конфесії. Вони відзначають високу релігійність жінок, неабиякий рівень інтенсивності
релігійних переживань, що пов’язано із психоемоційним і фізіологічним станом жінки.
Відзначається також віра жінок у магічну
силу обрядів і загальна міфологічність жіночого ставлення до релігії [14].
Жіноча релігійність вивчається в контексті
гендерних досліджень, в яких особлива увага
приділяється питанню статусу жінок у релігійних громадах. Найчастіше цей статус оцінюється як недостатній і, на думку радикальних спостерігачів, образливий для жінок.

Що стосується досліджень безпосередньо
чернецтва, то історичний аспект виникнення
й існування жіночих монастирів (поряд із чоловічими) розглянуто у роботах П. М. Зирянова [4], І. К. Смолича [17], Н. В. Синициної та
ін. [10]. Жіноче чернецтво крізь призму доль і
житій його представниць вивчали у своїх роботах черниця Таїсія [18] і архімандрит Георгій (Тертишніков) [1].
Про актуальність зазначеної теми свідчить
і духовно-науковий симпозіум, що відбувся
1—4 вересня 2011 р. і був присвячений жіночому чернецтву [3]. Місцем його проведення
став сербський жіночий монастир Жича, що
має 800-літню історію.
У симпозіумі взяли участь представники
помісних церков Греції, Сербії, Росії, Франції,
Грузії, Румунії, Сирії та інших країн. Серед
питань, що піднімалися на симпозіумі, були
такі проблемні ситуації, як:
• взаємодія та ієрархічна супідлеглість ігумені та духівника-священнослужителя жіночого монастиря;
• пастирська роль жіночого чернецтва в
Церкві;
• взаємодія ігумені жіночого монастиря та
єпископа;
• духовні підстави, на яких засновуються
жіночі монастирі;
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• наявність особливостей богослужбового
життя в жіночому монастирі;
• внутрішнє життя жіночого монастиря та
ін. [3].
Існує ряд сучасних дисертаційних робіт,
присвячених розглянутій тематиці. Наприклад, Л. В. Куришова [9] вивчає своєрідність
культурних традицій жіночих монастирів Росії й на прикладі обителей Волгоградської області робить висновок про визначальну роль
соціально-благодійної діяльності в жіночих
монастирях регіону.
У докторській дисертації О. В. Кириченка [7] розглянуто історію жіночих монастирів у Росії XIX — середини ХХ століть крізь
призму поняття “подвижництво”. На думку
автора, “подвижництво — релігійний (православний) і соціокультурний феномен, що
виник у Росії на ґрунті масового навернення
православних жінок до ранньохристиянських
ідеалів святості й суворого духовного життя,
що вилився у створення численних громад і
спільножительних монастирів, що й проіснував з початку XIX до середини ХХ ст.” [7]. Визнаючи факт дуже бурхливого розвитку жіночих монастирів у зазначений час у Російській
імперії, разом з тим зауважимо, що подвижництво як явище можна віднести до всіх монастирів усіх часів (похідне від “подвиг” — “подвизатися” — популярне поняття чернечого
лексикону). Подвижництво є рисою чернечого життя загалом, має різні форми вираження
й не може бути віднесене тільки до жіночих
монастирів певного регіону й періоду.
Таким чином, в наявній літературі найбільш популярними є історичний і житійний
аспекти вивчення жіночих монастирів. Однак
як явище культури жіноче чернецтво практично не розглядалося. У зв’язку із цим, метою
цієї статті є виявлення наявності (або відсутності) специфіки жіночих монастирів як явища монастирської культури.
З погляду православ’я жінка не є якоюсь
вторинною стосовно чоловіка істотою. Біблійна розповідь про створення жінки з ребра чоловіка трактується сучасними богословами в
такий спосіб: “Давньоєврейське слово “риб”
не обов’язково має значення “ребро”, воно
може мати значення “бік, сторона”. Тут <…>

розкривається думка про те, що людська природа поділена на дві взаємодоповнювані частини” [2, 63].
Згідно із православним вченням, не тільки
людина є образом Бога, а й людське суспільство за своєю суттю втілює ту саму ідею, яка
закладена в Трійці: різні особистості-іпостасі
об’єднані своєю духовністю-сутністю. “Таким
чином, поділ статей відбувається з єдиною метою: задовольнити потреби в спілкуванні” [2,
63], а також “щоб тотожність єства показати”
[8]. Чоловік і жінка розуміються як істоти не
однакові, але такі, що мають рівну гідність.
Наприклад, часто на іконі Св. Трійці Старозавітної зображено три ангели-юнаки, але відомі й ангели у вигляді жінок [11, 25].
Значна роль жінок у хрещенні Грузії (насамперед Св. Ніно) і поширенні в країні нової
віри привела до нетрадиційних династичних
рішень — вінчання на царство жінки (цариці Тамари). Якщо жінка може бути проповідницею християнства, отже, вона може бути й
царицею [13, 5].
У клірі (штаті) собору Святої Софії в Константинополі за часів імператора Юстиніана
було 40 дияконіс [5, 700]. “Дияконіси обиралися з числа благочестивих дів або вдів. <…>
вони готували жінок до хрещення, допомагали єпископові при хрещенні жінок, проводили
з жінками катехізичні бесіди, стежили за поведінкою жінок у церкві” [5, 701].
У практиці Російської держави під час церемонії вінчання на царство імператриці (так
само, як й імператори) входили до вівтаря
через царські врата й, беручи чашу в руки,
причащалися за чином священнослужителів,
надпиваючи безпосередньо з чаші. Так були
короновані Анна Іоаннівна (1730 рік), Єлизавета Петрівна (1742 рік) і Катерина II (1762
рік) [6, 77].
Саме собою явище жіночого чернецтва
можна розглядати як реалізацію тези про
рівну гідність чоловіків і жінок у християнстві. Жіночий аскетизм і жіночі монастирі
виникають одночасно із чоловічими. Так,
рідна сестра відомого влаштовувача спільножительних монастирів св. Пахомія, Марія,
була ігуменею ним же заснованого жіночого
монастиря. Управляла жіночим монастирем і
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Мокрина, рідна сестра св. Василя Великого.
Фундаторкою пустельного спільножительства
для дів і вдів уважається черниця Синклітікія
[15, 118].
На думку професора О. І. Сидорова, в III
столітті жіноче чернецтво випереджало чоловіче [15, 50]. “<…> Св. Афанасій (Олександрійський. — О. С.) особливу увагу приділяв
жіночому чернецтву (або, точніше, “жіночому
аскетизму”), що мало велике значення в ту
епоху” [15, 26—27].
Починаючи з IV і V століть одяг ченців і
черниць практично не відрізнявся. (Сам цей
одяг походить від “палії” — плаща, який носили філософи. Запозичення його ченцями повинне було символізувати, що чернецтво, а не
антична філософія, є справжнім любомудрієм
[15, 40]). Унаслідок цього черницям навіть інкримінувалося одягання в чоловічий одяг [15,
40]. “Палладій зазначав, що одяг черниць був
таким самим, як у ченців, крім мілотів, тобто черниці носили лляні хітони, тоді як ченці — мілоти з білої цапиної шкіри. На чреслах
у них були шкіряні пояси. На голові носили
кукуль-хустку з вишитим хрестом” [3].
Рівність стосувалася й монастирського
статуту: “У жіночім монастирі діяли ті самі
правила, які преподобний Антоній установив
для чоловічих монастирів” [3]. Стан дівоцтва
визнавався в чернецтві бажаним для обох
статей. Не було відмінностей й у сфері богослужбового життя жіночих і чоловічих монастирів [3].
Разом з тим, можна відзначити наявність
певної специфіки організації жіночих монастирів, що продиктована особливостями психології, фізіології й культурної ролі жінок.
Наприклад, у жіночому монастирі часто
визнається за необхідне наявність охорони:
“Монастир (Новодівичий, Москва. — О. С.)
набув постійної охорони (в 1616 р. — 100
стрільців, в 1618-му — 350 ратних людей).
Монастирський статут не дозволяв стрільцям
перебувати в жіночій обителі. Для проходу
варти на стіни фортеці використовувалися
в’їзні арки в круглих вежах” [12, 6].
А. Я. Гуревич зазначає такі особливості,
властиві західноєвропейському жіночому чернецтву, які деякою мірою можна віднести й до

чернецтва православного: “воно із самого початку тісно було пов’язане з уявленнями про
значущість невинності, що, вподібнюючи діву
ангелам, непорочній Марії, надавала їй перевагу перед чоловіками в досягненні спасіння.
Жіночому чернецтву ставилася за необхідне
ще більш щільна закритість від зовнішнього
світу, покликана гарантувати дорогоцінний
дарунок цнотливості й непорочність шлюбу
із Всевишнім. <…> Черницям була запропонована сувора осілість, вони <…> не могли
займатися пастирським служінням, а також
збирати милостиню” [16, 330—331].
Крім того, жіночі монастирі перебували
під керуванням старця, ченця, який міг бути
і засновником жіночого монастиря, і його
“куратором”, авторитетною людиною, до
якої звертаються за порадою. Так, настоятелі
Афонського грецького монастиря Симонопетра — старці Ієронім (настоятель із 1920 по
1931 роки) і Еміліан (з 1973 по 2000 роки)
брали під своє духовне керівництво черниць
або жінок, що бажали ними стати; серед цих
жінок є 15 ігумень сучасних монастирів [3].
Така практика, коли старець засновує й курує і чоловічий, і жіночий монастирі, існує з
часу виникнення чернецтва. Ставлення старця (і загалом — чоловічого монастиря) до
жіночого монастиря трактується не за типом
панування-підпорядкування, а як заступництво, турбота, захист, ставлення, яке “забезпечує”, а не “контролює”. Саме такі відносини
існують між афонським монастирем Симонопетра й заснованим ним на своєму подвір’ї
жіночим монастирем Ормілія: “У статуті монастиря Ормілія зазначено зовсім ясно, що
священна обитель Симонопетра визнає індивідуальність священного монастиря Ормілія,
якому надає право бути незалежним і самокерованим” [3].
Один із сучасних ієрархів Грецької Православної Церкви митрополит Месогеї й Лавреотики Миколай так визначив відмінність жіночого монастиря від чоловічого:
• у жіночому чернецтві немає крайнощів
подвижницького, відлюдницького життя або
вони є винятками;
• головний вид жіночого чернецтва — гуртожиток;
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• відмінності жіночого чернецтва продиктовані анатомічними, фізіологічними, біологічними відмінностями жіночого організму;
• жіноча природа влаштована так, що повинна сприймати, щоб знайти повноту, звідси — прагнення до союзу, спілкування, інтересів іншого;
• для жінок є властивим особливе сприйняття часу (яке походить від налаштованості
на очікування), що виражається в довготерпінні, психологічній витривалості, “вона мириться з часом, <…> усе, що вона робить, повинно бути тривалим” [3].
Разом з тим, митрополит Миколай зазначив і наявність специфічних недоліків жіночого чернецтва, що походять, як і переваги, від
особливостей жіночої природи. Він говорить
про надмірну чуттєвість, заздрість, прагнення
порівнювати себе з іншими, почуття переваги над іншими, зміну світосприймання через
чуттєвість, а також хворобливу прихильність
до духівника. “Створюється таке прихованоеротичне сприйняття, тобто любов виключно
природного, людського, егоцентричного характеру. Така любов до духівника полягає в
тому, що ми прагнемо, щоб духівник займався
нами, пестив би наші почуття, і починаються
плітки” [3]. Митрополит також погоджується з
висловлюванням іншого духівника, що “один
жіночий монастир стомлює його більше, ніж
десять чоловічих” [3].
Крім зазначених характеристик, неодмінною умовою існування жіночого монастиря
є присутність священика-чоловіка, який служить добове коло богослужінь і приймає сповідь у насельниць.
Існування двох “центрів” — ігумені та
священика-духівника — в одній чернечій громаді здатне породжувати неприємні колізії
відносин і у разі найгіршого розвитку подій
призводити до руйнівного двовладдя. Тож питання взаємин ігумені-настоятельки й старцядухівника було особливим чином розглянуте
на духовно-науковому симпозіумі в Жичі.
Його учасники з канонічних позицій і на підставі православного переказу одностайно висловилися за безумовну першість ігумені у
праві керування монастирем.
Ця безумовна першість ігумені в жіночому

монастирі виражається в таких основних положеннях:
• ігуменя — духовна мати, а духівник —
не “батько” громади, а помічник ігумені;
• роль духівника насамперед — це роль
“смиренного виконавця таїнств”;
• якщо між ігуменею і духівником виникають суперечки — він повинен піти із цього
монастиря;
• у монастирі повинен бути тільки один
авторитет — ігуменя;
• духівник не повинен вчиняти ніяких заходів, якщо те йому не доручила особисто ігуменя;
• у сестер не повинно бути думок і секретів, які вони відкривають духівникові, але не
відкривають ігумені;
• потрібно знайти можливість, щоб сестри
сповідалися духівникові в присутності ігумені;
• сповідь священикові не заміняє одкровення помислів ігумені як духовній матері;
• жінка схильна відчувати потребу в більшій близькості й більш теплих відносинах,
ніж чоловік, що й може забезпечити ігуменя,
а не священик;
• якщо черниці регулярно сповідують свої
помисли ігумені, немає необхідності в частій
сповіді у священика;
• священик не має права давати поради
черницям стосовно того, яким повинне бути
їхнє щоденне духовне правило й духовне читання. Цей порядок установлює ігуменя;
• роль ігумені — духовне керівництво й
організація повсякденного життя монастиря;
• священнослужителеві-духівникові краще взагалі “триматися подалі” від своїх сестер і здійснювати своє наставництво через
листування [3].
Таким чином, якщо розуміти під взаєминами ігумені й священика погляд на співвідношення “жіночого” і “чоловічого” у православній церкві, то можна відзначити їхню певну
рівність.
Єдиновладдя чоловіка (ігумена) у чоловічому монастирі відповідає єдиновладдю жінки (ігумені), відповідно, у жіночому. “<…> те,
що діє в чоловічому монастирі відносно ігумена, має силу й для жіночого стосовно ігуме92
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ні, яка є образом Христа. Церква засвоїла для
себе погляд: немає чоловічої статі, ні жіночої
(Гал. 3, 28), але тільки ангели Божі (Мк. 12,
25), як і в Царстві Небесному” [3].
Жіночі монастирі, незважаючи на відсутність у православ’ї можливості жінці бути
священиком, беруть участь у пастирському
служінні Церкви. Ця діяльність прослідковується в такому:
1) чернечий спосіб життя жінок є прикладом для мирян;
2) своєю молитвою ченці, зокрема й жінки,
підтримують мирян;
3) уклад монастирів (зокрема жіночих)
здатний впливати на ціннісну орієнтацію мирян, пробуджувати їхнє духовне життя, сприяти внутрішньому зосередженню на “єдиному
на потребу”;
4) чернець (черниця) — найкращі психологи, які самі страждали, чимало чого навчилися й можуть зрозуміти інших [3].
Жіночі монастирі, на думку Еміліана, ігумена афонського монастиря Симонопетра,
створюються на таких засадах:
1) наявність старця — ктитора й піклувальника — із чоловічого монастиря;
2) необхідність внутрішнього керування (і
самоврядування) жіночого монастиря: “там,
де зникли самоврядування й незалежність,
швидко пропадає й чернече життя”;
3) потреба в неординарній особистості в
особі ігумені як “духовної матері”;
4) традиції аскетичного напряму думок і
розумного діяння в монастирі;
5) збори сестринства, які проводить ігуменя, а іноді й старець, на яких тлумачиться
Слово Боже;
6) виховання сестер словом і прикладом;
воно повинне бути спрямоване на особистість, а не на “індивідуума”;
7) пристосування: “Повага до особистості й зміна внутрішнього світу сучасної людини привели старця Еміліана до думки, що
необхідно трохи пристосувати чернече життя
до сучасних умов. <…> Старець шукав пристосування <…> у режимі дня <…> щоб не
знищувати особистість. <…> Освіта повинна
сприяти людині, слухняність не повинна знищувати власний вибір і волю” [3].

Таким чином, про наявність специфіки
жіночих монастирів порівняно з чоловічими
можна зробити такі висновки:
• богослужбова практика жіночих обителей однакова із чоловічими (як деякі особливості можна назвати наявність жіночого хору,
іподияконів-жінок й одруженого священика (у
синодальний період у Російській імперії));
• організація побуту жіночих монастирів
є залежною від жіночої фізіології (наприклад,
необхідність охорони, підвищений рівень закритості);
• соціальна робота, здійснювана жіночими монастирями, залежить від культури й
соціального замовлення певного історичного періоду (наприклад, рукоділля завжди визнавалося жіночим заняттям і завжди було в
монастирях; в XIX — на початку ХХ століття
соціальна роль жінки полягала в можливості
бути вчителькою й лікарем — при жіночих
монастирях з’являються школи, притулки,
богадільні; сучасні черниці, крім вищезазначеного, керують дитячими театрами, пишуть
ікони, роблять літературні переклади з давніх
і сучасних мов, створюють комп’ютерні програми та інтернет-сайти.
Водночас жіноче православне чернецтво
не має свого Афона — чернечої республіки
світового значення. Жіночі монастирі дають
приклади обителей, які населяють лише незаймані (Дивеєве, за задумом прп. Серафима
Саровського), чого немає серед чоловічих монастирів. У чоловічих монастирях священство
виникає із середовища самого братерства, священнослужитель обов’язково є ченцем. У жіночих — священик запрошується у монастир і
походить із середовища “білого духівництва”
(тобто є одруженим). У зв’язку з цим у чоловічих монастирях поширено почуття поваги
до ієромонаха, священика, що стоїть вище,
ніж рядовий чернець. А в жіночих (згідно із
зауваженням А. Кураєва) у черниць іноді виникає почуття переваги над одруженим священиком. Серед чоловічих монастирів більшменш чітко вирізняються типи, орієнтовані
на соціальну роботи або споглядальне життя.
У жіночих монастирях такі типи виокремити
складніше. Саме чоловічі монастирі породили
численні аскетичні практики; жіночі обителі
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більш відомі своїм самозреченням на ниві соціальної діяльності.
Ці відмінності проте не спростовують тези,
яка була виголошена на симпозіумі в монастирі Жича: “у Церкві немає жодної відмінності
в гідності між чоловічим і жіночим. І право,
яке має жінка в Церкві, виникає не з її потреби бути рівноправною із чоловіками, це просто дарунок, який Бог дає кожній особистості,
кожному образу Божому. Тим самим немає істотної відмінності між природою життя чер-

ниці або ченця. Немає чоловічої статі та жіночої, як говорить апостол Павло” [3].
Таким чином, неможливість жінці бути
священиком компенсується чільною роллю
ігумені в жіночому монастирі, чим забезпечується рівність статей. Отже, православна монастирська культура є сферою життя Церкви
й суспільства, де жіноче й чоловіче зрівнюються, зберігаючи при цьому свою біологічну
специфіку.
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ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ
У ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДОРОБКУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Анотація. Розглядаються драматичні твори Лесі
Українки в полікультурному контексті, що є вартісним
джерелом для історичної реконструкції цілісного вигляду культурної епохи. Полікультурний контекст, залучений Лесею Українкою в українську літературу, дозволяє
представити в культурі не лише України, а й світу, специфіку творчого доробку поетеси і те, як саме цей контекст визначає реальність самої культури.
Ключові слова: самоідентифікація, неоромантизм, наукова біографія, національний менталітет, митець, полікультурний контекст.

ет представить в культуре не только Украины, но и
мира, специфику творческого наследия поэтессы и
то, как этот контекст определяет реальность самой
культуры.
Ключевые слова: самоидентификация, неоромантизм,
научная биография, национальный менталитет, художник, поликультурный контекст.

Аннотация. Рассматриваются драматические произведения Леси Украинки в поликультурном контексте,
что является бесценным источником для исторической
реконструкции конкретного и целостного лика культурной эпохи. Поликультурный контекст, привлеченный
Лесей Украинкой в украинскую литературу, позволя-

Summary. The article deals with the works of Lesya
Ukrainka in a multicultural context, which is a valuable
source for historical reconstruction of concrete and holistic
view of the cultural epoch. Multicultural context, that
Lesia Ukrainka used in Ukrainian literature allows also to
introduce not only the Ukrainian, but the world culture as
well, specific creative works of the poet and how it is that
context determines the reality of the culture.
Keywords: identity, neoromanticism, biography, national
mentality, artist, multicultural context.

Актуальність розгляду драм доробку Лесі
Українки в полікультурному контексті важко
переоцінити, адже вони повертають модерну
українську літературу на шлях одностадіального розвитку з літературою європейською.
Формуючись як митець, Леся Українка відчула розрив в одностадіальності культурномистецького та літературного розвитку і
поставила собі мету — врівноважити, згармонізувати цей розвиток. Їй було зрозуміло, що
знання лише своєї культурно-мистецької, літературної спадщини недостатньо, тому вона
звертається до європейського культурного обширу. Це був момент, коли, за Грушевським,
Україна включилася в процес, в якому історія
людства поверталася до історії народів, в якій
культурні й економічні чинники часом важили
більше, ніж політичні.
Світоглядні засади Лесі Українки немовби “випадали” із загальноприйнятого в середовищі української інтелігенції наприкінці
ХІХ — на початку ХХ ст. орієнтування на
фольклорно-етнографічні моделі культури,
що викликало подив, нерозуміння й навіть
активне протистояння її позиції українських

народників. І справді, для сучасників поетеси
було не зовсім зрозумілим її постійне звернення до тем, що і географічно, і соціально,
здавалось, виходили за межі проблем, які на
той час хвилювали громадськість України.
Тому позиція Лесі Українки оцінювалась як
така, що віддалена від української проблематики. Але це була не віддаленість, а новий
розвиток художньої свідомості, зумовлений
не лише західноєвропейськими настроями
та впливами, але значною мірою й тим, що в
культурології вже набуло визначення “жіночого погляду” на світ і культуру. Ю. Лотман наголошував, що “жіноча культура” — особливий погляд на культуру, необхідний елемент її
багатоголосся” [5, 204]. Обґрунтовуючи означений феномен, Ю. Лотман аналізує “ Роман в
листах” О. Пушкіна й зазначає, що “антитеза
“чоловічого” погляду і “жіночого” у Пушкіна змінюється протистоянням історичного та
вічного. Так званий жіночий погляд стає реалізацією вічно людського” [5, 205]. На думку
Ю. Лотмана, “жінка — дружина і мати — найбільшою мірою пов’язана з надісторичними
властивостями людини, з тим, що глибше і
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ширше віддзеркалює епоху. Тому вплив жінки
на лик епохи в принципі суперечливий, гнучкий і динамічний. Гнучкість проявляється в
багатоманітності зв’язків жіночого характеру
з епохою” [5, 206]. Культурологічне обґрунтування “жіночого погляду” на світ і культуру
засвідчує, що крізь його призму можна осягнути той полікультурний процес, який активно освоювала Леся Українка, трансформуючи
його в українську літературу. Дослідження
цього процесу і є метою цієї статті.
Виклад основного матеріалу. Відомо, що
поетеса з дитинства занурювалась в обшир
світової культури. Так, Леся Українка ще в
1890—1891 роках для молодших сестер написала “Стародавню історію східних народів”,
щоб показати “життя різних народів давніх
і нових часів, себто їх історію” [9, 154]. Через ознайомлення з гімнами індійської Веди,
настановами священної книги іранців ЗендАвести, догмами маздейської віри, єгипетськими віруваннями авторка відкриває вищі
моральні цінності, вироблені протягом тисячоліть різними народами світу, що дозволяє їй
зрозуміти місце свого власного народу та його
культури серед цих народів. Таке “поліфонічне” бачення світової культури й виокремлення специфічних особливостей культури своєї,
національної, в контексті світової було характерним для творчості Лесі Українки.
Степан Тудор, перелічивши 20 драматичних творів Лесі Українки, зазначає, що 16 із
них приводять нас у чужі землі — “шістнадцять мандрівок по чужих і вічних дорогах
людської неволі, полум’яне шукання свободи,
щоб крізь віки, народи і простори повернутися
до неволі як поетичної теми” [цит. за: 8, 372].
Поетеса використовувала як сюжети, апробовані в літературі (образ Дон Жуана, Ізольди, іудейських пророків, Кассандри та інших),
так і впроваджені в літературний обіг власне
нею. Помітним є звернення поетеси не до
центральних персонажів, які були традиційними символами культур і народів, а до, так
би мовити, другорядних. У цьому нове бачення ідей, проблем, які Леся Українка розгортає у своїх драмах і висловлює устами
своїх героїв. Адже головними героями її драм,
власне, є філософсько-етичні проблеми. А.

Нямцу зазначає: “Численні форми і способи
рецепції та переосмислення традиційних сюжетів і образів світової літератури в певному
смислі ідеальні, оскільки в художній практиці
рідко зустрічаються чисті варіанти трансформацій класичного матеріалу. Тому, розглядаючи генетичні, контактні й типологічні зв’язки
і сходження між літературними явищами, що
засновані на сюжетно-образному матеріалі
минулого, необхідно враховувати не лише
елементарно-наочні сили взаємодії між ними
(перегук сюжетів, образів, мотивів, полеміка,
продовження, дописування, обробка, переказ), а й ті глибинні опосередковані зв’язки,
що виникли в процесі творчого опанування
пам’яток минулого і далеко не завжди усвідомлюються самими авторами” [6, 161].
Поетеса, опановуючи обшир світової літератури, вибудовує свою драматургію, яку зазвичай означують як трагічну. (До речі, сама
Леся Українка була переконана, що лише
трагедія дає глибінь і зміст життю.) Дехто із
дослідників її творчості саме в потягу до трагічного і вбачав причини занурення поетеси в
середні і античні віки. У статті “Утопія в белетристиці” Леся Українка писала: “Юрбі мало
наукової схеми. Вона шукає знамення часу,
вона прагне дива” [7, 105]. І такі образи творили диво, вони надихали людей, вони спрямовували їх до вищої моралі, вони, що найголовніше, будили їх від сплячки, байдужості.
У своїх творчих пошуках Леся Українка
віднаходить особистості, які здатні запропонувати народові власне світобачення, сміливо
йти проти стандартизуючої, масово-буденної
свідомості, такі особистості є центральними й
у новому модерному літературно-мистецькому
напрямі — неоромантизмі, особливістю якого
було те, що в ньому найпослідовніше виражалась національна ментальність, а це особливо
імпонувало поетесі. Теми, які відшукує поетеса в обширі світової літератури, відповідають її намірам відтворювати “борню великих
пристрастей” (Д. Донцов), в яких гартуються
міцні душі, що вестимуть український народ
до свободи. Найбільшим же її здобутком було
те, що, виводячи свою Вітчизну за межі колоніальної безвісті, вона йшла шляхом не протиставлення іншим народам та культурам, а, як
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це властиво давнім українським ментальним
особливостям, залишалася в річищі поліфонічної єдності з іншими народами та культурами. Звідси й цілком закономірне звернення
до тем саме світової культури.
Способом мислення Леся Українка — романтик, але завдяки філософському осмисленню дійсності і власному досвіду вона втілює в поетичну форму власні ідеї, які постали
на реальному українському ґрунті. Як поет
непересічний поетеса зуміла проблеми свого
народу ввести в коло проблем усього людства.
Добре знаючи “море світової поезії”, вона
вільно оперує світовими образами, світовими
сюжетами, надаючи їм цілком оригінального,
нового звучання. Вона формує образ, помічаючи його серед інших, не помічених до неї ніким. Так з’являється в її поезіях образ дружини Петрарки (“Забута тінь”), образ дружини
Мохамеда (“Айша і Мохамед”), образ Йогани,
про яку в Біблії є лише один рядок (“Иоганна
жінка Хусова”). Перебуваючи в Криму на лікуванні, на землі, де, за грецькою міфологією,
знайшла притулок Іфігенія, врятована Артемідою донька Агамемнона та Клітемнестри,
Леся Українка відтворює почуття та переживання вигнанниці, що сумує за Вітчизною.
Певною мірою поетеса створює автобіографічний твір: устами Іфігенії оплакуючи свою
Вітчизну, говорячи про свою любов до неї,
про відчай від розлуки, робить свій остаточний вибір — сенсом життя для неї стає служіння Батьківщині своїм огненним словом.
У “Іфігенії в Тавриді” Леся Українка, звертаючись до світової теми, розкриває власне бачення її і визначає свій життєвий вибір. Як зазначав М. Зеров “…її вавилоняни й єгиптяни
мають сучасну психологію, а її американські
пущі, середньовічна Іспанія, Рим і Єгипет —
то тільки більш-менш прозорі псевдоніми її
рідного краю” [4, 392].
Попри трагічну тональність її драм, у
філо-софсько-естетичних пошуках поетесі
притаманний був оптимізм, зовсім втрачений
у світобаченні російської та європейської інтелігенції, як діячів культури, так і у філософів. Оптимізм Лесі Українки грунтується на
її екзистенційній орієнтації, коли засадничою
цінністю і змістом її творів стає неповтор-

ність індивідуального буття. Цьому сприяло
і те, що Леся, як і інші українські мислителі
та письменники, відповідно до давньої ментальної орієнтації на активного індивідуума,
не прийняла концепції “тотальності”, яка запанувала в європейській культурі, й тяжіла до
певного універсалізму — релігійного, класового, національного. Таким чином, завдяки
творчим зусиллям поетеси духовна культура
України починає входження в світовий культурний контекст, робить перші кроки на цьому шляху. Якщо завважити, що в українському
культурному житті домінують реалістичнонатуралістичні тенденції, які тяжіють до позитивізму, то екзистенціальний порив Лесі
Українки відзначається цілковитою самостійністю, що спиралася на глибоке розуміння
сутності соціальних процесів. Водночас у своїх пошуках Леся Українка на противагу натуралізму виходить з українських національнолітературних традицій, для яких провідними
завжди були внутрішній світ людини, її індивідуальне екзистенційно спрямоване буття.
Давні романтичні стильові традиції, пов’язані
з народництвом, уже не задовольняли. Потрібно було створити новий стиль, який спирався
б саме на екзистенційні принципи розуміння
людського буття.
Леся Українка негативно ставилась до “народності” як лише селянськості, розглядаючи
етнографізм як шлях до побутовізму. На її рішуче переконання, не інтелігенція повин-на
йти в народ і пристосовуватись до нього, а навпаки — завдання інтелігенції полягає в тому,
щоб творити високого рівня культурні цінності й до них підносити народ.
Усе це сприяло виробленню поетесою нових стильових принципів, які зводилися до
проблеми символу як виявлення прихованої
сутності життя. “Та цю проблему розв’язати
у творчості було не так-то легко. Треба було
ревізувати природу мистецтва у довгих роздумах, ще й ще раз намагатися заглянути в
лабораторію сучасних митців, студіюючи їхні
твори, і, нарешті, переживати вулканічні струси, що звалися натхненням, в якому тільки й
могло народитися романтично окрилене слово” [1, 126].
Проаналізувавши ті методологічні особли97
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вості, які пропонували тогочасні європейські
мистецько-естетичні концепції позитивістського спрямування, Леся Українка виробила
власну методологічно-світоглядну концепцію,
яку визначила як неоромантизм, вирізнивши
його специфічні особливості, що пояснюють
нам її розуміння цього напряму.
Зауважимо, що для європейського неоромантизму характерним було відтворення почуття духовної втоми в епоху індустріалізації,
намагання втекти від її реалій в умовний світ
естетичної досконалості. Тепер стало можливим досить вільне поєднання різножанрових
і різностилістичних концепцій, ідей, що спостерігалось у польських неоромантиків, таких
як С. Пшибишевський, та російських символістів — А. Бєлого, К. Бальмонта та інших. І
все ж поряд з неоромантизмом і навіть усупереч йому активізується протилежне спрямування, виражене кардинально-народницькими
програмами революційної руйнації, в основу
яких покладені позитивістські методологічні
принципи.
Для Лесі Українки однаково далеким і чужим був песимізм європейського та російського неоромантизму і позитивістське “знищення” художньо-образного відображення світу.
Адже всі її твори підпорядковані настроям
вітаїзму, життєлюбства. Шопенгауерівська
концепція волюнтаризму, “очищена” від песимізму, органічно входить у неоромантичні
заклики письменниці до особистої відповідальності за свою власну долю, за долю своєї
понівеченої Вітчизни.
Ніцшеанська ж ідея “надлюдини”, не набуваючи в Лесі Українки того антигуманного
відтінку, який простежується у Фрідріха Ніцше, значною мірою впливає на героїчні образи її поезії і, особливо, драматургії. “В її історизмі виступають історичні традиції, але вони
ніби наладовані електричним струменем,
вони стріляють блискавками в майбутнє навіть і тоді, коли навколо чорна-пречорна ніч.
Центральне зерно неоромантики Лесі Українки, мабуть, можна було б визначити: сильна
інтелектуально, вольово, чуттєво особистість
шукає розв’язок філософських проблем життя не лише шляхом гостро логічної аналізи,
а й інтуїтивно, до того ж розв’язки останнім

способом, здебільшого, і є завершальними”
[1, 149]. До сказаного слід додати, що Леся
Українка неодноразово відзначає характерне
для неоромантизму протиставлення чуття інтелектові. У творчості вона, всупереч цьому
протиставленню, поєднує чуття та осмислення в пориві, який спрямований на досягнення
вершин, яких, зрештою, досягнути неможливо. “Блакитне небо”, як називає вона цю недосяжність, відіграє водночас і роль утопії, й
роль ідеалу.
Таке злиття реальності та ідеального відображення її, коли реальність стає формотвірним принципом майбуття, особливо повно
реалізовано в драматургічній творчості, в якій
світоглядно-філософські ідеї найпослідовніше й найчіткіше сформульовані в художньообразному ряді.
Саме орієнтація на екзистенційність у
творчості Лесі Українки створює сюжетне різноманіття її драматургії. Так, у її діалозі “Три
хвилини” це доволі чітко простежується. Не
зупиняючись докладно на цьому творі, окреслимо важливе “ для української інтелігенції
питання, на якому наголошується у “Третій
хвилі “: який вибір кращий: служити Вітчизні,
хай це і важко, перебуваючи на рідній землі,
чи краще це робити “на свободі”, поза межами Вітчизни. Певною мірою Леся Українка
вирішувала також і свою власну долю: адже
в 1900-х роках вона схилялася якийсь час до
того, щоб залишитися за межами російської
України — в Австро-Угорській Галичині. І
все-таки не тільки в її діалозі “Три хвилини”,
а й у драмі “Руфін і Прісціла” вона проголошує неможливість вибору втечі. Адже це вибір двох шляхів — зовнішня несвобода, яка в
рідній землі нерозривно пов’язана з внутрішньою свободою і прагненням до боротьби, і
свобода від боротьби та і від самого прагнення до свободи, що, як це достатньо повно розроблено у філософській системі екзистенціалістів, і є втіленням справжньої, навіть дійсно
можливої єдиної свободи.
Долю борців за таку внутрішню свободу
розглядає Леся у своїх творах і це стає предметом драматичної дії в поемах “Руфін і Прісцілла”, “В катакомбах”, “Адвокат Мартіан”,
“У пущі”. Зрештою, мабуть, немає жодного
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з драматичних творів Лесі Українки, де б не
розглядалася ця центральна для української
інтелігенції тема. І якщо у драматичній поемі
“На полі крові” зрада відкрито засуджується (правда, не тими, кого зрадив Юда, а ним
самим, бо тут акцент зміщується знову-таки
в екзистенційність, адже авторка розглядає
зраду як внутрішньоруйнівний процес самого
буття зрадника), то в усіх інших драматичних
та й ліричних творах Леся Українка показує
різні прояви зрадництва. “Українська поетеса моделює в своєму творі психологію євангельського зрадника, який залишається жити
і вимушений постійно згадувати своє криваве
минуле. При цьому Леся Українка враховує
численні звернення письменників наприкінці
XIX — на початку XX століття до образу Юди
і, зберігаючи деякі психологічні мотивування,
суттєво посилює соціально-ідеалогічні аспекти його трансформації” [6, 198].
У центрі цієї проблеми залишається сутність внутрішнього зрадництва. І тут слід зауважити, що це питання Леся Українка прозирає крізь віки. Передусім, вона зображує
внутрішній шлях до зради своєї землі, свого
народу — “У пущі”, “В катакомбах”, “Бояриня”. Як проблему виокремлює Леся Українка
зраду своїй сутності, своїй екзистенції, що
призводить людину (і це переконливо доведено у драматичних творах) до самознищення.
Аналізуючи Лесині образи, М. Зеров зазначав:
“Люди тільки доти живуть справжнім життям,
доки зостаються вірні собі, своїй природі” [4,
397]. Так гине Оксана у “Боярині”, відходить
у небуття Мавка в “Лісовій пісні”, каменіє
Дон Жуан у “Камінному господарі”. І тут на
українських реаліях виокремлюється проблема, яка стала однією з провідних й найважливіших у духовно-культурному та світогляднофілософському житті Європи. Це проблема
особистості та натовпу, митця і юрби. Задовго до “Повстання мас” Ортеги-і-Гассета Леся
Українка приділяє цьому питанню значну
увагу.
У тогочасній філософії ця проблема проходить процес становлення. Від шопенгауерівського світу, який є сумою “злих воль”,
ніцшеанської “надлюдини” у філософії стверджується концепція “героя” і “юрби”, що на-

буває до того ж помітно соціальної орієнтації.
У Лесі Українки ця проблема залишається в
межах її екзистенційного розуміння, розглядається не з погляду натовпу, а з погляду того,
хто проти натовпу. Стосунки митця і натовпу
виразно відтворено у драматичній поемі Лесі
Українки “У пущі”, де проблема, що є рушійною у драмі, — це проблема місця митця в
громадському житті країни, що було суголосно соціальному життю і в Україні, й у Росії,
тобто полікультурний чинник, що пронизує
драматичну творчість поетеси, допомагає їй
і через засвоєння, й через інтерпретацію, й
через діалог розкрити соціальні, національні, духовні проблеми України. Тут зауважимо, що будь-яка світова тема набуває нової,
української змістовності у драматургії Лесі
Українки, не випадаючи з полікультурного
контексту, а різноманітність світоглядних і філософських концепцій, їх амбівалентність надає творчості Лесі Українки того вічного звучання, яким вона вирізняється з-поміж інших
письменників. Так, серед екзистенціалів для
Лесі Українки ключовим був феномен “одержимості”, в якому втілились її світоглядні ідеї
і сформувалась парадигма людського буття в
“незвершеності”. Слід додати, що прометеїзм у Лесі Українки теж є однією з модифікацій мистецької одержимості Митця, який
своєю поведінковою моделлю виписаний в
епістолярії, літературно-критичному доробку і апробований в драматургічній творчості.
У зв’язку з цим поетеса трансформує образ
чарівного саду, до якого Митець потрапляє,
щоб відновити свій духовний потенціал, але
свідомістю уже втрачене таке значення саду
і Митець опиняється у пущі, вихід з якої, за
Лесею Українкою, можливий лише за умови
розуміння високого призначення мистецтва.
Проте свідомість знаходиться на рівні розуміння мистецтва як ремесла і не в змозі подолати цей розрив: тому Митець гине.
Попри трагічні долі героїв, загалом творчість Лесі Українки життєствердна й підносить і накреслює шляхи розвитку так званих
вічних тем, які завжди хвилюють і будуть хвилювати людство. Особливої цінності їм надає
вміння поетеси виявити ті загальнолюдські
ідеали та цінності, які об’єднують людство
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протягом тисячоліть. М. Зеров зазначав: “її
трагедія — то трагедія сівача, що вийшов занадто рано, “до звезды”, і в якому загоряється
гнів проти животіння суспільства, (“паситесь,
мирные народы”...) проти непридатного для
великих цілей знаряддя. А її самотність на
верхів’ях, далеко “від пахощів облесливих долин”, то самотність творця, що в горах повинен, як Заратустра, передумати всю свою мудрість, щоб у належний час понести її долину,
віддати людям” [4, 400].
Але в рідному краї її не чули, й поетеса
нерідко з гіркотою зауважувала, що вона незрозуміла своєму часові і своїм сучасникам.
Ці зауваження мали сенс, бо і справді вона належала до тих, які “прокинулися раніше свого
часу”, і її доля — це справді доля Кассандри.
Суть і високість рівня її як творця та мислителя
стає зрозумілою лише тоді, коли ідеї, висловлені в її поезії та драматургії, аналізуються на
рівні закладених у них філософських концепцій. Саме вияв філософського змісту творчості Лесі Українки дає можливість зрозуміти не
тільки внутрішню логічність і послідовність
її світоглядних позицій, а й глибинний зміст
її творчої спадщини, її полікультурне наповнення. Водночас, як зазначає М. Зеров, “...
її суцільне й своєрідне світовідчування дозволяє їй утворити оригінальну, українську
версію загальнолюдського сюжету. Сміливий
крок! Крім “Марії” Шевченка та кількох шедеврів його лірики, “Смерті Каїна”, “Похорону” та “Мойсея” Франка — в українській
поезії ні одна річ на ці вершини не сходила.
Справжнє “дерзання”, — хоч авторка і не лагодиться “робити епоху”! Скромно і обережно
вона зазначає (в листі до Л. М. СтарицькоїЧерняхівської): “Як ви про свого Дон Жуана
зараз же побачите... єсть це ні більше, ні менше як українська версія світової теми... “До
чего дерзость хохлацкая доходит”, — скаже
Струве і вся чесна компанія. Що це є справді
дерзость з мого боку, це я й сама тямлю...” [4,
397]. Зауважимо, що Леся Українка була Митцем, який ідентифікував себе до зразків високої літератури, що сприяло її заглибленню
в контекст філософсько-естетичних інтенцій
європейської літератури, в культурологічний
полікультурний материк.

ЇЇ творчість спрямована на творення “високої” української літератури, що засвідчила б
повноцінність і самодостатність національної
самосвідомості, і така настанова стає провідною для покоління української інтелігенції,
яке, за словами Лесі Українки, переставши
бути “українофілами”, стало, нарешті, називатись (а отже, й усвідомлювати себе) українцями. Серед провідних митців, перейнятих
ствердженням національної ідентичності,
Лесі Українці належить одне з чільних місць.
Питання про сутність і сенс національного
буття поетеса вирішує через філософськоестетичну рефлексію західноєвропейської та
вітчизняної думки, через світовий культурологічний, поліфонічний контекст, удаючись
до художнього освоєння класичної тематики,
християнських світоглядних настанов. Іноді постає запитання: полікультурний діалог у
драматургічному доробку поетки — це інтерпретація, засвоєння чи діалог культур? Можна
сказати, що у творчому доробку Лесі Українки здійснено інтеграцію, засвоєння і діалог
культур, адже “поліфонічне” бачення світової культури й виокремлення специфічних
особливостей культури своєї, вітчизняної, в
контексті світової культури було характерним
для творчості Лесі Українки, вона вишукувала світові полікультурні контексти, суголосні
українській дійсності.
Активна життєтворча позиція Лесі Українки шліфується на шляху від романтизму до
неоромантизму з рішучим доланням народницьких тенденцій. Цьому підпорядковане
осмислення світового мистецького надбання
та залучення української літератури до надбань літератури світової. Письменниця зуважує: “Та вже тепер поміж нашою молодою
громадкою почалось таке “западничество”,
що багато хто береться до французької, німецької, англійської та італійської мови, аби
могти читати чужу літературу... Я надіюся,
що, може, як більше знатимуть українці чужу
літературу, то, може, згине з нашої літератури
отой невдалий дилетантизм, що так тепер панує в ній” [7, 92].
Думки Лесі Українки про культурний поліфонізм поглиблюються в процесі аналізу
ідейних спрямувань української літератури.
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Її інтелектуальна думка фіксує завершення в
українській літературі доби “хлопоманів та
народництва” і вихід України на широку світову арену. Відбувається повернення до тих
джерел, на яких виникла і постала українська
культура загалом і українська література зокрема, тобто до часів формування чинників
національного менталітету.
Історіософські орієнтації художньої свідомості письменниці, для якої осмислення
історичних подій (чи у світовому, чи в національному масштабі) було необхідним для розбудови її індивідуально авторської картини
світу, сприяли процесу творення Митця.
Поетеса формує власне світобачення, гармонійно поєднавши набутки різних літературних спрямувань на основі новаторських філософських концепцій. Того часу Леся Українка
також багато перекладає та закликає до вивчення світової культури, літератури, філософії.
Звертаючись до давніх віків, поетеса шукала відповідні своїм ідеям постаті — від Кассандри до Боярині і тим самим залучала їх у
сферу української культури, хоча звернення
до давніх сюжетів стало приводом тогочасній
суспільності дорікати їй за виняткову класичність. Та за цим проглядає закономірність, про
яку пише А. Нямцу: “...у XX ст. (що має пояснення об’єктивного і суб’єктивного характеру) легендарно-міфологічні структури й деякі
літературні твори сприймаються як своєрідні
концентрати загальнокультурної пам’яті, “покликані” забезпечити поступову послідовність у духовній еволюції цивілізації, висунути якісь універсальні критерії взаємовідносин
між людьми і народами, нагадати людству про
його вище призначення” [6, 198].
У цьому також виявляються ознаки збереження в українській літературі початку XX ст.
елементів романтичної свідомості, яка знайде своє продовження в модерній літературі
й неоромантизмі зокрема, до якого на межі
ХІХ—ХХ ст. звернулися європейські письменники для опису перехідності культури від
“старого” до “нового” — “молодого”, “сучасного”. Неоромантизм фактично розглядався у
співвідношенні з іншими літературними найменуваннями культурологічного зсуву, який

актуалізувався в епоху декадансу й раннього
модернізму. У Європі неоромантизм не став
стійким терміном, оскільки визначав не конкретні стилістичні модифікації, а відтворював
“дух часу”. Це й зауважила Леся Українка,
виокремлюючи неоромантизм як новітній напрям молодої української літератури, адже
природа цього напряму така, що він відновлював національну традицію і “юнацький”
протест нового літературного покоління проти “позитивістської” системи цінностей, а це
було суголосне “духу часу” в Україні на межі
століть.
Розгортання в українському письменстві
початку XX ст. своєрідної неоромантичної манери дає підстави говорити про неї як явище
синтетичне, оскільки воно охоплює елементи
різнорівневих типів творчості (символізму,
натуралізму, неокласицизму, романтизму), тяжіючи до романтичного типу творчості. Саме
з раннім українським модернізмом, що, на
відміну від європейського, був явищем не
лише естетичним, а передусім культурноісторичним, пов’язане питання про шляхи й
напрями національно-культурного самовизначення неоромантизму Лесі Українки, якому чужий песимізм західноєвропейського і
російського неоромантизму; її творчість сповнена настроями вітаїзму: шопенгауерівська
концепція волюнтаризму втілюється у заклики до особистої відповідальності за власну долю й долю Вітчизни; ніцшеанська ідея
“надлюдини” набуває в Лесі Українки гуманного спрямування і впливає на героїчні образи
її драматургії. Вибудовуючи свою особистість
згідно зі своїми соціально-культурними настановленнями, вона й у творчості не протиставляє почуття інтелекту, об’єднуючи їх у тому
пориві “іns ВІаu”, який є і утопією, і ідеалом,
коли злиття реального й ідеального, його відображення, стає формувальним принципом
майбутнього у драматургії Лесі Українки.
Полікультурний контекст, залучений Лесею Українкою у її творчість, окрім з’ясування
його глибинних зв’язків з українською
духовно-мистецькою культурою, дає змогу
представити в культурі не лише України, а й
світу, специфіку існування української поетки
і те, як саме цей контекст дозволяє визначити

101

СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

реальність самої культури, яка здійснюється
лише в соціальній ідентифікації індивіда. Про
ці проблеми потрібно говорити в контексті наукової біографії Лесі Українки, де йдеться про
неї і як про митця, і як про особистість.
Тому сучасне осмислення культури, полікультурних контекстів посилює увагу до
індивідуального та унікального, що дозволяє
прочитати життєвий текст того чи того автора, заглибитись у культурно-історичну епоху.
Поціновуючи важливість зробленого Лесею
Українкою для піднесення української культури на світовий рівень, О. Забужко зауважила,
що завдяки Лесі Українці по-українському заговорили персонажі далеких країн і далеких
епох. Леся Українка “заселила заборонену й
переслідувану мову (“дім буття”, за Гайдегером, в українському випадку — забитий дошками) цілим пантеоном персонажів світової
культури, від героїв гомерівського епосу до
пророка Мохаммеда, Дон Жуана й масачусетських пілігримів, і в той спосіб піднісши сволок “української хати” на вселенську висоту.
Це дуже “центральноєвропейська” відповідь
— коли духовним еквівалентом нації, гарантом її єдності, а отже і життєздатності, стає
культура (ще Масарик свого часу стверджував, що “національна ідея є ідея культури!”),
причому неодмінно культура відкрита, включена в процес універсального, крізь час і простір, обміну вартостями” [3, 97].
Говорячи про полікультурний контекст
драматургічної творчості Лесі Українки, за-

уважимо, що найбільш виразні та продуктивні
“інваріантні” моделі самоідентифікації творчої особистості проявляються в її художній
практиці. Осмислюючи творче надбання Лесі
Українки, розуміємо, що воно являє нам позицію Митця в процесі набуття свого імені, яке
виражає філософсько-культурний і художньоестетичний досвід народу-нації. Відбувається
акт ідентифікації Митця з національним як
культурно-історичним феноменом. Ідентифікуючи себе як українку, Леся Українка укладає власну світоглядну систему, яку визначає
як неоромантизм, а виокремлені його специфічні особливості стають феноменами її власного світорозуміння та світовідчуття, органічно поєднаними з полікультурним змістом
загальнолюдської культури.
Висновки. Полікультурний контекст творів Лесі Українки слугує надзвичайно вартісним джерелом для історичної реконструкції
конкретного та цілісного вигляду культурної
епохи, що формувалась митцем і формувала
митця. Леся Українка представляє різні моделі людського існування, оголюючи їх екзистенцію, обираючи в історії людства трагічні
моменти зламу чи то в античні, чи то у біблійні часи, чи в часи історичних потрясінь.
Особливості художньої моделі творчості Лесі
Українки, проаналізовані на ґрунтовній базі
історико-літературних і теоретичних досліджень модернізму, дозволяють ввести її у контекст загальноєвропейського модернізму.
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СТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ТА КІНОТЕЛЕМИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ НАРИС
Анотація. У статті розглядаються процеси та особливості підготовки фахівців у вищих мистецьких навчальних закладах на тлі історичних соціокультурних
перетворень в Україні.
Ключові слова: вищий мистецький навчальний заклад,
спеціальна освіта, мистецька діяльність, художня
культура, театральне мистецтво, кіно і телебачення.
Аннотация. В статье рассматриваются процессы
и особенности подготовки специалистов в высших
учебных заведениях сферы искусства на фоне исторических социокультурных преобразований в Украине.

За роки незалежності України відбулися
численні соціокультурні та економічні перетворення. Змінилися державна ідеологія та
суспільні потреби, зокрема в галузі культури,
що, своєю чергою, зумовило зміни й у культурній політиці держави. Сьогодні суспільство
висуває високі вимоги до фахівця галузі художньої культури, вимагає від нього діяльності, спрямованої на утвердження державності
України, розбудову та збагачення її культури.
Ці вимоги знайшли відображення й у “Національній доктрині розвитку освіти України у
ХХІ столітті”, в якій наголошено на необхідності зміни “знан-нєвої” парадигми освіти на
“діяльнісно-розвивальну” і обов’язковому переході від інформаційно-репродуктивного навчання до особистісно-орієнтованого [9].
Саме мистецькі вищі навчальні заклади
(ВНЗ) покликані готувати фахівців галузі
культури і мистецтва, досліджувати проблеми
мистецтвознавства і вивчати ринок мистецької освіти в Україні.
Мета цієї публікації — простежити на
прикладі вищих мистецьких навчальних закладів в Україні ХХ—ХХІ століть процеси та
особливості підготовки фахівців мистецьких

Ключевые слова: высшее учебное заведение искусства,
специальное образование, деятельность в сфере искусства, художественная культура, театральное искусство, искусство кино и телевидения.
Summary. The processes and features of training preparation
of the art experts on the example of the high art educational
institutions in Ukraine against the backdrop of historical
structural changes examine.
Key words: the high art educational institution, vocational
education, activity in art sphere — theatre, cinema and TV.

спеціальностей на тлі історичних структурних перетворень.
Вищі навчальні заклади культури і мистецтв системи Міністерства культури охоплюють 64 заклади І—ІІІ рівнів акредитації (комунальної форми власності) та 12 навчальних
закладів І—ІV рівнів акредитації (державної
форми власності). У державній власності,
тобто у безпосередньому підпорядкуванні
Міністерству культури, знаходяться 11 вищих
навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації, 7 з яких мають статус національного, 10
навчальних закладів мають аспірантуру, 4 —
докторантуру. В цих інституціях навчається
майже 25 тис. студентів за 26-ма напрямами
фахової підготовки [3].
Для публікації опрацьовано й систематизовано дані по ВНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації,
державної форми власності, які на сьогоднішній день готують фахівців для сфери театрального мистецтва та кіно- телемистецтва.
Одним з найстаріших ВНЗ цього напряму
є Київський національний університет театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
Це провідний, багатопрофільний навчальний
заклад у сфері вищої мистецької освіти дер-
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жавної форми власності ІV рівня акредитації.
Має денну, заочну та вечірню форми навчання. Він є активним учасником загального процесу гуманітарного розвитку суспільства, збереження і примноження духовних цінностей
України. Витоки створення бере від 1 вересня 1904 р., коли на підставі Статуту, затвердженого 5 березня 1899 р. Міністерством
внутрішніх справ Російської імперії, в Києві
була відкрита Музично-драматична школа
Миколи Лисенка (з 1912 р. — імені Миколи
Лисенка).
2 вересня 1918 р. відповідно до “Законопроекту № 180 Головного управління у справах мистецтв і національної культури та Ради
Міністрів Української держави” школу було
перетворено на Музично-драматичний інститут імені Миколи Лисенка. У 1934 р. внаслідок реорганізації інституту на базі драматичного факультету було створено Київський
державний театральний інститут (КДТІ). В
цей же період в інституті було створено навчальний театр, який працював до початку
війни. Проведенню фундаментальних і прикладних досліджень, які повинні були стати
науково-теоретичною базою навчального процесу, підвищенню якості підготовки творчих,
наукових і науково-педагогічних кадрів у галузі театрального мистецтва, а також подальшому розвиткові мистецтвознавчої науки і
формуванню наукових шкіл сприяло відкриття в 1935 р. аспірантури зі спеціальності “Театральне мистецтво”. Під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років у 1941 р. КДТІ
був об’єднаний з Державним інститутом театрального мистецтва імені А. В. Луначарського в Москві. У 1945 р., після повернення з
евакуації, Київському державному інститутові театрального мистецтва з нагоди 100-річчя
від дня народження видатного українського
драматурга і театрального діяча І. Тобілевича
(І. К. Карпенка-Карого) було присвоєно його
ім’я [8].
З розвитком кінематографа для забезпечення кваліфікованими фахівцями галузі кіно
у 1961 р. постановою Ради Міністрів УРСР
було прийняте рішення про створення на базі
інституту факультету кінематографії. У 1968
р. після тривалої пе-рерви, спричиненої Дру-

гою світовою війною, відновив свою роботу
навчальний театр. Під час “хрущовської відлиги” університет почав приймати на навчання студентів із зарубіжних країн.
Активізація на початку 70-х років ХХ ст. засобів удосконалення організації та управління
виробництвом у різних сферах діяльності викликала інтерес фахівців і театральної сфери.
У зв’язку з чим в 1974 р. вперше в СРСР було
створено кафедру організації театральної
справи, викладачі й науковці якої вже 37 років
успішно готують кадри театральних менеджерів і ведуть наукові дослідження у сфері менеджменту і продюсерства [1, 6—8].
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 242-р інститут
було реорганізовано в Київський державний
університет театру, кіно і телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого, а Указом Президента України від 21 серпня 2004 р. за вагомий
внесок колективу університету в розвиток національної освіти і науки університету було
надано статус національного. З появою нових
технологій в галузі культурних індустрій, таких як кінематографія, телебачення, музична
індустрія, виник попит на фахівців нових спеціальностей, що дало можливість створення
в університеті Інституту екранних мистецтв,
який відкрився 1 вересня 2005 р. на базі факультету кінематографії.
Навчальну, творчу та наукову діяльність
університету забезпечують: факультет театрального мистецтва, Інститут екранних
мистецтв, загальноуніверситетські кафедри.
Підготовка фахівців проводиться за освітньокваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”.
До складу факультету театрального мистецтва входять 6 кафедр з навчально-науковими
лабораторіями: акторського мистецтва та режисури драми (перша і друга кафедри); акторського мистецтва та режисури театру ляльок;
хореографії та пластичного виховання; театрознавства; організації театральної справи.
У складі факультету функціонує навчальний театр як основна навчально-виробнича
база практики студентів факультету театрального мистецтва з повним циклом створення
професійних вистав.
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До складу Інституту екранних мистецтв
входять 5 кафедр з навчально-науковими лабораторіями: кінорежисури та кінодраматургії; режисури телебачення; звукорежисури;
кінотелеоператорства; кінознавства.
Підрозділом Інституту екранних мистецтв
є навчально-методичний відділ (кіно-телекомплекс), у складі якого функціонує навчальна кіностудія як основна навчально-виробнича
та науково-практична база з повним циклом
виробництва кіно- і телефільмів.
До складу загальноуніверситетських кафедр входять 4 кафедри з навчально-науковими
лабораторіями: 1) сценічної мови; 2) музичного виховання; 3) філології; 4) суспільних
наук.
Заочне відділення є основним структурним підрозділом, що об’єднує всі навчальні
групи студентів університету заочної форми
навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями вищої освіти — “бакалавр”, “спеціаліст”,
“магістр”.
Університет має наукову бібліотеку з загальним обсягом фонду — близько 90 000
одиниць і архів, у якому зберігається багато
цінних маловідомих документів з історії університету і діяльності в ньому визначних діячів театрального та кіномистецтва України.
В університеті діє аспірантура денної та
заочної форм навчання, що готує науковопедагогічні кадри вищої кваліфікації за
спеціальностями “17.00.02 — театральне
мистецтво” та “17.00.04 — кіномистецтво, телебачення”. Також діє асистентура-стажування для підготовки творчих кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями “Театральне
мистецтво”, “Кіномистецтво, телебачення”.
Харківський національний університет
мистецтв (ХНУМ) ім. І. П. Котляревського є
правонаступником Харківського державного
театрального інституту (рік заснування 1941),
що має свою передісторію. Ще у 20—40-х роках ХІХ ст. відомі харківські театральні трупи
І. Штейна та Л. Млотковського утримували
при своїх творчих колективах щось на зразок
театральних шкіл, де навчалися діти від 7 до
15 років. Наприкінці ХІХ— на початку ХХ ст.
у Харкові з’явилося кілька театральних шкілстудій, зокрема А. Бренко (1891 р.), О. Масло-

вої (1911 р.), театр-студія І. Ільїна та інші [4].
На початку 20-х років ХХ ст. у Харкові
короткий час існувала так звана Вища театральна школа (керівники М. Синельников і
С. Пронський), Театр-студія під керівництвом
І. Юхименка, а згодом — Я. Мамонтова і
Д. Грудини. У 1922 р. в Харкові було відкрито
Вищий театральний технікум, а 1923 р., внаслідок об’єднання технікуму з Музичним інститутом, — Музично-драматичний інститут.
Після розформування в 30-х роках Музичнодраматичного інституту в Харкові певний
час існувало театральне училище, а в серпні
1941 р. планувалося відкрити Харківський
державний театральний інститут, що через
початок Другої світової війни розпочав свою
роботу лише 1944 р.
Першою було створено кафедру майстерності актора, яка готувала дві групи студентів — акторів російського драматичного театру та акторів українського драматичного
театру. Згодом була заснована кафедра театрознавства (до 2004 р.— кафедра історії театру). У 1946 р. створено кафедру сценічної
мови, а у 1947 — кафедру режисури драматичного театру [13, 10].
У 1969 р. вперше було набрано акторський
курс зі спеціалізації “актор театру ляльок”. На
початку 1973 р., в очікуванні першого випуску акторів-лялькарів вищої кваліфікації було
створено кафедру театру ляльок [10, 7]. На
той час це була перша кафедра театру ляльок
в Україні.
Харківський державний театральний інститут проіснував до 1963 р. Внаслідок
об’єднання з Харківською державною консерваторією він трансформувався у театральний
факультет Харківського державного інституту
мистецтв, якому у 1969 р. було присвоєно ім’я
І. П. Котляревського. У 2004 р. ВНЗ отримав
назву “Харківський державний університет
мистецтв ім. І. П. Котляревського” ІV рівня
акредитації, у складі якого успішно працює й
театральний факультет. З 17 січня 2011 р. Указом Президента України № 51/2011 університету надано статус національного.
Своєрідний шлях у своєму становленні та
розвитку пройшов Київський національний
університет культури і мистецтв, який 1968
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року відповідно до Постанови Ради міністрів
СРСР № 608 від 8 серпня 1968 р. і постанови Ради Міністрів УРСР № 459 від 28 серпня
1968 р. був заснований як Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука. На
той час при ньому існували лише культурноосвітній та бібліотечний факультети.
1 лютого 1999 р. Указом Президента України за значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для галузей культури
та збереження і розвиток мистецьких традицій
українського народу Київському державному
університету культури і мистецтв надано статус національного. Колишній КДІК отримав
назву “Київський національний університет
культури і мистецтв” (КНУКіМ).
У загальній структурі Київського національного університету культури і мистецтв
налічується 12 факультетів та інститутів [2],
серед яких мистецькою освітою безпосередньо займаються: Інститут мистецтв; Інститут кіно і телебачення. Інститут мистецтв у
своєму складі має такі кафедри: музичного
мистецтва; народного пісенного виконавства
та фольклору; естрадного співу; народносценічної хореографії; хореографічного мистецтва; театрального мистецтва; режисури
естради і масових свят; теорії та історії мистецтв. Інститут кіно і телебачення готує фахівців на кафедрах: режисури телебачення;
тележурналістики, дикторів і ведучих телепрограм; звукорежисури; операторської майстерності. КНУКіМ здійснює підготовку за
трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:
бакалавр; спеціаліст; магістр.
Харківська державна академія культури
(ХДАК) — вищий навчальний заклад, створений у 1929 р. на базі Інституту політичної
освіти [5]. У серпні 1930 р. його перейменували на Харківський інститут політичної освіти,
а ще через рік — на Всеукраїнський інститут
комуністичної освіти. В його складі було тоді
сім факультетів: бібліотечний, книгопоширення, шкільно-курсовий, музейний, екскурсійний (туристичний), атеїстичний, агітмасовий.
У липні 1935 р. інститут було перетворено
на Український бібліотечний інститут, який
складався з факультету підготовки працівників масових бібліотек і факультету підготов-

ки працівників бібліотек для дітей. Під час
Другої світової війни інститут було евакуйовано до Кзил-Орди Казахської РСР, а у червні
1947 р. — Державний Бібліотечний інститут
поновив свою роботу в Харкові. Поступово перед інститутом постало питання про
розширення набору та збільшення кількості спеціальностей і спеціалізацій. Першими
заходами в цьому напрямі стала підготовка
організаторів-методистів клубної роботи і викладачів клубної справи. Почалася вона з вересня 1950 р., коли в інституті було відкрито
факультет культурно-освітньої роботи, який
поступово розширився завдяки введенню нових спеціальностей і у 1964 р. інститут був
реорганізований у Харківський державний
інститут культури (ХДІК). Цей акт став значним етапом у житті інституту і вплинув на
його майбутнє, визначивши культурологічну
спрямованість усього навчального процесу.
8 червня 1998 р. постановою Кабінету Міністрів України № 818 Харківський державний
інститут культури перейменовано на Харківську державну академію культури (ХДАК).
Потреба у забезпеченні фахівцями театрів
та закладів культури Криму зумовила створення Кримського університету культури,
мистецтв та туризму — першого і єдиного у
Криму державного творчого ВНЗ. Свій історичний шлях університет почав з 1948 р. заснуванням Кримської культосвітшколи, яку
через 10 років після відкриття об’єднали з
бібліотечним технікумом. У 1966 р. навчальний заклад перетворено на Кримське обласне
культосвітучилище. З 1990 р. воно існує як
Кримське училище культури. З подальшим
розвитком у 2002 р. на його основі було створено Кримський факультет Київського національного університету культури і мистецтв. У
2004 р. постановою Ради Міністрів АРК №390
навчальному закладу було надано статус університету, що став Кримським університетом
культури, мистецтв та туризму — республіканським вищим навчальним закладом. Ця
подія стала значним явищем у культурному
житті Криму та внеском у розвиток і становлення української національної культури і
мистецтва на півострові.
Луганський державний інститут культу-
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ри і мистецтв (ЛДІКМ) було створено за рішенням Кабінету Міністрів України 8 квітня
2002 р. [12, 11]. Інститут став на той час єдиним вищим навчальним закладом в Україні,
який було відкрито за роки незалежності не
шляхом реорганізації закладу-попередника, а
шляхом утворення нового освітнього закладу
у відповідь на актуальні соціально-економічні
та національно-культурні потреби східного
регіону нашої країни. Основою для заснування інституту стала база Луганського обласного
коледжу культури і мистецтв — навчального
закладу І—ІІ рівня акредитації, витоки якого
сягають 30-х років ХХ ст.
Факультет культури і мистецтв наймолодший у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Його створено
за наказом ректора № 632 від 26.03.2004 р.
згідно з ухвалами Вченої ради університету від 25.12.2003 р. (протокол № 14/12) та
Вченої ради філологічного факультету від
23.12.2003 р. (протокол № 8).
Передувало наказові про створення факультету обговорення проблем розвитку університетської театральної освіти на черговій
зустрічі за круглим столом з циклу круглих
столів “Університет ХХ ст.”. 14 грудня 2002 р.
ректорат університету, фахівці театрального
мистецтва, громадські діячі Львова на зустрічі дійшли висновку про доцільність створення
факультету. Розпочиналась історія факультету
із заснування кафедри театрознавства та акторської майстерності. Ця ідея виникла під впливом зразків класичних університетів Європи,
що дало поштовх створенню мистецької кафедри в одному з найдавніших вищих навчальних закладів Європи — Львівському університеті, історія створення якого сягає середини
ХVІІ ст. 9 квітня 1999 р. вийшов наказ ректора
№ 429 про відкриття кафедри театрознавства
та акторської майстерності на філологічному
факультеті, яку очолив Б. М. Козак, народний
артист України, професор, академік Національної академії мистецтв України. З перших
днів своєї роботи він визначив перспективи
розвитку кафедри, зумів залучити до роботи
досвідчених фахівців, розгорнув підготовку
та видання наукових праць і професійного часопису. За ухвалою Вченої ради університету

від 28.03.2001 р. (протокол № 23/3) на цьому
ж факультеті була відкрита кафедра режисури
драми.
Основними структурними підрозділами
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
(ТНПУ) є два інститути — інститут мистецтв
та інститут педагогіки і психології. ТНПУ —
найстаріший навчальний заклад Тернопілля.
Його історія починається 1 жовтня 1805 р. —
з часу відкриття Кременецької гімназії, яка в
1818 р. реорганізовується в ліцей. 15 квітня
1940 р. у м. Кременці було відкрито учительський інститут (з 1950 р. — педагогічний),
який у 1969 р. перебазовано до Тернополя.
Постановою Кабінету Міністрів України від
9 червня 1997 р. № 555 на базі Тернопільського державного педагогічного інституту
було створено педагогічний університет, якому 19 листопада 1997 р. постановою Кабінету Міністрів України № 1293 присвоєно ім’я
видатного вченого Володимира Гнатюка. 21
серпня 2004 р. Указом Президента України
№ 957/2004 університету надано статус національного.
В інституті мистецтв ТНПУ у 2004 р. відкрито спеціальність “Театральне мистецтво”.
Метою відкриття цієї спеціальності є підготовка високопрофесійного актора театру та
кіно для роботи в сучасному українському
музично-драматичному театрі.
Гуманітарний факультет Одеського національного політехнічного університету
(ОНПУ) був створений у 2000 р. Відповідно
до сформованої нової не лише для ОНПУ, а
й для України концепції гуманітарної освіти
студентів, кафедри були перепрофільовані, а
також було створено нову кафедру гуманітарної освіти, що стала осередком виникнення
нового, багато в чому незвичного у структурі технічного ВНЗ, факультету. Деканом ГФ
є доктор мистецтвознавства, професор А. Г.
Баканурський, відомий фахівець у галузі теорії та історії театру, завідувач кафедри театрознавства університету.
Як відомо, концептуальна ідея підготовки
фахівців ґрунтується на трьох найважливіших
аспектах — теоретичному, методологічному
та методичному.
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Теоретичний аспект передбачає врахування ролі соціокультурного, прагматичного,
наукового та психологічного аспектів у визначенні професійної сфери та профілів підготовки фахівців відповідно до соціального
замовлення. Формування нової культурної
реальності потребує нового бачення, а стан
художньої культури — інноваційних моделей
відтворення її динаміки і руху. Зміни статусу
і функцій мистецтва висувають нові вимоги
до підготовки майбутніх митців. Водночас досягнення сучасної науки відкривають шляхи
вдосконалення практики художньої освіти.
Методологічний аспект включає цілеспрямовану динамічну єдність різних елементів, їх
внутрішніх і зовнішніх зв’язків, які відносять
до системоутворювальних ознак мети і змісту
професійної, виконавської, педагогічної майстерності, методів і форм наукового пізнання,
організації та методики науково-дослідної роботи, орієнтування в теоретичних та художньоестетичних проблемах, концепціях державної
політики в галузі культури та мистецтв, орієнтування в сучасних тенденціях виконавського
мистецтва тощо.
Методичний аспект полягає у кваліфікованій та професійно орієнтованій підготовці фахівців для спеціальних навчальних закладів, умінні вести науково-методичну та

організаційно-методичну роботу із упровадженням у навчальний процес нових інноваційних технологій.
Питання мистецької педагогіки кореспондуються із загальноосвітньою проблематикою
сьогодення. Життєво важливою стає проблема
функціонування освіти за умов нестабільності знання, переглядається статус, легітимізація та прагматика освіти, яскравим прикладом
чого є впровадження у вітчизняну практику
постулатів Болонської системи вищої освіти.
Як свідчить досвід усіх країн, впровадження
нових моделей і програм підготовки — процес надзвичайно складний. Новації мають
сприйматися не тільки освітянською громадськістю, головне, щоб їх розуміли й сприймали ті, хто вчиться. Болонський процес необхідно розглядати як скерований на зближення,
а не на уніфікацію вищої освіти в Європі. Не
слід сліпо копіювати чийсь досвід, потрібно
зважено і розумно його використовувати.
Постійний моніторинг цієї сфери, подальші дослідження впливу загальноєвропейських
інновацій на вищу мистецьку освіту та сучасних тенденцій виконавського мистецтва дозволять мистецьким ВНЗ врахувати внутрішні
ресурси, вдосконалити структуру та провести
заходи в системі внутрішньоорганізаційної
культури якості.
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ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕОРЕТИЧНОЇ СПАДЩИНИ І. ФРАНКА
(на матеріалі трактату “Із секретів поетичної творчості”)
Анотація. У статті розглянуто естетичний аспект
трактату І. Франка “Із секретів поетичної творчості”.
Ключові слова: “нова естетика”, краса, бридке, трагічне, змисли.
Аннотация. В статье рассматривается эстетический аспект трактата И. Франко “Из секретов
поэтического творчества”.

Осмислюючи особливості теоретичного
доробку І. Франка, сучасні дослідники привертають увагу до чіткої міждисциплінарної
спрямованості, що реалізується, передусім, у
площині літературознавства, психології, філософії, етики та естетики.
Такий орієнтир був визначальним і для наших попередніх розвідок: “Художня творчість
у контексті гуманітарного знання” (К., 2001), а
також праці “Письменники як дослідники: потенціал теоретичних ідей” (тут теоретичним
напрацюванням І. Франка присвячено окремий розділ), які переконали в актуальності
більш ґрунтовного вивчення естетичного параметру його теоретичної спадщини, що особливо потужно й цілісно виявився у визначній
праці митця — трактаті “Із секретів поетичної
творчості”.
Аналіз трактату в естетичному вимірі і становить мету нашого дослідження.
Уже в назві останнього розділу — “Естетичні основи” — І. Франко декларує його
концептуальну домінанту, що дає підстави
говорити про своєрідний естетичний проект
митця, адже розвідки письменника охоплюють фактично весь спектр проблем, які визначають сучасний стан естетичної теорії.
Задля аргументації нашої позиції ми дозволимо собі порушити послідовність частин
цього розділу, запропонованих І. Франком, і
розпочнемо аналіз з останнього, що, незважаючи на відверту описовість назви — “Що таке
поетична краса?”, — є, фактично, підґрунтям

Ключевые слова: “новая эстетика”, красота, безобразное, трагическое, змыслы (чувства).
Summary. In this article the aesthetic aspect of the
I. Franko‘s tractate “From the secrets of the poetic art”
analyzes.
Key words: “new aesthetic”, beauty, the ugly, the tragic,
feelings.

естетичного виміру трактату “Із секретів поетичної творчості”.
Письменник розпочинає розвідку з аналізу поняття краси і, апелюючи до певного теоретичного досвіду його відпрацювання, що
охоплює період від І. Канта до Е. Гартмана,
визнає зазначене поняття “головною основою естетики”. Водночас І. Франко зауважує,
що в сучасних естетичних розвідках (ідеться
про останні десятиліття ХІХ ст.) відбувається
очевидна зміна акцентів, які позначаються на
специфіці їх проблематики: “Що ж се за нова
естетика, така, що торочить нам про змисли,
враження і образи, а про красу ані слова?” [3,
112].
Наразі особливу увагу привертає оперування І. Франка визначенням “нова естетика”,
яка послідовно протиставляється попереднім
напрацюванням на теренах цієї науки. На
нашу думку, свідомо чи несвідомо письменник порушив проблему періодизації, що на
межі ХХ—ХХІ ст. постала вкрай гостро в естетичній царині.
Франко випередив розвідки сучасної естетики фактично на сто років, виокремивши два
принципові етапи її розвитку — ідеалістичнодогматичний та індуктивний, — які різняться
між собою розумінням проблеми краси.
Застосовуючи сучасну термінологію, можна сказати, що в розвідці письменника виокремлено два принципові періоди в історії
естетики — класичний та некласичний, що
відрізняються один від одного розумінням її
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предмету, який певною мірою пов’язаний із
поняттям краси.
Для класичного етапу, згідно з концептуальною логікою І. Франка, краса є предметом
естетичної науки (як відомо, Ґ. В. Ф. Геґель
вважав предметом естетики прекрасне), тоді
як “нова індуктивна естетика кладе собі скромніші завдання. Вона не ловить невловимим
решетом силогізмів, не має претензій, щоб з
висоти абстрактного поняття краси диктувати закони артистичному розвоєві людськості.
<…> Вона… аналізує чуття естетичного уподобання, послуговуючись для сього по змозі
докладними експериментальними методами.
<…> Та й теоретично вже тепер, коли ся естетика числить дуже небагато літ розвою, вона
дала деякі інтересні здобутки” [3, 114].
У процитованому фрагменті показовими
видаються три моменти.
По-перше, наголос письменника на “чутті
естетичного уподобання”, що його має активізувати “нова індуктивна естетика” і який
безпосередньо перетинається із сучасним визначенням предмету естетичної науки — розвитком чуттєвої культури людини.
По-друге — акцентуація І. Франка на експериментальному методі, що згодом стимулював появу низки естетичних напрямів:
неопозитивістського, психоаналітичного, інтуїтивістського, феноменологічного, структуралістського, екзистанціалістського, неотомістського, постмодерністського та ін.
І, по-третє, що, фактично, є основним стимулом для відповідної модернізації в царині
естетичної науки — переконаність письменника у необхідності відмови від “абстрактного поняття краси”.
Заперечення цього поняття відкриває Іванові Франку значні перспективи для аналізу
і виводить його у доволі широкий теоретичний контекст. Зокрема, письменник осмислює
концепцію краси І. Канта, розглядаючи її у
відверто дискусійному напрямі.
Працюючи з автентичними текстами кантівських праць і подаючи власний переклад
його позиції, І. Франко звертається до відомої думки німецького філософа, згідно з якою
“краса се тільки форма” [3, 115]. Але далі,
закидаючи І. Канту певну непослідовність

думок, констатує визнання філософом залежності краси й від змісту: “В чім лежить краса
змісту — Кант пояснює і не може пояснити,
бо ж, по його словам, краса є виключно прикметою форми” [3, 115].
Наразі не будемо заглиблюватися у франківську аргументацію “кантівських помилок”, оскільки це вимагатиме безпосереднього звернення до позиції самого філософа,
що репрезентувалася на сторінках його праці
“Критика здатності судження”, а отже, написання, принаймні, окремої статті. Натомість
не можемо оминути увагою сам факт заперечення І. Франком кантівської позиції як такої.
Версію цього “концептуального неприйняття” запропонував у монографії “Культуроцентризм світогляду Івана Франка” відомий
український естетик В. І. Мазепа, пов’язавши
його безпосередньо з позитивістськими уподобаннями письменника: “Німецький філософ був для позитивістів, мабуть, найпереконливішим зразком “догматичного підходу” до
розв’язання естетичних проблем” [1, 156].
Критичне ставлення до ідеї І. Канта Франко переносить і на “концептуальних наступників” філософа, зокрема на А. Шлегеля, що
його думка: “Краса є приємним проявом добра” [3, 116] видається письменникові неприйнятною, принаймні, з двох підстав.
З одного боку, він закидає Шлегелю, так
би мовити, філологічні недоречності: “…тут
на дні недоладно зчеплених слів є вірне почуття, що краса є щось приємне для нас, але
поза тим яке ж баламутство, яка пуста гра загальниками — означування одного неясного
двома неясними” [3, 116].
Проте з іншого боку, — розгортає критику
Шлегелевої позиції безпосередньо в теоретичній площині, що зумовлює потужний концептуальний прорив письменника.
Так, І. Франко категорично не сприймає
ідею співвідношення краси і добра, що обстоюється А. Шлегелем. Щоправда, її витоки беруть свій початок у добі Античності, а
саме — з поняття калокагатії, артикульованого Аристотелем.
І хоча конкретних висловлювань з цього
приводу І. Франком зроблено не було, “присмак” концептуального неприйняття ідеї “від-
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вічного ідеалу краси і добра” досить відчутний на сторінках трактату. Зокрема, наразі
письменник вдається до чітко персоніфікованого підходу, зазначаючи, що “перший естетик Аристотель, батько многих вірних, та ще
більше невірних і шкідливих естетичних поглядів і формул” [3, 115].
Отже, для І. Франка виявляються вкрай
принциповими два запитання: “що має спільного так дефінійована краса з артистичною
красою? Чи штука (мистецтво. — О. О.) має
метою подавати нам самі приємні образи?” [3,
116]. Відповідь на них є категорично заперечною. Жодним чином, на переконання письменника, для митця не може бути самоціллю
зображення добра та краси: “Вона (штука.
— О. О.) часто малює нам муки — фізичні і
душевні, вбійства, розчарування, гнів, розлуку, — тисячі неприємних речей. …Чи метою штуки є показувати нам красу? Зовсім ні.
Адже ж Терзіт, Калібан, Квазімодо радше можуть уважатися взірцями бридкості, а проте
вони безсмертні твори штуки” [3, 116].
Розвиваючи свою думку, І. Франко оперує
надзвичайно переконливими прикладами: від
творів античної скульптури, героями яких
були силени, кентаври та фавни — вкрай далекі від ідеалу краси, до шедевру Гомера, в
якому “Ахілл також є чим собі хочете, а певно
не жадним ідеалом” [3, 116]. Зрештою, концептуальна логіка І. Франка приводить його
до висновку, що відкриває вихід у наступний
теоретичний вимір естетичної науки — її категоріальний апарат.
Слід зазначити, що на сторінках трактату
“Із секретів поетичної творчості” письменник
до категорій естетики як таких безпосередньо
не звертається, щоправда, опосередковано це
питання в досить своєрідному ракурсі виникає на сторінках його тексту.
Говорячи про специфічність обраного ракурсу, ми маємо на увазі відверте ігнорування
І. Франком таких засадничих естетичних категорій, як прекрасне, трагічне, комічне, натомість — концентрацію його уваги на понятті
бридкого, що є чинником категорії потворного. І хоча сам І. Франко ставиться до цього
поняття досить упереджено, його розмисли з
цього приводу можуть суттєво збагатити су-

часний досвід осмислення цієї естетичної категорії.
По-перше, варто відзначити, що осмислення бридкого на рівні поняття відкриває можливості для його подальшого узагальнення, а
отже — до виходу в категоріальний вимір, дозволяючи водночас наголосити на структурній складності естетичних категорій як таких.
По-друге, інтерес до тлумачення І. Франком
поняття бридкого, аналізуючи яке, він прагне
врахувати наявний досвід його осмислення
і апелює до вкрай абстрактної позиції своїх попередників: “Інші естетики… говорять:
бридке має настільки право доступу до штуки, наскільки воно потрібне для змалювання
характеристичного” [3, 117].
Як відомо, категорія потворного, поняттєвою складовою якого є бридке, осмислювалася вченими від Античності до франківського
часу.
Проте письменник відверто полемізує із
своїми “неконкретизованими” опонентами,
закидаючи їм, так само, як і іншим філософам,
надмірне ускладнення їхньої позиції: “…сама
фраза пуста і не пояснює нічого, а навпаки,
утруднює справу, бо замість одного неясного
поняття дає нам два неясні” [3, 117]. Найбільш
незрозумілим для І. Франка є визначення характеристичне, що, на його думку, значно загострює абстрактність і невідпрацьованість
бридкого як антиномії краси: “Ми не знаємо,
що таке є характеристичне, а властиво можемо сказати, що краса й сама собою, без домішки бридкого, може бути характеристичною, а
бридке може бути зовсім не характеристичне,
а проте мати таке саме право доступу до штуки, як і краса” [3, 117] .
Прийом, який обирає І. Франко, спонукає нас до несподіваних роздумів. Потужна
філософська підготовка письменника, вочевидь, дала змогу йому конкретизувати імена
тих, хто звертався до розгляду потворного
та суміжних проблем — Аристотель, І. Кант,
Ґ. В. Ф. Геґель, Е. Золя та ін. Проте він цього
не зробив, можливо задля того, аби в головному висновку, що підсумовував всі попередні,
також уникнути необхідності конкретизації.
Його зміст є наскільки важливим, що потребує цитування у повному обсязі: “Раз на за111
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всіди, — наголошував письменник, — ми
мусимо сказати собі: для поета, для артиста
нема нічого гарного ані бридкого, прикрого
ані приємного, доброго ані злого, характеристичного ані безхарактерного. Все доступно для його творчості, все має право доступу
до штуки. Не в тім, які речі, явища, ідеї бере
поет чи артист як матеріал для свого твору, а
в тім, як він використає і представить їх, яке
враження він викличе при їх помочі в нашій
душі, в тім однім лежить секрет артистичної
краси” [3, 118].
Імовірно, всі дослідники, які зверталися
до трактату “Із секретів поетичної творчості”,
виокремлювали цей уривок, інтерпретуючи
його відповідно до авторської концептуальної
спрямованості.
Для нас наведений фрагмент є вражаючим
своєю подібністю, що не потребує глибокого
заглиблення у відповідний культуротворчий
контекст. Адже наразі ми маємо підстави говорити про очевидний перетин позиції І. Франка
з одним з принципових тверджень передмови
О. Уайльда до “Портрету Доріана Грея”: “Немає книг моральних чи аморальних. Є книги
добре написані чи написані погано. Ось і все”
[2, 29].
Сам І. Франко фактично не згадував імені
англійського письменника у контексті своїх
статей та нарисів. Проте, зважаючи на відверто антимодерністську позицію українського
митця, що її аналізу присвячено чимало досліджень, творчість О. Уайльда навряд чи була
прийнятною для І. Франка.
Цілком імовірно, що і на адресу Уайльда
могли спрямовуватися вкрай різкі висловлювання нашого співвітчизника з приводу
суб’єктивного містицизму символістів декадентів, “для котрих нема вищого студіум над
власне “я”, нема законів понад власний темперамент, нема естетики понад власну хвилеву
вподобу” [4, 36]. Проте, попри все це, навряд
чи можна уявити, що І. Франко не читав Портрет Доріана Грея, що вийшов друком, принаймні, на вісім років раніше, ніж трактат “Із
секретів поетичної творчості”.
Опосередкований вихід українського письменника у площину категоріального апарату
естетичної науки може бути залучений і в кон-

текст аналізу трагічного. Як уже зазначалося,
ця класична естетична категорія фактично не
поставала на сторінках теоретичних розвідок письменника, проте його опосередковані
міркування, вочевидь, можуть сприяти накресленню нових орієнтирів в її дослідженні.
До такого висновку нас спонукає факт фіксації І. Франком імені Ф. Лассаля, соціальнополітична діяльність якого стимулювала його
доволі специфічні філософські погляди та художні пошуки.
Ця персоналія у трактаті “Із секретів поетичної творчості” фактично не згадується,
натомість часто трапляється на сторінках інших статей письменника. Зокрема, Ф. Лассаль
очолює перелік імен інтелектуальних і духовних пріоритетів Ґеорґа (Юрія) Брандеса, що
виокремлюються І. Франком у дослідженні,
присвяченому доробку цього датського літературознавця та естетика.
Для сучасної гуманістики постать Ф. Лассаля є архаїчною з багатьох причин і фактично вилучена з теоретичного контексту сьогодення. Ми ж згадали її у зв’язку з перетинами,
що простежуються між його орієнтирами та
поглядами І. Франка. Поштовхом до наших
міркувань є драматургічний доробок Ф. Лассаля і, передусім, його драма “Франц фон Зіккенген” що, вочевидь, була вельми далекою
від високих критеріїв художності, проте відіграла свою роль при вивченні певного етапу
руху категорії трагічного.
Непроста історія розвитку цього поняття стала стимулом для здійснення своєрідної
систематизації та узагальнень. Сучасна модель трагічного ґрунтується на виокремленні
чотирьох основних періодів: Античність —
Відродження — кінець XVIII століття (“міщанська драма” Ф. Шиллера) — модифікація
трагічного в умовах постмодернізму.
Імовірно, станом на сьогодні найменш
дослідженим є шиллерівський досвід, що, з
одного боку, — привів до певного “спрощення” канонів трагічного як такого, а з іншого
— спонукав до відвертого загострення соціального виміру в дослідженні цієї естетичної
категорії. Саме другий момент виявився домінантним у драмі “Франц фон Зіккенген”.
Удавшись до принципу історичних анало-
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гій і описуючи повстання рейнських і швабських лицарів на чолі із Зіккенгеном, що
відбувалося у добу “селянських війн” 1525—
1527 років, Ф. Лассаль провів паралель з подіями Французької революції 1848—1850 років.
Ця п’єса була критично оцінена К. Марксом і
Ф. Енгельсом і на початку 30-х років ХХ ст.
спонукала до аналізу цієї ситуації відомого
угорського естетика Д. Лукача, зумовивши появу його статті “Суперечка про Зіккенгена між
Марксом, Енгельсом і Лассалем”.
Принциповою особливістю драми, яка,
власне, і спричинила бурхливі дискусії, стає
осмислення феномену зрадництва, носієм
якого є герой — лідер революційного руху.
Зрозуміло, що такий акцент руйнував незмінні
засади категорії трагічного, які визначили специфіку моделей Античності та Відродження,
а зрештою — і “міщанської драми” Ф. Шиллера, що, незважаючи на зниження трагічного
пафосу, тим не менш, існувала в межах усталених принципів категорії трагічного.
Ми зосередили увагу на фактичному лейтмотиві драми Ф. Лассаля, оскільки інтерес
до феномена зрадництва, вочевидь, виявляв і
І. Франко, зосереджуючись на більш складному її варіанті.
До цієї обставини привертає увагу й
В. І. Мазепа, здійснюючи в контексті своєї моделі дослідження трактату “Із секретів поетичної творчості” своєрідний “потрійний аналіз”: поема письменника “Похорон” — стаття
М. Зерова “Франко-поет” та Франкова стаття
“Поет зради”. Напрям осмислення останньої
видається найбільш принциповим.
В. І. Мазепа зазначає, що “в ній Франко
розглядає основні твори Міцкевича, передусім поему “Конрад Валленрод”, під одним кутом зору — як герої польського поета з різних
причин стають зрадниками тієї справи, в якій
вони беруть участь. Особливе роздратування
автора статті, — наголошує український естетик, — викликає так звана патріотична зрада,
найбільш повно змальована в поемі “Конрад
Валленрод”, герой якої діє в таборі ворога,
щоб звідти зруйнувати військові потуги і забезпечити перемогу своєму народу у його визвольній боротьбі” [1, 148].
Виокремлення В. І. Мазепою саме цієї

Франкової статті видається показовим, оскільки її потенціал може бути активно задіяний у
різних контекстах естетичної проблематики.
Зокрема, звернення І. Франка до вкрай складної моделі феномену зради значно розширює
межі аналізу категорії трагічного.
З одного боку — концептуальна логіка
письменника дозволяє розглянути особливості модифікації трагічного у героїчне, а з іншого — певною мірою передбачає ті наголоси,
що вже в умовах постмодернізму актуалізуватимуть проблеми “антитрагічного”, “атрагічного” та ін.
Водночас стаття “Поет зради” стимулює
до осмислення і певних аспектів феномену
художньої творчості, передусім — питання
професійної етики митця. Загальна тональність Франкової розвідки свідчить, що відоме
твердження “мета виправдовує засоби” є для
нього неприйнятним по суті, проте це неприйняття, вочевидь, набуває ще більшого загострення, якщо виправдовувати зраду береться
поет.
Останній висновок І. Франка, що на ньому акцентує увагу В. І. Мазепа, наразі не потребує коментування: “зрада представлена не
як якась провина чи злочин, як заперечення
етичного почуття, але часто як геройство,
часом навіть як ідеал, оскільки породжений
найвищими патріотичними поривами. …Сумним мусить бути стан народу, який такого поета без застережень вважає своїм найбільшим
національним героєм і пророком і щораз нові
покоління годує затруєними плодами його
духу” [1, 149].
Ще один аспект трактату “Із секретів поетичної творчості”, який посідає особливе
місце в контексті естетичного проекту письменника, стосується проблеми естетичної свідомості. Слід зазначити, що І. Франко в той
чи інший спосіб звертається до її трьох засадничих складових — естетичного почуття, естетичного смаку та естетичного ідеалу. Щодо
двох останніх — вони зазвичай постають тільки у зв’язку з іншими проблемами, які розглядаються дослідником, натомість явище естетичного почуття стає предметом прискіпливої
уваги письменника, а отже виокремлюється
ним у розділ трактату.
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Такий вибірковий підхід, на нашу думку,
можна пояснити особливим інтересом теоретиків і практиків мистецтва до естетичного
почуття, що в умовах останніх десятиліть ХІХ
ст. простежувався на гуманітарних теренах
(Аллен Грант, М. Нордау, О. Уайльд, Е. Золя
та ін.).
Слід також наголосити на факті показової
зміни акцентів у її осмисленні, який зумовив
очевидний пріоритет “нижчих”, чи “фізіологічних”, почуттів — нюху та смаку.
Саме тому структуру підрозділу “Роль
змислів у поетичній творчості” І. Франко вибудовував у відповідній послідовності: від
нижчих (з особливим наголосом на почутті
нюху) до вищих — зір, слух, дотик, що відкривали йому можливість звернення ще до
однієї важливої проблеми естетичної теорії —
видової специфіки мистецтва.
Можливо, цьому аспекту трактату “Із секретів поетичної творчості” було б доцільно
присвятити окрему розвідку, проте зупинимось тільки на одному моменті, який, не перекриваючи всієї потужності теоретичного
аналізу, свідчить про певну суб’єктивність
підходу І. Франка.
Фактично письменник зосереджує увагу
тільки на трьох видах мистецтва — поезії, музиці та малярстві, проте здійснює своє дослідження у доволі своєрідний спосіб.
І. Франка не цікавить, так би мовити, самодостатність музики та малярства, відтак ці
мистецькі різновиди розглядаються ним тільки в контексті його улюбленого мистецтва —
поезії.
Осмислюючи формально їх природні особливості та специфіку, письменник здійснює
своєрідний порівняльний аналіз. Важливо зазначити, що в обох випадках І. Франко прагне
бути максимально об’єктивним, проте результати проведеного ним дослідження засвідчують значно більші виражальні можливості поетичного мистецтва.
Цікавими є аргументи, які наводить Іван
Франко, аргументуючи свою позицію. Наведемо тільки деякі з них. “…поезія тим вища
від музики, що при помочі мови може панувати над цілим запасом смислових образів, які
тільки є в нашій душі, може при помочі тих

образів викликати безмірно більшу кількість і
різнорідність зворушень, ніж музика” [3, 92].
Відмінність між поезією і музикою І. Франко
розглядає на конкретних прикладах з творів Т.
Шевченка, зокрема, зупиняється на створеній
ним картині безсонної ночі, коли Шевченко
“не чує нічого, крім власної нудьги”: “Поет…
надто передає нам своє чуття, стан своєї душі
під тиском вражень, передає не окремими
словами, але самим колоритом, який він надав
своєму малюнкові. Такий ефект для музики
неможливий” [3, 94—95].
Не менш оригінальними є міркування Івана Франка стосовно поезії та малярства, які,
зокрема, розгортаються навколо змислів, що
“визначають” їх специфіку: “…коли малярство апелює тільки до зору і тільки посередньо при помочі зорових вражень, розбуджує
в нашій душі образи.., то поезія апелює рівночасно до зору і до слуху, а далі при помочі
слів, і до всіх інших змислів і може викликати
такі образи в нашій душі, яких малярство ніяким чином викликати не може” [3, 104]. Проте
чи не головним акцентом цієї частини Франкової розвідки стають його роздуми “про межі
живопису і поезії”.
Висновки. І. Франко виступає рішучим
опонентом концепції Г. Е. Лессінга, яка оприлюднена в його славнозвісному трактаті
“Лаокоон” і вважається етапною у вивченні
проблеми видової специфіки мистецтва. Ключовою в позиції українського письменника
стає думка, що “…Лессінгова антитеза поезії
і малярства не може вважатися вірною; хоч не
в однаковій мірі, а все-таки обі галузі штуки
простягаються в обох категоріях — простору
і часу” [3, 105].
Вочевидь, розгортання повноцінної дискусії з цього приводу передбачає серйозний
тео-ретичний аналіз засадничих тверджень
концепції Г. Е. Лессінга, що, ще раз наголосимо, є вагомим внеском у розробку видової
мистецької структури.
Проте, як уже зазначалося, ми звернулися
до відповідних розмислів І. Франка задля доведення його доволі суб’єктивної позиції в цій
частині трактату, що, фактично, зводиться до
тези: поезія понад усе.
Однак робити наразі різкі закиди навряд
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чи є можливим, адже непересічний дослідник
І. Франко, котрий писав глибокі теоретичні розвідки, водночас залишався геніальним
письменником, і цей письменник “втручався”
в його наукові праці, тим більш, коли цьому
“сприяв” матеріал розвідки.
До того ж у такій “теоретико-практичній
пастці” опинявся не тільки І. Франко, а й, наприклад, Леонардо да Вінчі, що його “Трак-

тат про живопис” хибує на такий самий
суб’єктивізм.
Відмінність полягає тільки в тому, що для
українського письменника “мистецтвом мистецтв” є поезія (для І. Франка, що зауважують
усі дослідники його творчості, поезія розуміється як література загалом), тоді як для італійського митця ним є живопис. Зрештою, і
генії мають право на помилку.
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МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ШУКАННЯ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Анотація. Спираючись на життєвий та творчий шлях
Володимира Винниченка, відтворено процес формування тих теоретичних ідей українського письменника, які
мали морально-естетичне підґрунтя.
Ключові слова: мораль, естетика, літературна творчість.
Аннотация. Основываясь на жизненном и творческом
пути Владимира Винниченко, воспроизведен процесс
формирования теоретических идей украинского писате-

У теоретичному просторі сучасної української гуманістики важливе місце посідають
морально-естетичні проблеми. Особливого
значення вони набувають завдяки персоніфікованому підходу, який сприяє органічному
поєднанню історико-культурних процесів із
наслідками творчої діяльності конкретної персоналії. Водночас історико-культурний процес
і персоналія діють як паритетна структура.
Персоніфікований підхід дозволяє виокремити саме ту персоналію, творча діяльність
якої виразно і переконливо відбила сутність
конкретного історико-культурного процесу.

ля, которые имели нравственно-эстетические истоки.
Ключевые слова: нравственность, эстетика, литературное творчество.
Summary. Being based on the vital and creative way of
Vladimir Vinnichenko in the article author recreates the
process of forming those theoretical ideas of the Ukrainian
writer which had the moral and aesthetical sources.
Key words: morals, aesthetic, literary creative work.

На нашу думку, для українського історикокультурного процесу першої половини минулого століття такою персоналією є Володимир
Винниченко (1880—1951) — український
письменник, політичний діяч і теоретик, якого цікавила гуманістика як така. А це зумовило те, що теоретична спадщина В. Винниченка, хоча й дещо строката, але, водночас,
надзвичайно розгалужена, дає підстави стверджувати, передусім, про морально-етичні шукання письменника, які органічно поєднані з
філософсько-психологічною та естетичною
проблематикою. Відсутність спеціальних ро-
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біт, певна розпорошеність естетичних ідей
компенсуються можливістю залучити до аналізу літературні твори В. Винниченка, в контексті яких його естетичні уподобання виразно представлені.
Як відомо, творчість В. Винниченка з
політико-ідеологічних причин була заборонена за радянських часів. В останні десятиліття
минулого століття літературні твори письменника почали входити в культурний простір України. За часів незалежності зроблено
чимало для реконструкції життя і творчості
В. Винниченка, проте і сьогодні його спадщина опрацьована далеко не повно. Вочевидь,
що найпослідовніше осмислюється творчість
Винниченка-письменника. За останні роки
обґрунтовано кілька моделей (С. Павличко.
Н. Зборовська, В. Панченко, Г. Сиваченко), які
дозволяють застосовувати порівняльний аналіз й наближують нас до об’єктивного визначення місця, яке творчість цього письменника
посідає в історії української літератури. Водночас слід констатувати, що в контекст праць
згаданих літературознавців увійшли далеко не
всі твори В. Винниченка і “за бортом” подекуди залишаються такі, що дають змогу виявити
свідомо приховані уподобання й сподівання
цієї непересічної особистості.
Певні складнощі щодо оцінки спадщини
В. Винниченка, на нашу думку, створює властивий його творчості паритет між прозою та
драматургією: він настільки ж романіст, наскільки й драматург. Подекуди важко визначити, який із жанрів літературної творчості
найвиразніше відбиває світоставлення письменника. Певна “розірваність” літературних
інтересів Винниченка поки що призвела до
неможливості створення цілісного “портрету” митця. Справа, безперечно, й у двох означених напрямах літературної діяльності, й у
тому, що вона мала пошуковий характер і ця
пошуковість по-різному виявлялася в прозі й драматургії. Зрозуміло, тут “винні” не
літературні жанри, а специфіка характеру
Винниченка-людини: він внутрішньо суперечливий, подекуди остаточно не визначений
навіть для самого себе, оскільки “моральні
провокації”, на підґрунті яких будуються його
твори, є відбитком відповідного стилю жит-

тя й специфіки світоставлення письменника. Внаслідок цього, в контекст аналізу його
спадщини мають бути включені й такі принципово важливі романи, як “По-свій”, “Божки”, “Рівновага”, “Записки Кирпатого Мефістофеля”, і такі п’єси, як “Чорна Пантера і
Білий Медвідь”, “Дизгармонія”, “Чужі люди”,
“Базар”, “Брехня”, “Співочі товариства”, “Молода кров”, “Пригвождені”, “Натусь”. Поза
увагою дослідників не можуть залишатися і
оповідання Винниченка, серед яких — яскравий твір “Олаф Стефензон”, створюючи який,
письменник спробував зануритися в життя паризької богеми і відтворити складний процес
роботи талановитого живописця.
Драматургія В. Винниченка, яка на момент
зняття заборони на творчість письменника почала інтерпретуватися на сценах деяких українських театрів, досить швидко ці сцени й залишила, не знайшовши, на жаль, справжнього
глибокого розуміння й відповідного прочитання від режисерсько-акторського цеху, від
глядача.
На думку фахівців, така сама ситуація
була й на початку минулого століття, коли
п’єси було написано й розпочиналось їх сценічне життя. Складність “входження” драматургії Винниченка в український культурний простір мистецтвознавці пов’язують із
канонами тодішнього “сценічного дійства”,
яке “плекало етнографічний і романтичносентиментальний, водевільно-розважальний
театр”. Попри це, п’єси Винниченка “посіли
одне з провідних місць у репертуарах “Молодого театру”, стаціонарного українського
театру Миколи Садовського та драматичного
театру імені І. Я. Франка. Саме в репертуарі
цього колективу 1920—1921 рр. були поставлені “Гріх”, “Дизгармонія”, “Великий Молох”,
“Панна Мара”, “Співочі товариства” [7, 489].
В. Винниченко, безперечно, розумів усі ті
причини, які зумовлювали труднощі сприймання та інтерпретації його драматургії глядачем, проте він не “підлаштовувався” під
вимоги широкого глядацького загалу й упевнено й далі експериментував й модернізував
український театр. Упереджене ставлення
співвітчизників до своєї драматургії письменник компенсував її успіхом за кордоном, адже
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на початку минулого століття драматургія
В. Винниченка була широко представлена на
театральному кону Польщі, Норвегії, Італії,
Іспанії та ін.
Драматургія письменника, так само як і
його літературна творчість загалом, неоднозначно оцінювалася українськими письменниками й літературознавцями — сучасниками Винниченка. Зазначимо, що докладний
аналіз критичного ставлення до творчості
письменника його сучасниками зробив у 1981
р. І. Іваньо [6], а пізніше доповнила С. Павличко. І. Іваньо наголосив, передусім, на різкому неприйнятті перших творів Винниченка
класиком української літератури І. НечуємЛевицьким, який у статтях “Українська поезія” та “Українська декадентщина” критикує
молоде покоління письменників за “повне
свавілля фантазії як при зображенні зовнішньої природи, так і при розкритті душевного
життя”. І. Нечуй-Левицький вкрай критично
поставився до творів Винниченка, по-перше,
зараховуючи його до декадентів, а по-друге,
звинувачуючи в тому, що замість образів людей, замість картин живого життя він створює
силуети, тіні, увічнює привиди. Зазначимо, що
І. Нечуй-Левицький, оцінюючи декадентство,
інтерпретував його як витончений естетизм,
свідомо “вибудовану” загадковість художніх
образів, як відтворення сексуально-еротичних
мотивів і потягу до смерті. Водночас І. НечуйЛевицький, як і інші критики декадентства, в
принципі заперечували право мистецтва займатися подібною проблематикою. Це робилося навіть стосовно тих митців, які в межах
декадентської моделі демонстрували професіоналізм, витончений психологізм і розуміння
багатошаровості внутрішнього світу людини.
Критика декадентства мала настільки упереджений характер, що часто-густо “працювала”
проти самих критиків.
Специфіку ситуації, яка на той час склалася в українському культурному середовищі,
надзвичайно переконливо відтворює С. Павличко, роблячи засадничою константою для
об’єктивної оцінки саме естетику. Вона зазначає, що естетизм у європейській гуманістиці
“виник як антитеза до моралізму домінуючих
на цей час реалістичних естетик. Вони — ці

естетики — вимагали від літератури дидактичного звучання, морально-соціальної ролі,
а від письменника — позиції морального судді суспільства” [9, 99]. С. Павличко фактично пропонує розглядати декадентство як нову
естетику. Це цікава й плідна думка за умови
розуміння того змісту, який вона вкладає в поняття “естетика”. Звісно, йдеться не про естетику як науку в її класичному розумінні, а про
естетико-художні виражальні засоби, якими
послуговується письменник.
Підтримуючи загалом критику І. НечуємЛевицьким як декадентства, так і декадентської моделі творчості В. Винниченка, І. Іваньо
водночас убачає головний недолік критики
Нечуя-Левицького в тому, що декадентство
трактується ним у контексті книги Макса Нордау “Виродження”, що була перекладена й вийшла друком в Києві у 1902 р. Наголосимо, що
І. Іваньо — один з перших українських естетиків, хто торкнувся зазначеної проблеми, —
був у доволі непростому становищі, адже в
офіційному радянському літературо-знавстві І.
Нечуй-Левицький мав такий високий ранг, що
“не міг помилятися”. Проте І. Іваньо був настільки професійний теоретик, що відмовити
окремим письменникам-декадентам в умінні
“зображати внутрішній світ людини” він так
само не міг. Балансувати між письменниками,
“канонізованими” радянським літературознавством, і правдивою оцінкою мистецьких
експериментів, вочевидь, було вкрай складно,
проте подібна компромісність нівелювала гостроту реальних дискусійних ситуацій в тогочасній українській літературі.
Позиція В. Винниченка була тим більш
непростою, що новаторські шляхи, які він
накреслював, зазнавали критики і від тих,
хто сам знаходився в творчому пошуку, розуміючи, що на межі ХІХ—ХХ століть “народницька” тенденція в літературі себе вичерпала. В. Винниченка критикує і Леся Українка,
і М. Коцюбинський, і О. Кобилянська, і Максим Горький, і “українські демократи” (С. Єфремов, М. Гехтер), і представники марксистської літературної критики (В. Воровський,
М. Ольминський).
У передмові до листування М. Коцюбинського з дружиною “Я так поріднився з то-
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бою…”, що вийшло друком у 2007 р., літературознавець В. Панченко відтворює і епізоди
знайомства М. Коцюбинського з Винниченком у Львові, “по дорозі на Капрі”, і причини
конфлікту Винниченка з Горьким: “Той якраз
вступив у полеміку з Горьким з приводу видання своїх творів у російських перекладах:
Горький обіцяв, що за них візьметься видавництво “Знание”, але щось не склалося, і
тепер Винниченко “закипів” [10, 13]. Наразі
проблема “Винниченко-Горький” визначена
не лише якимись організаційними негараздами щодо видання творів Винниченка. Справа
значно складніша, а саме: Горький не сприйняв деяких творів письменника, зокрема, повісті “На весах жизни”, висловившись досить
категорично: “Мені, будь ласка, відтепер не
надсилайте писань Винниченка, я знаю літературу цього спрямування, і вона мене не цікавить” [11, 206]. Зазначимо, що зауваження
Максима Горького щодо цінності літератури
цього спрямування виявиться симптоматичним. Не лише Горький, а й частина відомих
українських письменників поставить під
сумнів доречність певних тем у літературі
початку минулого століття. В. Панченко коментує окремі листи Коцюбинського та його
дружини, в яких обговорюється захоплення
письменника новелою “На воді” Гі де Мопассана, творчість якого, як правило, засуджувало старше покоління українських літераторів.
До переліку “засуджених” письменників потрапляли і О. Уайльд, і Л. Андреєв, і С. Пшибишевський. Зокрема, на нашу думку, досить
дивними видаються виправдання Коцюбинського: “Як-не-як, а мені здається, що я маю
здоровий смак і знаю межі реалізму” [10, 10].
Зрозуміло, що “вписатися” в простір такого
ставлення до літератури Винниченкові було
надзвичайно важко.
Більшість його критиків були професійними письменниками, а це могло наводити на
думки про їхню упередженість, заздрість до
молодого письменника. Можливий і інший
варіант, а саме: щире нерозуміння того, що
Винниченко пропонував своєму часові та своєму читачеві. Нам видається, що, розглядаючи ситуацію, яка складалася навколо постаті
молодого Винниченка, слід звернути увагу на

монографічне дослідження В. Панченка “Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості”, на сторінках якого досить переконливо
показані й специфічні хитання самих критиків, зокрема Лесі Українки, котра, з одного
боку, визнала талант письменника, а з іншого,
не сприйняла його “нових моральних учень”.
Така критика трапляється й у статтях інших
авторів, які, за висловом В. Панченка, закидали письменникові “імморалізм” та “індивідуалізм”.
На нашу думку, всі дискусії, що велися в
українському літературознавстві протягом
1907—1916 років і які доречніше назвати звинуваченнями на адресу Винниченка, стосувалися, по суті, першого десятиліття творчості
письменника, оскільки, за його словами, до
“лав українського письменництва” він вступив у 1902 р.
Наголосимо, що критичне ставлення до
ранньої творчості В. Винниченка визначене не
лише самою творчістю, яка дійсно “вибивалася” із загального контексту української літератури. Певна розгубленість щодо Винниченкової прози та драматургії зумовлена новою
системою світоглядних орієнтирів, у площині
яких письменник намагався існувати. Власне, В. Винниченко був одним з перших, хто
в тогочасній українській літературі спробував
працювати в річищі ідей Ф. Ніцше, А. Бергсона та З. Фройда, а також тим, хто — і в цьому
аспекті закиди І. Нечуя-Левицького слід визнати досить слушними — не стояв осторонь
шукань Ч. Ломброзо, М. Нордау чи Г. Россолімо. Концепції цих теоретиків, котрі шукали відповідь на причини появи геніальних
особистостей у спадковому чиннику, в божевіллі, у “хворих нервах”, надзвичайно близькі Винниченку. Хоча він і робить наголос на
моральних засадах творчості, на складних суперечностях між творчістю й владою, творчістю й матеріальною залежністю митця, проте
сам відповідає тим філософсько-естетичним
і психологічним моделям, які протистоять
“матеріалізму” — поняттю, що досить часто
трапляється у Винниченка й символізує реалістичну, соціально зорієнтовану творчість.
Як зазначає С. Павличко, “знання Ніцше
в українському культурному середовищі 10-х
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років не було фундаментальним і повним.
Вороний, Луцький, його соратники “молодомузівці”, навіть Винниченко, який переклав
“Заратустру” (одначе переклад ніколи не було
видано), найчастіше знайомилися з Ніцше з
вторинних джерел: популярних статей, рефератів, аналітичних коментарів. Їх цікавлять не
деталі, нюанси, парадокси філософії Ніцше, а
тільки певні головні постулати, які стають базою для власних ідей” [9, 132].
Зауважимо, що позиція С. Павличко цілком
збігається з реальним станом речей стосовно
поверхового знання українськими письменниками початку минулого століття філософії
Ф. Ніцше. Водночас в усі часи від представників художньої інтелігенції навряд чи можна
вимагати глибокого повноцінного опанування
тієї чи тієї філософії. Потрібно говорити про
інше, а саме: “входження” тих чи тих філософських ідей у культурний простір створює
дилему “знання — відчуття”. Якщо філософські ідеї професійно представлені фахівцями,
тобто тими, хто володіє “знанням”, то формується їх адекватне “відчуття” письменниками
чи представниками інших творчих професій.
Серед діячів української культури В. Винниченко певною мірою був обізнаний із цими
ідеями, більш того, він доволі тонко їх відчував.
Проблема впливу ніцшеанських ідей на
життєву позицію самого Винниченка і на
його творчість розглянута в літературознавчих роботах Г. Сиваченко та В. Панченка,
які є найбільш послідовними в реконструкції
постаті видатного письменника. Дослідники
наголошують на морально-етичних аспектах ніцшеанства, які відбилися в творчості
Винниченка. Водночас Г. Сиваченко [12] не
уникає аналізу й релігійних мотивів, розглядаючи концепцію “конкордизму”, розробкою
якої Винниченко займався багато років. “Конкордизм” — концепція щастя, яка сприятиме
удосконаленню людства, — інтерпретується
дослідницею як нова релігія, щось на зразок
необуддизму, а в такому контексті смисложиттєві шукання письменника можуть мати
будь-яке підґрунтя: від Шопенгауера і Ніцше
до Ганді. Ще раз зауважимо, що дослідникам
досить важко працювати з теоретичними ідея-

ми Винниченка, оскільки подекуди його власна морально-етична пошуковість залишається
пошуковістю, поза будь-якими наголосами чи
висновками. У такому ж плані створюються і
художні образи, які, здавалося б, надзвичайно важливі для тканини літературного твору,
проте Винниченко надає перевагу чиннику
незавершеності.
Зіставляючи підходи Сиваченко та Панченка до теми філософського підґрунтя творчості
Винниченка, зазначимо, що позиція останнього більш категорична: “Заратустра Фрідріха Ніцше прокладав дорогу “новій людині”
Володимира Винниченка” [11, 142]. Можна
підтримати цю думку В. Панченка, але поза
її авторською деталізацією, що, як нам видається, трохи деформує позицію Винниченка.
Ми маємо на увазі постійне порівняння ніцшеанства й соціалізму, яке проводить В. Панченко, вважаючи, що суттю Винниченкових
художніх образів є своєрідний синтез “ніцшеанство — соціалізм”. Літературні герої
Винниченка демонструють доволі строкаті
світоглядно-політичні орієнтації: соціалісти,
демократи, народники, есери, націоналісти,
сатаністи. Проте значна частина з них аж ніяк
не підходить під імморалізм чи індивідуалізм,
а демонструє зовсім інші риси. Так, на сторінках роману “Рівновага”, який — з невідомих
нам причин — залишився поза послідовною
увагою літературознавців, відтворено середовище українських та російських політичних емігрантів, представники якого належать
до різних політичних угруповань, проте здатні демонструвати й щедрість, і почуття колективізму, і співпереживання, і солідарність.
В. Винниченко цілком свідомо ставить їх перед необхідністю виявити свої найкращі людські риси попри всі політичні та ідеологічні
розбіжності.
Розробляючи морально-етичні аспекти поведінки літературних героїв, обґрунтовуючи
мотиви їх політичних шукань, В. Винниченко
не оминає увагою і естетичні питання, передусім, почуттєвість людини, яку письменник постійно зіставляє та порівнює з розумом, із свідомістю. Чим повинна послуговуватися “нова
людина”: почуттями чи розумом? Відповіді на
це запитання у Винниченка фактично немає, і
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він балансує відповідно до ситуації, в яку потрапляє герой. Водночас письменник робить
спробу у романі “По-свій” опрацювати стан
“нічого-не-почування”, стан, який проповідує
поет — один з героїв роману. Слід наголосити, що полемічною є сама постановка питання: ідею “нічого-не-почування” обстоює поет,
тобто людина, вся діяльність якої спрямована
на породження почуттів. Зазначимо, що Винниченкові властиве тяжіння до “вишукування” складних неоднозначних запитань, на які
подекуди людина не має відповіді. Письменник “працює” не тільки з неоднозначними
питаннями, а й свідомо “формує” моральні чи
естетичні парадокси.
Почуттєвість робить людину здатною
сприймати красу, переживати її незалежно від
потворної бідності, бруду й недосконалості
реального життя. Краса ж, своєю чергою, допомагає героям Винниченка “бути сам з собою
в гармонії”. “Почуттєвість — краса — гармонія” — це три засадничі поняття, на яких “будується” естетичний світ письменника. Його
навіть не лякає декларативність, з якою герої
захищають ідею краси: “Я красою оточу нашу
любов, такою красою, що з-під ваших рук
може вилитись тільки краса” [3, 39]. Водночас
самі люди — наразі йдеться про живописця —
своїми абсурдними фантастичними образами
цю красу руйнують, роблячи предметом глузування. Саме в такому контексті В. Винниченко
описує “творчі муки” живописця — одного
з героїв роману “Рівновага” — послідовного
руйнівника краси: “Полотно уявляло з себе
рівне однотонне фіялкове поле. Його вкривало рожеве прозоре небо — теж в одному тоні.
По один бік поля височенна гора, стилізована,
подібна на мурашник… По другім боці поля,
вище за гору на зріст, стояла жінка. Стояла
вона наче в профіль, але обидві руки її було
видно, як на малюнках єгиптян. Була вся гола
і шестигруда, при чім тіло одливало жовтим
промінястим світлом, а трьохярусні груди
були сині з зеленими кільцями” [4, 5—6].
Зазначимо, що у своїх творах В. Винниченко неодноразово підходить до аналізу проблеми творчості, потенціал якої руйнують самі
митці. Естетичні аспекти дилеми “створенняруйнування” посідали важливе місце в розмір-

ковуваннях письменника, адже “створення”
він ототожнює з красою, “руйнування” — із
її знищенням. Подібні дилеми стосуються й
ситуацій, де “краса” в її естетичному значенні
присутня опосередковано. Показовою у такому аспекті є “Дизгармонія” — одна з ранніх
п’єс В. Винниченка. Головна героїня п’єси
“обожнює” любов, але любов “красиву”,
“чисту”, позбавлену фізичного прояву. Пояснюючи свої стосунки із чоловіком, вона говорить: “…як мужчина він мені не подобається,
але ж це не дає права говорить, що я його не
люблю. Любов не в цих паскудних, животних
відносинах… Ах, які люди паскудні. Противні!” [1, 13].
Оскільки поняття “краса” в різних її аспектах досить часто трапляється в розмірковуваннях В. Винниченка, можна стверджувати, що
саме воно сприймається ним як наріжне щодо
виявлення почуттєвих переживань людини. В
контексті суспільно-політичних футурологічних прогнозів письменника він використовує
поняття “прекрасний”, “прекрасне”, проте
в нього це, скоріше, оцінне поняття, а не естетична категорія. Щось подібне відбувається у Винниченка і з поняттями “трагедія” та
“комедія”. У творах письменника є, на нашу
думку, трагіко-комічний підтекст, проте виникає враження, що він не ставить перед собою
завдання написати трагедію чи комедію, а розробляє сюжетну ситуацію так, як ця ситуація
буде розгортатися, нібито творчий процес визначається не самим автором твору, а логікою
розвитку обраного сюжету. Такий прийом
написання роману чи оповідання цілком природний, оскільки в них чимало автобіографічного: подекуди героя Винниченка називають
просто “Укрен”. У такій ситуації досить важко говорити про свідоме наслідування певної
естетичної теорії, а можна говорити лише про
її елементи, що наявні в світоставленні Винниченка лише ескізно. Наразі це “ескізність”
видатного письменника і тому заслуговує на
прискіпливу увагу.
Ще однією особливістю творчості В. Винниченка є властива йому традиція робити
героями своїх творів митців. Можливо, Винниченко єдиний письменник свого часу,
який постійно працює над створенням обра-
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зу поета, живописця чи письменника. Проте
кожний із них, скоріше, руйнує “позитивний”
образ мистецтва та девальвує уявлення про
митця як пророка, як носія духовного “месіанства”. Так, живописець — герой роману
“Рівновага”, — до образу якого ми вже зверталися, отримує незвичну пропозицію: знищити
за гроші свою картину. Спочатку він ображається, декларує високі слова про гуманістичну роль мистецтва, проте пізніше власноруч
розриває полотно, над яким працював кілька
місяців, і бере гроші.
Творчість і гроші — тема не нова в літературі, але, осмислюючи її, традиційно робився
наголос на творчому фанатизмі митців, їх щирій відданості мистецтву. В. Винниченко обирає протилежну позицію: він іронізує з митців,
описує їх внутрішню слабкість, залежність,
робить певні натяки на “лакейність” творчих
особистостей. Якщо враховувати, що тогочасне літературне середовище впізнавало у Винниченкових персонажах реальних “творців
мистецтва”, приязні від колег це письменнику
не додавало.
Повертаючись до літературознавчої позиції В. Панченка, слід визнати, що він не
спрощує світоглядні чи моральні шукання ні
самого Винниченка, ні створених ним героїв,
зводячи все до ніцшеанства з властивим йому
імморалізмом чи індивідуалізмом. В. Панченко зазначає, що герої цих творів протестують
проти знеособлення людини, а сам письменник виступає не проти моралі як такої, а переймається пошуками “нової моралі”.
В. Панченко має рацію, коли наголошує
на проблемі “нової моралі”, адже для В. Винниченка вона нагальна. У п’єсі “Дизгармонія”, фактично, всі дійові особи так чи інакше
висловлюють своє моральне кредо. Найпослідовніше з приводу морально-етичних проблем
дискутують Мартин та Грицько. Перший вважає, що “мораль видумана дужими для безсилих. Коли безсилі робляться дужими, вони заводять свою мораль, як новий хазяїн заводить
нові свої шпалери на квартирі”. Грицько ж
скаржиться, що всі люди дизгармонічні, адже
вони “ростуть розумом і не ростуть душею”:
“Ми тікаємо буржуазної, старої етики і з водою вихлюпуємо й дитину. Да, да! А етика

повинна буть, повинна! Розум повинен бути
в гармонії з кров’ю, з нервами, з тілом. А у
нас нема. Ми дуже добре розумом розуміємо,
що розпутство гидке, що несправедливість —
зло, ми розумом цілком щиро будемо до сліз,
навіть до смерті, боронити свої принципи, а
тим часом, коли прийдеться говорить нашій
етиці, себто нашим нервам, крові, темпераменту, ми робимо розпутства, несправедливости, гидоти. От у чому весь ужас! От у чому
дизгармонія!” [1, 36].
Процитований фрагмент з п’єси “Дизгармонія” чітко виявляє розгубленість героя Винниченка, яка на початку минулого століття
було притаманна і самому письменнику. Адже
саме він вкладає в свідомість свого героя думку про ототожнення етики з “нервами, кров’ю,
темпераментом” і у багатьох своїх творах
дискутує з приводу моралі й розпусти. У моральнісних шуканнях В. Винниченка ніцшеанські мотиви досить активно перетинаються
з фройдівськими, адже письменник — сучасник З. Фройда — не міг не відгукнутися на
його ідеї, що, як засвідчує літературознавець
Н. Зборовська у монографії “Код української
літератури” [5], були йому близькі.
Загалом погоджуючись з Н. Зборовською,
зауважимо, що ця близькість цілком реальна
по кількох напрямах. Не тільки Винниченковіписьменнику, а й Винниченкові-людині був
близький той інтерес до складних, непересічних, а подеколи провокаційних ситуацій, які
в межах психоаналітичної теорії розглядав
З. Фройд.
Прикладом може слугувати історія стосунків Винниченка з коханкою Люсею Гольдмерштейн, яка народила письменнику сина.
Навряд чи дитина була бажаною, оскільки
короткий роман з цією жінкою не мав особливого значення для Винниченка. Син письменника, якого Люся народила 24 жовтня
1908 року, через кілька місяців помер. Смерть
дитини надала драматичного забарвлення
стосункам Винниченка та Гольдмерштейн.
Водночас ця життєва історія мала й дещо несподіване продовження.
Восени 1908 р. двадцятивосьмирічний Винниченко пише п’єсу “Memento”, яка вийшла
друком на початку 1909 р. Сюжет п’єси, по
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суті, відбиває ситуацію стосунків письменника з Люсею Гольдмерштейн, проте містить
несподівану сцену: герой п’єси, намагаючись
позбутися небажаної дитини, “виставляє немовля на холод і цим спричиняє йому смерть”.
Чи є ця сцена документальною? Чи міг молодий письменник таким чином позбутися свого позашлюбного сина? Ніяких підтверджень
для позитивної відповіді на ці непрості запитання немає, проте й Люся Гольдмерштейн,
і найближче коло Винниченка не виключало
саме такого перебігу подій. Аналізуючи цю
драматичну колізію, В. Панченко ставить запитання про можливість ситуації, коли “життя повторювало, “наздоганяло” сюжет драми
“Memento” [11, 91].
Справді, психологія творчості знає приклади, які важко піддаються логічному поясненню, але, як зазначає В. Панченко, “Люся
Гольдмерштейн, читаючи “Memento”, вже
мала підозру, що між фіналом п’єси і смертю
її дитини є якийсь зв’язок” [11, 91]. Не ставлячи під сумнів порядність чи людяність письменника, слід наголосити на перспективності для подальшого морально-психологічного
дослідження Панченкової ідеї про життя, яке
“наздоганяє” творчість.
П’єса “Мemento” не єдиний твір, в якому
В. Винниченко осмислює ставлення чоловіка
до своєї позашлюбної дитини. Як письменник він у двох творах використовує той самий
прийом: спробу вбивства немовляти холодними струменями повітря.
Відомий київський адвокат — головний
герой роману “Записки Кирпатого Мефістофеля”, — залишаючись наодинці з немовлям, — сином, народженим усупереч його
волі покинутою й некоханою жінкою, двічі
намагається “заморозити” дитинча. Обидва
рази мати вчасно заходить до кімнати й, не
розуміючи, що власне відбувається, мимоволі
рятує сина. Психологічно точно В. Винничен-

ко закінчує роман “Записки Кирпатого Мефістофеля”: адвокат одружується з некоханою
жінкою і особливі почуття має саме до Міки,
свого, випадково “незамороженого” сина:
“Вечорами я рідко буваю дома. А коли буваю,
то сиджу з Мікою в кабінеті. Ми замикаємося,
щоби нам не перешкоджали. Я оповідаю йому
казки…” [2, 308].
Ситуація щодо долі дитини Люсі Гольдмерштейн залишилася невизначеною, проте
мала певні морально-психологічні наслідки,
а саме: тема сексуально-еротичних стосунків
чоловіка й жінки не лише наявна у більшості
творів письменника, але її осмислення завжди
має психоаналітичний присмак. Сексуальноеротичні почуття панують у людських стосунках і примушують подеколи до “нелогічних”,
“хворобливих”, навіть “аморальних” вчинків
з боку, здавалося б, нормальних людей. Так,
герой роману “Рівновага” — сильна, непересічна особистість, наймає за великі кошти негідника, який повинен спокусити й зробити
своєю утриманкою молоду, “чисту” дівчину.
Цю дівчину герой роману щиро кохає, але він
хоче бути переконаний, що може їй довіряти,
і вигадує такий патологічний спосіб “перевірки” коханої.
В. Винниченко, як відомо, залишив після
себе значну літературну спадщину, потужність якої вражає ще більше, коли усвідомлюєш, що, по-перше, паралельно з письменницькою діяльністю він тривалий час був чинним
політиком, а по-друге, що численні життєві
негаразди не сприяли літературній творчості.
Якщо ж усвідомити, що В. Винниченко багато
часу віддавав живопису, залишивши немалий
спадок, то стає зрозумілим, що ті теоретичні
роботи, присвячені цій видатній особистості,
які ми сьогодні маємо, це лише перші кроки
в опануванні його спадщини, у створенні цілісного портрета Володимира Винниченка —
особистості європейського рівня і значення.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ Д. М. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКОГО:
ТЕОРІЯ “БЕЗСВІДОМОГО”
Анотація. У статті розглянуто основні аспекти
психологічної теорії “безсвідомого” Д. М. ОвсяникоКуликовського як визначного представника Харківської
школи психології творчості.
Ключові слова: творчість, психологія творчості, безсвідоме, пам’ять, почуття, асоціації, художнє мислення.
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты
психологической теории “бессознательного” Д. Н.
Овсянико-Куликовского как выдающегося представителя Харьковской школы психологии творчества.

Літературознавець, мовознавець, санскритолог, міфолог, сходознавець, історик культури, психолог, публіцист, педагог, учень і послідовник школи О. О. Потебні, з 1912 по 1918 р.
співредактор журналу “Вестник Европы”,
один з найвідоміших розбудовників Харківської школи психології творчості Дмитро
Миколайович Овсянико-Куликовський народився у маєтку Каховка Дніпровського повіту
Таврійської губернії 23 січня (4 лютого н. ст.)
1853 р. Його теоретичний доробок, як, власне,
і концепція школи психології творчості загалом, — результат лінгвістичних, психологічних, філософсько-культурологічних узагальнень та ідей наприкінці ХІХ — на початку ХХ
століття в українській та європейській науковій думці. Видатний представник культурноісторичної школи й психологічного методу в
літературознавстві, він здобував освіту спочатку на історико-філологічному факультеті
Петербурзького, а згодом Одеського (Новоросійського) університетів. У теоретичній діяль-

Ключевые слова: творчество, психология творчества,
бессознательное, память, чувства, ассоциации, художественное мышление.
Summary. In the article deals the main aspects of the
D. Ovsyanyko-Kulikovsky psychological theory of “unconscious” as the most representative scientist of the Kharkіv
school of psychology of creativity.
Key words: creativity, psychology of creativity, the unconscious, memory, feelings, associations, artistic thinking.

ності Д. М. Овсянико-Куликовський прагнув
подати історію літератури й культурологію на
ґрунті психологічних міркувань. Досліджуючи біографії письменників, учений актуалізував питання, надзвичайно важливе для сучасної йому гуманістики: “Як саме пов’язані
життя і творчість?”, відповіддю на яке й донині переймаються науковці, досліджуючи
феномен креативного процесу та особистість
митця у ньому.
Із часом Д. М. Овсянико-Куликовський напевне усвідомив, що в галузі науки серед кола
проблем, які цікавлять його найбільше, виокремлюються питання психології мови, думки й творчості; як предмет вивчення — також
явища специфічно людські: мова, мислення,
творчість. У царині літератури: психологічне
дослідження творчості і творінь видатних
письменників-митців і поетів-ліриків (курсив,
як у тексті оригіналу. — І. В.) [1, 337—338].
Визначальною для остаточного оформлення наукових зацікавлень Д. М. Овсянико-
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Куликовського стала його зустріч і ближче
знайомство з О. О. Потебнею протягом 1892—
1893 років. Знаковий вплив цієї непересічної постаті, блискучого ученого й мислителя
позначився на всій подальшій праці дослідника: “Я засвоїв основні наукові ідеї і метод
видатного ученого” [1, 338], — писав він, засновуючись у своїх роботах із синтаксису та
психології мовлення на концептуальних поглядах О. О. Потебні. Розуміючи складність
дослідження прихованих механізмів людської
психіки, дотримуючись спільних теоретичних основ, О. О. Потебня й Д. М. ОвсяникоКуликовський (на той час уже колеги) не припиняли докладати зусиль для встановлення
природи, походження й динаміки різнорідних
психічних процесів, визнаючи певну відносність об’єктивного знання в галузі людинознавства.
Захоплюючись істинно науковим рівнем
філософського, абстрактного мислення, відшліфовуючи протягом життя здатність адекватно передавати думки у вербальний спосіб
(Овсянико-Куликовський, як відомо, був неперевершеним лектором), намагаючись знайти
“свої слова” в жанрі науково-публіцистичного
володіння пером, дослідник-лінгвіст тісно
пов’язував думку з позасвідомими процесами
психіки. Найважливішою та найхарактернішою її особливістю він завжди вважав одвічне прагнення думки “сходити від одиничного, окремого, конкретного до загального,
узагальненого, відстороненого” [2, 41], її здатність локалізуватися в емоційно-нейтральне
поняття, яке, у підсумку, працює на збереження та накопичення психічних й розумовоінтелектуальних сил людини.
Взагалі ж, і це варто особливо підкреслити, беззаперечною заслугою і суттєвою перевагою теоретичної концепції Д. М. Овсянико-Куликовського є його позиція щодо
продуктивної ролі безсвідомого в психіці людини; виявлення, завдяки його дії, прихованозумовлених механізмів функціонування психіки; і найголовніше — значення позасвідомого
у процесі творення художніх образів митцем.
“Погляд на безсвідому сферу як на величезну
арену збереження й накопичення розумової
сили, — констатував учений, — належить до

найпродуктивніших поглядів у сучасній психології” [2, 70]. Його вчитель О. О. Потебня
порівнював свого часу свідомість людини з
малою сценою, “на котрій усі діючі особи поміститися не можуть, а зійдуть, пройдуть і підуть” [3, 91]. Тож величезний простір позасвідомого, зрощений з “малою сценою” свідомості,
перебуває із нею у постійній дифузії та перманентному обміні діючими “персонажами”.
Відштовхуючись від такої позиції Потебні,
Д. М. Овсянико-Куликовський стверджував:
“Достатньо відоме те першорядне значення,
яке в діяльності думки належить так званій
безсвідомій сфері її. Переважна більшість
розумових актів відбувається саме тут, за порогом свідомості. І життя думки найкраще
може бути визначене як постійне спілкування
між свідомістю і сферою безсвідомого. Збереження розумових надбань у безсвідомій сфері
є пам’ять, без котрої ні розумова робота, ні
прогрес думки були б неможливі. Але безсвідома сфера не є наче б тільки склад, магазин
образів, понять, ідей: вона — арена розумової
діяльності” (курсив за оригіналом. — І. В.)
[2, 36]. І хоча ці позиції в концепції творчості Д. М. Овсянико-Куликовського є, на нашу
думку, дещо спрощеними, особливо з огляду
на новітні дані психології, естетики, культурології, проте вони становлять авторський
і, водночас, новаторський теоретичний набуток Харківської психологічної школи тих
часів, тим більше, що багато наукових тверджень тео-рії “безсвідомого” в доробку Д. М.
Овсянико-Куликовського є надзвичайно слушними й доволі виваженими. Так, на думку дослідника, беручи до уваги природу наших ментальних актів, маємо змогу переконатися, що
значна їх частина відбувається безсвідомо, а у
свідомості нерідко відбивається лише останній результат надскладних операцій, які здійснюються в царині безсвідомого автоматично,
без розумово-психічних “витрат”. Трактуючи
безсвідоме, психолог визначав його як арену
накопичення і збереження розумової сили, де
здійснюються мисленнєві акти, проте абсолютно мимовільно. Тут зберігаються й різного
роду асоціації, зокрема й ті, що працюють на
утворення мови, й спостерігається постійний
перехід асоціацій з безсвідомого у свідоме і

124

ІРИНА ВЕРНУДІНА. ПСИХОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ Д. М. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКОГО: ТЕОРІЯ “БЕЗСВІДОМОГО”

навпаки. Мірою діяльності безсвідомого слід
вважати, за Д. М. Овсянико-Куликовським,
той внесок, який ця сфера робить у свідоме:
якщо в ньому багато апріорних категорій та
загальних ідей, за допомогою яких матеріал
упорядковується у свідомості, то робота безсвідомого значна й цінна. Якщо ж цей внесок
бідний на такі категорії та ідеї і свідоме не
одержує із безсвідомого об’єднавчих і впорядковувальних норм, — то його діяльність була
непродуктивною.
Виокремивши у функціонуванні психіки
активність свідомого і безсвідомого, Овсянико-Куликовський висловлює думку: “Усе
психічне повинно розумітися не як стан, а
як дія. Психіка активна, а не пасивна. Життя
духа є психічний труд, це — робота думки, почуття і волі” (курсив, як у оригіналі. — І. В.)
[2, 70]. Подаючи власне розуміння думки, він
тлумачить її вербальну одиницю — слово —
як “складний психічний процес, що належить
до того відділу психіки, котрий називається
думкою, і який зводиться до відомих процесів
асоціації й апперцепції” [2, 69]. Але при цьому
зауважує, що його визначення не претендує на
остаточне, адже у психіці людини відбувається величезна кількість усіляких асоціативних
і апперцептивних процесів, задіяних у словотворенні. Інша річ, сфера безсвідомого: поза
жодним сумнівом саме тут криється доволі
значна робота думки (від найпростіших асоціацій до справжніх “умовиводів”), саме тут
здійснюються “у видатних головах — складні
інтуїції наукові, філософські й художні”, у геніїв — величні творчі ідеї [2, 70].
Щодо почуття, то й тут Д. М. ОвсяникоКуликовський як психолог має рацію, аналізуючи його в контексті безсвідомого: лише
тоді, коли почуття відчувається особистістю,
відбивається і проявляється у свідомості, воно
залишається таким. Зрозуміло, що тонкі або
надскладні почуття можуть бути трактовані
суб’єктом помилково, складно характеризуватися словом чи поняттям, проте саме це й
свідчить про їхню усвідомлюваність. Вислів
“безсвідоме почуття” дослідник навмисне
взяв у лапки, наголошуючи на його помилковості й наполягаючи, що в пам’яті людини залишаються жити лише спогади про колишні

почуття або уявлення минулих подій. І навіть
тоді, коли виникають нові асоціації, з ними
пов’язані, або переживання й почуття одного
порядку, що збігаються з пережитим раніше
своєю силою й інтенсивністю, — попередні
все одно не реанімуються, а постають наново,
утворюючи “живу індивідуальність почуття”.
Суттєво розрізнюючи закони й механізми почуттєвої та мисленнєвої діяльності,
Овсянико-Куликовський був переконаний, що
“наша відчуваюча душа, по правді, може бути
порівняна з тим возом, про який говориться:
що з возу впало, те й пропало. Навпаки, душа
мисляча — це такий віз, з котрого ніщо не
може впасти: вся поклажа там добре розміщена і прихована у сфері безсвідомого” [2, 39].
Ці думки цілком збігаються з міркуваннями
І. Франка: “Великий закон непропащої сили
має і в психології певне значення; що раз напечатано в комірках нашої мізкової матерії, се
лишається нам на ціле життя…” [4, 61].
Якби почуття, що переживає людина, розвиває далі свої міркування Д. М. ОвсяникоКуликовський, зберігались і були активні у безсвідомій сфері, при цьому постійно мігруючи
у свідомість (як це відбувається із думкою),
то наше психічне життя було б суцільною сумішшю “раю та пекла” і найміцніша психічна
організація не витримала б цього “безперервного зчеплення радості, горя, образи, злості,
любові, заздрощів, ревнощів, жалю, докорів,
страхів, відчаю, надії…” [2, 39]. Знову постає
пряма аналогія з трактатом І. Франка “Із секретів поетичної творчості” (1898—1899):
“Сказавши по правді, є се наше велике щастя,
коли маємо ту здібність, що на якімсь часі всі
наші враження тонуть у сутінь забуття. Подумаймо лише, що всякий біль, коли б раз у раз
стояв на поверхні нашої свідомості, зробився
б вкінці таким нестерпним, що довів би нас
до самогубства. Та так само й усяке порядне
думання, всяка духова праця була б майже зовсім неможливою, коли б всі наші досвіди і
всі знання рівночасно і рівномірно товпилися
в нашій свідомості” [4, 62].
Із вище зазначеного стає зрозуміло, робить
радикальний і, на нашу думку, дещо спірний
висновок Д. М. Овсянико-Куликовський, що
почуття, колись пережиті й згаслі, не надхо-
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дять у сферу безсвідомого. Ось як це пояснює
дослідник: “У психіці мислячій, де є безсвідома сфера, панує закон пам’яті, а у психіці
відчуваючій, де безсвідомої сфери немає, володарює закон забуття” (курсив, як у тексті
оригіналу. — І. В.) [2, 40]. (Зауважимо, що
Франкове трактування позасвідомої сфери загалом відрізняється від цього висновку харківського колеги.)
Як зазначає О. Ладига, після смерті О. О. Потебні Д. М. Овсянико-Куликовський очолив
психологічний напрям в українській гуманітарній науці. Використовуючи метод психологічного синтезу, який “на відміну від психологічного аналізу, передбачає зосередження
уваги не на окремих елементах психіки, а на
структурі особистості в цілому”, він надавав
“принципового значення цілісності й роздвоєності індивідуальності” [5]. У цьому ж психологічному контексті ним розкривалася психологічна сутність особистості й розроблялась
концепція творчої особистості. Так, приступаючи до розробки теорії художньої творчості,
Д. М. Овсянико-Куликовський, насамперед,
зауважив, що мистецтво глибоко закорінене в
самому житті, у повсякденній діяльності нашої психіки, а його сутність і мета — осягнення шляхом образної та ліричної творчості
“життя і духу людського”.
Зазначимо також, що образну творчість
учений трактував з погляду суб’єктивного та
об’єктивного способів пізнання. Шлях перший, вважав він, значно легший і поширеніший, адже базується здебільшого на явищі апперцепції, коли людина сприймає світ, інших
людей та мистецтво, судячи лише з власного
досвіду і під власним “кутом зору”, наділяючи
інших власними рисами й недоліками, “фарбуючи” образи і відтінки лише у свій настрій
і своє розуміння, отож — коли міра усьому
обмежена тільки обсягом особистого досвіду.
Шлях об’єктивного осягнення дійсності та
мистецтва характеризується доданням нової
інформації, нових знань і вражень до попереднього емпіричного багажу, коли на новоутворені образи або явища дійсності не переносяться власні риси, коли в процесі пізнання
активно задіяно уяву людини і відбувається
продуктивне примноження й нашарування

нових переживань і почуттів, отож, уточнює
Овсянико-Куликовський, — саме цей шлях і є
процесом справді художнього пізнання.
Досліджуючи особистість, ми так само ризикуємо потрапити у полон власного досвіду.
Об’єднавши в одне ціле все, що нам відомо
про людину, про її темперамент, характер,
звички, потреби, спосіб життя, психоемоційні й ментальні особливості тощо, — все
ж таки виявляємо, що людини ми не знаємо.
Феноменально простий і водночас напрочуд
слушний висновок робить Д. М. ОвсяникоКуликовський: “Ми знаємо не її, а про неї”.
І натомість пояснює, що цей негативний результат став наслідком нехудожнього методу
пізнання. “Ми аналізували людину, ми розкладали її образ на частини, ми психологічно
анатомували її. І ми пізнали її частини. Але ж
людина — не сума своїх частин, а їх психологічний синтез. Цей синтез не можна отримати
простим додаванням душевних елементів —
його потрібно створити, для чого необхідні
прийоми художнього мислення” (усі виділення курсивом оригінальні. — І. В.) [2, 97].
На думку психолога, очевидно, що більшість людей оперує лише тим пізнанням, яке
доступне їм у межах власного досвіду і розуміє природу тільки психологічно споріднених
собі особистостей. Інші ж, значно рідші, володіють синтетичним способом мислення і, як
уточнює Д. М. Овсянико-Куликовський, силою
“симпатичної уяви” (рос. “симпатического воображения”); вони легко розуміють доволі різнорідних натур, зокрема й тих, хто психологічно протилежний їхній власній сутності. Щоби
стати на ці “рейки”, “людині потрібно вийти
з кола своїх найближчих стосунків і інтересів,
розширити рамки своїх вражень, виробити у
себе розумову далекоглядність, розвинути в
собі чуйність по відношенню до багато чого
стороннього, чужого…” [2, 98]. Тобто, вживаючи сучасну лексику, — набути властивостей
особистості “з відкритою свідомістю”, стати
т. зв. “open-minded person”. Це не виключає
того, що в душі кожного ведеться, так би мовити, “неписаний щоденник” і в певному віці,
озираючись назад, ми маємо достатньо накопиченого матеріалу, який мимовільно трансформується у власні “неписані мемуари”…
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Що ж до креативної діяльності митця, то
передусім тут виробляється й удосконалюється художній лад загальнолюдської думки,
у побутовому розумінні представлений лише
“натяками”, фрагментами, деякими елементами художності, зазвичай латентними і нетривкими. “Митець — це той з нас, хто уловлює
образи, дані в буденному мисленні, прагне
утримати їх і надати їм подальшого розвитку”
[2, 88]. Справжні митці вирізняються тією
унікальністю й оригінальністю, що схильні
до повсякчасної “утилізації образів” з метою
пізнання “людини і життя людського”, до того
ж цікавляться і займаються цим переважно
“як справою, навмисне, свідомо і у певному
сенсі — систематично”. Абсолютно слушно
Д. М. Овсянико-Куликовський зазначив, що
художник у процесі творення віддає перевагу
не “мові-думці”, а — образу, який для нього більш значущий і важливий, ніж будь-яка
інша віддалена мета. “Він володіє особливою
пам’яттю на образи і може в дану хвилину й
не затримувати їх, а лише побіжно зауважити
й віддати на збереження у безсвідому сферу,
звідки він завжди може знову викликати їх,
коли виявиться необхідність” [2, 88]. Ці міркування ученого важко не визнати слушними.
Тож постання образу безпосередньо залежить від пильності й уважності митця, його
потреби у вдумливому спогляданні дійсності,
накопиченні вражень та їх подальшої трансформації у завершений художній образ. На
цьому шляху, на переконання Д. М. ОвсяникоКуликовського, образ не припиняє бути засобом пізнання і набуває власної вартості: він
починає “промовляти” до художника, привертати до себе його увагу, потребувати розробки,
розвитку, кристалізації, осмисленості, одухотворення з метою стати врешті типовим. Дослідник вважав: саме типовість образу є його
найбільшою цінністю і єдиною ознакою універсальності (що, власне, й зараховує твір
автора до надбань класичної літератури. —
І. В.), оскільки лише за цих умов він у змозі пояснити й узагальнити те коло життєвих
подій, до яких належить. “Тут мета, пізнання,
зливається із засобом, образом, — пише учений. — Розробляючи й удосконалюючи образ,
митець пізнає дійсність” (курсив оригіналь-

ний. — І. В.) [2, 89]. Таким чином, цілком очевидно: гносеологічний компонент творення
і подальшого впливу художнього образу, як і
мистецтва у цілому, на широкий загал мав для
українського лінгвіста й психолога домінантний характер.
О. Ладига дослідив основні аспекти концепції геніальної особистості в теоретичній
спадщині Д. М. Овсянико-Куликовського.
Так, учений обстоював ту позицію, що поняття “геніальність” містить дві базові ознаки:
творчість і оригінальність. “Геній має дар поміркованості, вдумливості, інтуїції. Обдарованість проявляється особливим чином — у
хисті імпровізації. Особливу увагу звернув
Д. М. Овсянико-Куликовський на такі риси
геніальності, як наявність внутрішньої свободи, відчуття нескінченності, що дозволяють
генію побачити світ новими очима, зазирнути
у вічність і передати свої відчуття іншим” [5].
У підсумку О. Ладига зазначає, що ідеї харківського ученого стосовно явища психосинтезу
й психології геніальності стали “новим кроком світової наукової думки” в дослідженні
ролі особистості на шляху суспільної еволюції та культури.
Висновки. Істотне значення теоретичного
доробку Д. М. Овсянико-Куликовського полягає в тому, що він “легалізував” проблеми теорії літератури та художньої творчості, впровадив їх у широкий науковий обіг, остаточно
вивівши за межі схоластично-метафізичної
ідеології. Тим більше, що до нього не лише
погляди О. Веселовського, а й наукова концепція О. О. Потебні залишалися для української науки “таємницею за сімома замками”.
Учений багато зробив у плані розробки нових
літературних теорій, формулювання проблем
психології творчості й робочих гіпотез у галузі психології в цілому. Щоправда, такі аспекти, як значення розуміння в акті співтворчості,
розподіл мистецтва і творчості за певними категоріями, теорія безсвідомого, проблема особистості загалом і особистості митця зокрема,
що були порушені дослідником, залишилися
до кінця не вирішеними. Не останню роль у
цьому відіграло те, що культурно-історична
школа, на ідеї якої спирався Д. М. ОвсяникоКуликовський, на початку ХХ ст. здала свої по-

127

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

зиції. Породжена попередньою епохою, вона
утверджувала переважно утилітарний підхід
до літератури й мистецтва, а її представники
перебували у пошуку вірних думок і теорій,
шляхетних намірів і пояснень, корисних ідей
та інформації, але навряд чи — естетичних
переживань. Тому зрозуміло, що прийдешня
епоха модернізму відкинула її цінності як баласт і лише радянське літературознавство на
певний час знову воскресило ці погляди.
Найбільш значущими аспектами, що їх
розробляв Д. М. Овсянико-Куликовський, були наступні: поєднання психології та лінгвістики; положення про активність психіки та її
двовимірну будову; теорія емоцій; теорія художньої творчості; етнопсихологічні ідеї. У
цьому переліку питань, що цікавили вченого
найбільше, сьогодні можна помітити й деякі
спільні риси — історичний і культуротворчий

підходи; акцент на ролі безсвідомого у психічному житті людини; розуміння психіки, мислення й мови як активних креативних актів
тощо. Усі вони знайшли своє відображення й
розвиток у сучасних напрямах психології та
психофізіології.
Тому в історичному контексті зламу
ХІХ—ХХ століть, коли українська естетика
й психологія перебували у процесі активного становлення, внесок “культурфілософії”
(термін російського дослідника В. Крутоуса)
Д. М. Овсянико-Куликовського у виокремленні й дослідженні творчої проблематики
в лінгвістично-психологічному зрізі, утвердженні доцільності використання наукової
методології й розробки відповідного філософії, психології, лінгвістиці поняттєвокатегоріального апарату став, безперечно,
важливим кроком у їх подальшому розвитку.
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РЕЖИСЕРСЬКА І ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. О. НЕЛЛІ:
НОВАТОРСЬКІ АСПЕКТИ
Анотація. У статті показано значення творчої та педагогічної діяльності В. О. Неллі для театрального мистецтва та сфери культури загалом.
Ключові слова: творча майстерня, педагогічна майстерність, театральна педагогіка, театральна культура, режисерський задум, сцена, актор, глядач.
Аннотация. В статье отмечено значение творческой и
педагогической деятельности В. А. Нелли для театрального искусства и сферы культуры в целом.
Ключевые слова: творческая мастерская, педагогичес-

кое мастерство, театральная педагогика, театральная культура, режиссерский замысел, сцена, актер,
зритель.
Summаry. In the article the importance of Nelly’s creative
and educational activities for the theatrical arts and the cultural sphere in whole.
Key words: creative workshops, pedagogical skills, drama
pedagogy, theatrical culture, directorial vision, scene, actor,
spectator.
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Роль особистості в розвитку суспільства
постійно цікавить істориків, філософів, політологів, культурологів, соціологів, театрознавців. Театр і театральна історія багата на
видатні імена, частина з яких маловідомі широкому загалу, вони з різних причин не отримали гідного визнання серед нащадків.
В історії української та російської культури, зокрема театрального мистецтва, є багато
знакових постатей. Серед них особливе місце
посідає актор, режисер, педагог, народний артист Чечено-Інгушської АРСР — Володимир
Олександрович Неллі (1895—1980).
З 1940-го по 1956 роки В. Неллі був головним режисером Київського російського
драматичного театру ім. Лесі Українки і його
постановки були візитівкою цього театру. Визначний режисер і педагог працював із всесвітньо відомими митцями ХХ ст. К. О. Марджановим, Вс. Меєрхольдом, О. С. Загаровим,
К. П. Хохловим, М. Ф. Романовим, Ю. С. Лавровим.
Понад триста здійснених вистав російською, українською, єврейською, башкирською мовами, роки плідної праці театрального педагога, інсценізація літературних творів,
теоретичні праці, нариси, монографії, статті в
газетах, журналах, збірниках — усе це становить творче надбання В. Неллі. Він залишив
вагомий спадок своїм послідовникам.
Базуючись на трьох основних властивостях режисерського таланту, а саме: розуміння
автора, чуття актора та, головне, безпомилкове відчуття часу, Володимир Олександрович
за скупими рядками п’єси завжди вбачав актуальність поставленої автором проблеми [9].
Його фантазія, спираючись на художнє почуття п’єси, з легкістю вела до сміливого, майже непередбачуваного пластичного рішення.
І завжди в його мистецтві залишалося щось
власне, нерозчинне, таке, що мало свій смак і
колір. Через те його вистави за п’єсами різних
драматургів різних часів виразно зберігали
його почерк, у них завжди відкривався його
власний світ.
Багата і неординарна біографія Володимира Олександровича привертала увагу мистецтвознавців, журналістів, кінорежисерів.
Творча лабораторія режисера переконливо

розкрита в документальній кінострічці “Ваш
Неллі — Влад” (2006 р.), автором і режисером
якої є Оксана Трощановська.
Аналіз життєвого та творчого шляху
В. О. Неллі — актора, режисера, педагога, автора багатьох теоретичних праць — виявив,
що недостатньо висвітлено його педагогічну
роботу, майстерність простого й захопливого
підходу до викладу матеріалу.
Мета цієї статті — дослідити новаторські
аспекти творчої та педагогічної діяльності
митця.
Джерельну базу статті склали теоретичні
праці В. Неллі, насамперед такі як: “Робота
режисера” (1962), “Про режисуру” (1977),
а також численні публікації режисера, присвячені майстрам сцени. Зокрема: нарис —
“К. П. Хохлов”, “Народний артист Віктор Халатов”, “Сторінки творчої дружби”, “Режисер
і драматург”, статті — про Вс. Вишневського,
М. Романова, В. Чаговця, І. Мар’яненка, “Майстерність художника”, “К. Марджанішвілі —
100”, “Імені 25-го жовтня”.
Щоб простежити шлях формування особистості В. Неллі, необхідно відкрити найближчу сторінку його родоводу. 17 лютого
1895 р. в м. Рівному на Волині в єврейській
сім’ї лікарів народився син, названий Володимиром. Політичні перипетії тих часів спонукали батьків Володимира змінити місце проживання.
Сім’я лікарів оселилася в Житомирі. Дев’ятнадцяте століття для Житомира — це період його розквіту як важливого культурного
центру. Життя міста стає насиченим і різноманітним. У 1898 р. тут відбувається перший
сеанс кінематографу. Відкриваються перші
кінотеатри “Біограф”, “Люкс”, “Рим”. Працюють стаціонарні та літні театри, цирк, театр мініатюр, який залюбки відвідує молодь.
Величезним захопленням і позитивним враженням для дітей був цирк шапіто. Виступи
акробатів, жонглерів, висока артистичність
братів-клоунів з династії Фероні, Володимира і Костянтина, були першими театральними
враженнями для молодого В. Неллі [11]. Визначною подією для житомирян був приїзд у
липні 1903 р. до їхнього міста Ф. Шаляпіна.
Приїхав актор з Києва, після тамтешніх га-
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стролей, але не сам, а разом з Максимом Горьким — найближчим своїм другом [8, 31].
З 1897 р. в Житомирі почала функціонувати друга чоловіча гімназія, в якій здобували освіту багато майбутніх видатних діячів науки, культури. Саме тут навчався
В. О. Неллі [9]. Сприяло вихованню дітей й
літературне життя міста. З 1879-го в Житомирі почала видаватися літературна й суспільнополітична газета “Волинь”. До сьомого номера 1882 р. вона мала назву “Житомирський
листок”. У 1897—98 роках в газеті працював
видатний український письменник М. М. Коцюбинський — редактор відділу “Хроніка”,
який опублікував дванадцять нарисів під назвою “Світло і тіні російського життя” [8, 25].
Якщо говорити про родинні впливи на формування особистості, не можна обійти увагою
і соціальний стан лікаря в тогочасному суспільстві. Якщо в 1857 р. в місті налічувалося
десять лікарів, то в 1909-му їх стало п’ятдесят
сім. На 14,5 тисяч душ населення губернії
припадав один лікар. Епідемії грипу, дизентерії, тифу, крупозної пневмонії були страшним
лихом на той час. Тому лікар посідав вагоме,
елітарне становище. Він мав контакти з людьми різних соціальних прошарків. У своїй сім’ї
В. Неллі вперше почув про родину Косачів,
знав імена відомих особистостей — Михайла Драгоманова, Володимира Антоновича,
Михайла Старицького, Миколи Лисенка, які
відвідували Житомир [8, 117—118]. Тому без
перебільшення можна сказати, що сім’я була
першою естетичною школою, сприяла формуванню громадянської думки майбутнього
діяча театру В. Неллі. Природно, що батько—
лікар прищеплював синові любов до медицини. Авторитет батька був незаперечний, тож у
1913 р., закінчивши Другу чоловічу житомирську гімназію, В. Неллі стає студентом медичного факультету Київського Імператорського
університету святого Володимира.
На час навчання В. Неллі Київський університет вже мав статус значного культурноосвітнього центру з багатими традиціями,
іменами викладачів і випускників.Відомими
викладачами В. Неллі були визначні фахівці:
дослідник анатомії, професор Ф. А. Стефаніс
і хімік С. М. Реформатський [3, 641].

Проте всевладно захоплював студента саме
Театр, театральне життя Києва. Театральний
світ, який відкривався перед В. Неллі, вражав
своєю різноманітністю та розпалював його
допитливість. На зміну наївній захопленості цирком, приходило усвідомлення не лише
розважальності, а й виховної, філософської
ролі Театру. І це остаточно формувало таємну
потребу в Театрі. Творча енергія переповнювала юнака, не задовольняючись тим, що давало реальний вихід його прагненням. Запаси
енергії накопичувались швидше, ніж вдавалося їх реалізувати. Тому жага художньої діяльності не давала ні на мить спокою. Побачені в
київських театрах вистави породжували власні оцінки, визначали смак.
Серед цього розмаїття театральних напрямів, суперечностей, заперечень, захоплень
було непросто віднайти свій шлях. Майбутній режисер В. Неллі наснажувався тим, що
давав столичний театр, і юнацький апетит не
знав обмежень і втоми. Захоплюючись, сперечаючись та дивуючись, В. Неллі був готовий
черпати з багатьох джерел. Він був відкритий
усім враженням життя та Театру, проте рано
зрозумів, що досконале володіння лише театральними засобами виразності безплідне,
якщо воно не торкається серця глядача.
Буремного 1917 р. В. Неллі, студент університету, вступає до школи-студії театру “Соловцов”. Організатор школи студії І. ДуванТорцов перший випуск акторів повністю
зараховує до складу трупи марджанівської вистави “Фуенте Овехуна” (“Овече джерело”),
що відбулася 1 травня 1919 р., ставши подією у мистецькому житті Києва. І цього ж року
В. Неллі робить рішучий крок у своєму житті:
іде з п’ятого курсу університету св. Володимира і стає актором.
Середовище молодого митця 1917—1920
років визначає мотиви, інтереси і мету його
роботи в театрі, бо центром театрального процесу Києва стає грузинський режисер — Костянтин Олександрович Марджанов, художній керівник театру, який мав назву
“Другий театр УРР ім. Леніна”. Цей час для
В. Неллі виявився особливо плідним. Безпосереднє спілкування з Марджановим на репетиціях — школа майбутнього майстра, яка
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стає для В. Неллі вагомим підґрунтям в опануванні акторської професії. У нього поступово формується професійна акторська техніка, акторська майстерність, власні принципи
сценічної творчості. К. Марджанов увійшов у
життя В. Неллі не тільки як режисер-новатор,
реформатор, організатор, а як керівник одного
з найкращих театрів. Він дав радість побачити
життя іншими очима, по-іншому поглянути на
мистецтво, зрозуміти місце Театру в житті. Це
був взірець високоповажної людини і друга,
людини неосяжного темпераменту, безмірної
відданості справі Театру. Отже, поняття “Театр”, “Актор”, “Людина театру”, “Відданість
мистецтву” ввійшли в життя В. Неллі з ім’ям
К. Марджанова. Володимир Олександрович
навчився розпізнавати особистість митця:
його доцільність у мистецтві, відповідність
вимогам сучасності, власне його моральної
цінності.
Світогляд В. Неллі був високоморальним,
сталим, чутливим до правди, непримиренним
до фальші. Його режисерська думка живилася
кращими досягненнями театрального мистецтва кінця ХІХ — початку ХХ ст. Інтелект, театральна освіта, професійна жага до пошуку,
відданість Театрові, як “трибуни, з якої можна
багато принести добра людям”, зробили ім’я
В. Неллі загальновідомим, визначним, почесним.
На початку 1920-х років щаслива доля привела В. Неллі до Москви. Хоч би що відбувалося в московських театрах того часу, хоч би
як урізноманітнювали вони свою творчість,
та все ж до театрального мистецтва висувалися вимоги перебудови, що її організовував,
вів, диктував “Театральний Жовтень”. Програма “Театрального Жовтня” була складена
Вс. Меєрхольдом [2, 42].
Ця програма була близька ідеям Пролеткульту і спрямовувала на створення Театру
масового, агітаційного, в якому б глядач ставав учасником вистави.
У програмі “Театральний Жовтень” Меєрхольд сформулював основні принципи театру — служіння революції новим сценічним
мистецтвом. Після призначення завідуючим
театральним відділом (ТЕО) Наркомосу, Меєрхольд оголосив війну старим академічним

театрам, вважаючи, що вони не в змозі знайти
спільної мови з новим глядачем.
У день третьої річниці Жовтневої революції відкрився Театр РСФР 1-й. Він заявив
про себе п’єсою Е. Верхарна “Зорі” в обробці Вс. Меєрхольда і Валерія Бебутова. Коли ж
піднялася завіса, глядачі побачили незвичні
декорації: перехрещені між собою мотузки,
прибиті та підвішені, прямі та зігнуті площини, кола і прямокутники, зроблені з заліза та
дерева, спереду біля порталів — величезні
розмальовані куби. На одному з них стояв актор О. Мгебров в образі Пророка й кидав глядачам тиради Верхарна — популярного на той
час поета. Невелику роль білогвардійця, який
наказував не впускати людей до міста, виконував В. Неллі [11, 13].
Саме з цієї вистави, з цього Театру розпочався новий період життя, який визначив усю
подальшу творчу долю В. О. Неллі. Невелика
за змістом роль офіцера стала для нього визначальною. По-перше, він як актор проходив
певну мистецьку школу, по-друге — переймав
практичний досвід та теоретичні узагальнення з режисури Меєрхольда. Виразна зовнішня
акторська техніка, емоційність Меєрхольда
вражала. Неллі усвідомив, як важливо для режисера володіти акторською майстерністю.
Театр Меєрхольда для молодого митця став
покликанням, філософською відповіддю на
питання призначення мистецтва в суспільному житті. В. Неллі був захоплений піднесенням, силою імпровізації, несподіваними знахідками, блискучою фантазією майстра. І що
далі він займатиметься самостійно режисурою і педагогікою, то виразніше розумітиме:
техніка зовнішня збагачує техніку внутрішню
і навпаки. Зачарований сміливістю, своєрідністю Меєрхольда, Неллі безумовно поділяв
творчі принципи майстра і був щасливий з
його прихильності. І попри те, що містерія
Маяковського була справжньою перлиною революційного мистецтва, Театр РСФР було закрито. Згодом з 1922 р. молода трупа стала називатися Театром актора, пізніше — Театром
ГІТІС, з 1923 р. — Театром ім. Меєрхольда, а з
1926 р. — Державним театром ім. Меєрхольда
[7, 278].
Той, кому доводилося працювати разом з
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Вс. Меєрхольдом або хоч бачити його під час
репетиційного процесу, не міг забути цього
неперевершеного майстра.
Отже, щасливий виліт з “гнізда” Меєрхольда став другим хрещенням В. Неллі,
тепер його творчі прагнення сягали нової
мети — режисури. Неллі опиняється в Чернігові. Чернігівський сезон 1921/22 років у житті В. Неллі був визначальним: тут він уперше
випробував свої сили як режисер, створивши
вісім вистав. Високоосвічена особистість,
В. Неллі не став режисером-теоретиком,
він — талановитий режисер-практик.
Плідно пов’язаний процес акторської й
режисерської роботи під доброзичливим проводом режисера О. Загарова допомагає опанувати В. Неллі режисерську професію. Перший
своєрідний екзамен з режисури остаточно затвердив вибір останньої. На сцені українського театру режисура В. Неллі підтвердила свою
правомірність, фахову зрілість. Він був ладен
працювати цілодобово, дослухатися до порад
і вказівок О. Загарова задля довершеності своєї праці як режисера.
Завдяки художньому такту О. Загарова,
відбувається дебют і розпочинається робота
В. Неллі-режисера. На сцені міського театру
було показано вісім вистав в його постановці.
Ці вистави стають справжньою знахідкою в
різножанровому класичному і новітньому репертуарі театру “Імені 25-го Жовтня”.
Науково обґрунтувавши цей досвід, В. Неллі створив власну струнку систему акторської
та режисерської майстерності.
Від середини двадцятих років період творчої біографії В. Неллі позначений незвичайно
інтенсивною роботою. У 1922 р. В. Неллі залишає Чернігів, посаду режисера-постановника
і обирає місто Іваново-Вознесенськ та посаду
головного режисера в Міському театрі.
У 1923 р. Володимир Олександрович працює режисером у Харківському російському
театрі. В тих роках Харківським міським театром керував народний артист України Микола Синельников. Школа Синельникова виховала десятки талановитих акторів. Антреприза
Синельникова на той час була однією з найвідоміших в Україні. Тому робота у цього майстра вважалася престижною і зобов’язувала

В. Неллі до уваги до професійної акторської
техніки, до осягання таємниць режисерської
майстерності.
У 1923/27 роках В. Неллі працює особливо активно. Досить зауважити, що за період
роботи в Харківському театрі він поставив
тринадцять вистав різних авторів різних жанрів. Харківський період В. Неллі позначений
ще однією творчою подією. Це вистава “Том
Сойєр” за Марком Твеном у Харківському
театрі для дітей. За свідченням рецензентів,
ця робота, здійснена спільно з художником
О. Хвостенко-Хвостовим у 1923 р., підтвердила професіоналізм молодого режисера [10,
160]. “О. Хвостенко-Хвостов був митцем,
який умів і любив втілювати у свої рішення
все, що спадало на думку, — зазначає у нарисі “Театральний конструктивізм 1920-х рр.”,
Г. Коваленко [4, 322].
Збагачений досвідом, окрилений творчою
наснагою, він працює головним режисером і
художнім керівником у Саратовському драматичному театрі імені І. А. Слонова. Від вистави
до вистави набувається досвід, режисерська
майстерність, викристалізовується творча індивідуальність В. Неллі. Він інтуїтивно знаходить у кожному жанрі підтекст, зрозумілий і
близький і акторам, і глядачам.
Робота з акторами в різних театрах була
для В. Неллі корисною школою. Відчути творчу індивідуальність актора, розкрити її, знайти психологічний контакт під час репетиції — одне з найважчих, але й найважливіших
режисерських надбань.
Поступово у В. Неллі виробився власний
погляд на роль режисера в театрі, на методи
режисерської роботи у співпраці з актором.
“Однією з головних умов повноцінної режисерської роботи”, — писав В. Неллі у теоретичних працях, — “є уміння поставити
себе, завоювати довір’я і авторитет, а цього
можна досягти якщо треба глибиною, серйозністю і змістовністю режисерських зауважень.
Мистецтво режисерських зауважень має бути
емоційним, пристрасним. Природа режисерських зауважень різноманітна, як примхливий
і складний весь шлях роботи над виставою”
[6, 175].
На початку сорокових років, набувши пев-
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ного режисерського досвіду, В. Неллі ставить
прем’єру за прем’єрою в керованому ним
Київському державному російському драматичному театрі (КДРДТ), обійнявши в 1931 р.
посаду художнього керівника. А з 1934 р. викладає майстерність актора та режисуру в
Державному інституті театрального мистецтва УРСР ім. І. К. Карпенка-Карого.
КДРДТ на той час перебував у безперервних пошуках творчого методу. “Ми бажаємо
мати своє художнє обличчя”, — зауважував В. Неллі про план роботи театру” [1,
18]. Виявивши ентузіазм і довіру до акторів,
відповідальність за театр, працюючи з молодою трупою, він концентрує увагу на драматургії з інтригуючим сюжетом, цікавою проблематикою й оригінальною драматичною
концепцією. Насамперед для В. Неллі головним лишилося тільки те, що він добре засвоїв під час роботи в багатьох театрах, — бути
психологом у колективі. “Для того, щоб правильно, цікаво і поетично відтворити на сцені
справж-нє життя, — зазначає в теоретичних
працях В. Неллі, — слід це життя любити,
прагнути пізнати його глибше, бути спостережливим, намагатися проникнути в “життя
людського духу” [6, 16].
На той час у доробку режисера було понад
тридцять п’ять здійснених вистав у різних театрах України та Росії. Цей режисерський багаж сприяв розширенню його знань, збагачував його практичний досвід, розуміння свого
місця в театрі, ціну довіри і відповідальності
між актором і режисером. Далі В. Неллі переконується, що життя людей у всій його різноманітності та багатстві й є те джерело, що
живить кожного артиста і що без нього жодне
мистецтво існувати не може.
Від початку вистава до кінця вибудовувалася в уяві В. Неллі, він писав детальний
розгорнутий план: виконання п’єси на сцені,
вибір п’єси, аналіз, задум, змальовував найцікавіші мізансцени. Робив вказівки щодо
музики і світлового вирішення у виставі, підкреслюючи чорним олівцем, який легше було
витирати. Це давало В. Неллі змогу швидко і
без зусиль відсіяти все зайве, непотрібне, помилкове. Ці деталізовані плани вистав режисер називав “схемою та ескізом” [6, 78].

У режисерській практиці корифеїв українського театру аналогічні постановочні планами вже мали місце. Ним користувалися
М. Кропивницький, були вони у М. Садовського, В. Василька та інших режисерів. У теоретичних працях “Робота режисера” і “Про
режисуру” В. Неллі знайомить нас із своїми
постановочними планами, задумом декотрих
вистав. З цих публікацій можна дізнатися, з
якою повагою ставився В. Неллі до роботи актора, художника і композитора в театрі.
У нарисі “Робота режисера” є надзвичайно
глибокі міркування В. Неллі про роботу і місце актора в театрі: “Актор — головна фігура
театру, його основа, його центр. Театр — мистецтво колективне, але центральною силою,
провідною віссю театрального колективу є актор. Цілком зрозуміло, що режисер мусить досконало знати актора і його творчість” [6, 16].
В. Неллі, вірний своїм великим вчителям
Марджанову, Меєрхольду, любив на сцені
передусім живу людину і розмовляв з залом
через актора. В роботах режисера періоду
кінця 30-х — початку 40-х років відбивається
темперамент Неллі, його творча одержимість.
Він заходить на сцену як єдиний повноправний господар вистави. Він не був деспотичним у своїх вимогах, просто фантазував настільки переконливо, домагався виразності
сценічного простору, водночас не полишав
акторів, які, захоплюючись режисерським задумом, з легкістю підкорялися його волі. Неллі власне наполягав на авторстві вистави, як
і його великий попередник Вс. Меєрхольд.
Але його залежність від драматурга інша, ніж
у Меєрхольда. Митець змінював текст, виходячи за межі п’єси, прагнув осягнути творчість автора загалом. В. Неллі ж проникав у
об’єктивний світ, відкритий і даний автором.
Меєрхольд розширює п’єсу за межі авторського бачення. В. Неллі розширює межі вистави,
охопивши життя, продиктоване автором цього літературного твору. Без сумніву, в зрілих
роботах Неллі більше позначається вагомий
вплив режисерської школи Марджанова.
Прихильність київського глядача до КДРДТ
підтверджує його авторитет та силу виховного впливу. В. Неллі виявився режисером, який
додав живий струмінь у життя свого театру,
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всього міста. Включаючи в афішу театру російську, західноєвропейську класику й українські п’єси, В. Неллі одночасно відкривав нові
імена.
Від київського університету св. Володимира, студії Соловцова, полум’яного К. Марджанішвілі, реформатора Вс. Меєрхольда, талановитого чернігівця О. Загарова, видатного
харків’янина М. Синельникова, через театри
російської та української периферії, через
видатні столичні московські сцени прийшов
В. Неллі до рідного театру зрілим майстром.
Він був режисером-лідером, ідеологом театру,
з чіткою мистецькою програмою, йшов інтуїтивно, упевнено, з вірою у щасливу долю
свого театру, в успіх своїх акторів, визнання
вистав театру, любов глядача.
Безперечним є той факт, що В. Неллі знаходив порозуміння з акторами під час репетицій
саме через вчинки літературних персонажів,
що допомагало йому з легкістю вибудувати
мізансцену, задум і образ вистави. У роботі
з актором режисер умовно переключав і тактовно пропонував їм увійти в запропоновані
обставини ролі, ототожнивши себе в уяві зі
своїм героєм, обжитися в них.
“Режисер, — писав В. Неллі, — має розіграти фантазію актора, розбудити ініціативу,
підказати, підштовхнути, але в жодному разі
не давати готової характеристики або біографії, не накидати зовнішньої характерності,
поки не розкрита внутрішня сутність. Треба
допомогти акторові зав’язати живі стосунки з
партнером, організувати постійну і безперервну взаємодію” [5, 101].
Треба сказати, що глядачі відчувають
близькість із персонажами і ототожнюють
себе з ними тільки в тому разі, коли їм близькі
мотиви вчинків героя. Спільність переживання настає при збігові мотивів сценічної особистості з мотивами глядача.
Тут не можна не згадати про мізансцени — могутню зброю режисера В. Неллі. У
“Живому трупі” Михайло Романов простим
точним малюнком мізансцен, запропонованих
режисером, передавав нестерпну нудьгу і порожнечу безглуздого життя Феді. Культура мізансцени — свідчення смаку режисера, його
гострого бачення сценічної ситуації, точної

оцінки конфлікту й суті дії. Винахідлива мізансцена показує, що режисер знає таємниці
людського тіла, що він уміє брати до уваги фізичні особливості актора, свідчить про мистецтво користуватися річчю на сцені, відчувати
простір, ритм, колорит, світлотінь, поєднувати, синтезувати зміст і форму [5, 163].
У роботі над психологічно та філософськи
поглибленим матеріалом В. Неллі прагнув від
акторів відповідності духовній природі жанру,
спрямовуючи акторів до необхідності робити
мотиви своїх героїв власними мотивами. Тільки емоційно переживши їх, актори відштовхувалися від власних спонукальних причин, змінюючи мотиви і спрямованість дії, мети.
Шлях, який проходили актори у виставах
Неллі “від себе до ролі”, і є той етап творчості, коли вони шукали в собі риси, схожі з особистістю образу. Так само “відчували” в своїй
душі особистість героїв Юрій Лавров, Михайло Білоусов, Віктор Халатов.
Варто наголосити на вагомості творчого
спілкування В. Неллі з видатними талановитими художниками: О. Хвостенком-Хвостовим, М. Уманським, М. Духновським, Д. Боровським, Д. Звоницькою, С. Вишневською,
О. Бобровниковим, М. Акімовим.
У процесі репетиційної роботи В. Неллі
рідко підвищував голос, ніколи не нервував, не
дорікав виконавцям, коли в них щось не виходило. Його лаконічні й конкретні зауваження
збуджували фантазію, а запропоновані мізансцени — завжди цікаві й несподівані — допомагали акторам внутрішньо розкриватися,
відчувати впевненість і легкість. У нього завжди було напоготові веселе слівце, дотепне визначення, й це підбадьорювало та відповідно
налаштовувало акторів.
Розпочинаючи з акторами пошуки фізичних дій, будуючи етюди і вправи, створюючи
імпровізації, режисер ні на мить не повинен
забувати, куди він веде актора, зобов’язаний
весь час не випускати з поля зору і наполегливо розвивати накреслене за столом, — писав В. Неллі в теоретичній праці. Безперечно,
під час імпровізації та пошуків можливі якісь
випадковості, відхилення, вчинки і навіть помилки. Але режисер має докласти всіх зусиль,
мобілізувати всю свою фантазію й волю і до-
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могтися, щоб створювані, здійснювані в тому
чи тому сценічному уривкові фізичні дії були
цілеспрямованими. При цьому не може бути
жодного насильства над творчістю актора. Режисер має використати засоби натяку, підказку, зрештою, показ для організації поведінки
актора [6, 151].
Отже, актори, які працювали з В. Неллі, не
тільки наділяли своїх персонажів власними
мотивами, а й приймали на себе емоційні мотиви своїх героїв. Емоційне ставлення акторів
до мотивів дійової особи допомагали їм знаходити власні спонукальні причини для дії в
одному річищі зі своїм персонажем.
Репетиційна робота над образом під керівництвом В. Неллі передбачала напрацювання
в актора оцінних стосунків щодо ролі та обставин життя ролі. І як бачимо, рано чи пізно, в період роботи над роллю, в уяві актора
поставав образ людини, яку належало зіграти. Під час репетицій актори весь час втілювали знайдене. І правильно зіграний уривок,
своєю чергою, давав поштовх їхній уяві, як
грати далі. Образ, створений уявою, насамперед сприймається самим актором відчужено і
живе нібито незалежно від свого творця.
Маючи за основу вистав твори класичної
драматургії або матеріал з надзвичайно потужною духовною та моральною проблематикою, Неллі реалізовував у постановках лише
окремий аспект складної проблематики, проте
ця ідея була затребувана умовами часу. Тобто
сама ускладненість матеріалу надавала Неллі простір для концептуального мислення.
Його режисерська концепція вистави вимагала від виконавців не традиційного розподілу
та наслідування канону амплуа, а трактування
характерів персонажів, які потребують від акторів гострого відчуття сучасності, гри з найменшим ступенем умовності.
Можливо, щось подібне відчували й інші
актори в процесі сценічної дії. Спілкування з
образом по ходу вистави відбувалося несвідомо і згорнуто, залишало впевненість у правильності малюнку дії. Так, напевно, робив
визнаний комік театру — Віктор Халатов, для
якого амплуа коміка було “почуттям правди”.
Воно визначало творче самопочуття й давало
акторові відчути свободу на сценічному май-

данчику. Почуття віри — професійно важлива властивість, яка й допомагала йому зробити життєві обставини персонажа своїми
власними.
Кращим постановкам у традиційному режисерському прочитанні В. Неллі було властиве злиття всіх постановочних компонентів
і повноцінне розкриття ідеї вистави. Це відбувалося завдяки органічному узгодженню
внутрішніх темпоритмів розкритої партитури
авторського матеріалу і роботи акторського
ансамблю. В. Неллі, в усій повноті виявляв
свій задум чи концепцію вистави, роблячи це
через акторів, які використовували всю повноту засобів виразності, скеровуючи їх лише на
розкриття змісту авторського твору. Водночас
у виставах Неллі траплялися й беззаперечні
перлини — образи, які можна було створити
тільки на межі сценографії та режисури, музичного оформлення і режисури.
Вочевидь, саме ці обставини й привели режисера до театральної педагогіки. У 1934 р.
В. Неллі зустрівся зі своїми першими студентами в Київському державному інституті театрального мистецтва УРСР ім. І. К. КарпенкаКарого. Очолювана ним творча майстерня
режисерсько-акторського курсу відзначалася
не лише високим професіоналізмом, а й високою педагогічною майстерністю. Неллі знав
своїх учнів, жив їх інтересами, гостро відчував проблеми свого часу.
Прикладом із власного досвіду педагог відкривав шляхи, що вели студентів до оволодіння реалістичним мистецтвом. В. Неллі будьяке оповідання супроводжував ілюстративним
показом. Митець намагався спрямувати думку
студентів до пізнання законів поведінки людини в житті й збереження логічної послідовності її життя на сцені. Він вимагав від студентів
досконалості в роботі, поваги до актора, до
кожної людини, неперевершеним знавцем якої
він був, розвивав у студентів любов до сцени
і вміння самостійно працювати. “До школи
Володимира Олександровича треба було поступово та органічно звикати, до вміння слухати, сприймати через власну уяву, включати
думку, наповнену відповідними характерними
емоціями. Педагог учив студентів переживати, думати, відходити від себе до ролі” [12].
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Подібні заняття з акторами проводив свого
часу один з великих художників-педагогів
М. М. Синельников. “Майстер Синельников, — зазначав Неллі, — зустрічався з початківцем своєї трупи і — робив актора, власне,
проводив індивідуальні заняття. І, певно, це
було не тільки новим, а й таким корисним і
необхідним, що багато зрілих акторів відмовлялися від вигідних ангажементів і йшли в
харківську антрепризу на менший оклад тільки через те, що там “робили актора” [5, 119].
Подібне поєднання старого з новим було
характерним не тільки для творчої біографії
В. Неллі. В ній відобразилися ті процеси, які
були визначальними для його театральної педагогіки. В цій роботі він покладався на принципи своєї співпраці з майстрами.
Його учні мали зрозуміти, що сценічна дія
зумовлена навколишніми обставинами й діями партнерів. Педагог прагнув і прищеплював
своїм учням закони оволодіння характерністю
втілюваного персонажу. Фантазуючи, імпровізуючи, шукаючи виправдання запропонованим обставинам, студенти розкривали себе
особисто [14]. Слід зазначити, що й “репертуарна програма” педагога Неллі була різноманітною. Серед класичної спадщини митець
вибирав п’єси актуальні, суголосні часові. І
навпаки, працюючи над матеріалом сучасним,
студенти вчилися спостерігати, порівнювати,
шукати в сучасному вічне, відрізняти вічне
від скороминущого, готувати себе до зустрічі з
подібною драматургією на професійній сцені.
Його величезне терпіння, вміння прислухатись і своєю увагою відкрити партнера, актора, співрозмовника — от риса Володимира
Олександровича. Це був процес великої уваги,
зацікавленості, роздумів, сприйняття і, головне, терпіння. В. Неллі вчив перевтілюватись
у професію, щодня думати, щоб створити фабрику художніх образів. Він вимагав знання
класичної школи, класичної “математики” й
учив саме цього своїх учнів. Третя позиція,
яка була особливо важлива для Неллі, — це
фантазія.
Педагог змушував “розкручувати” весь
життєпис персонажа, щоб пізнати характер,
його сутність. Наприклад, розповідав про

якусь людину або певного персонажа: як він
поводиться, що це за людина, яка в нього біографія, родина, смаки, тощо. І все було побудовано на самостійній роботі. Володимир
Олександрович лише давав легкий натяк, а
студенти вже починали репетирувати і йому
показувати. Як згадує народний артист України, народний артист СРСР Юрій Миколайович Мажуга: “Він навчав самостійно працювати, прагнути зробити все самому” [14].
Своїм талантом, справжнім подвижництвом, високим професіоналізмом, уболіванням за долю кожного виховання, нестримним
прагненням до вічної краси — Театру, В. Неллі завоював любов, повагу, шану, визнання.
Висновки. Сучасний розвиток української
культури має спиратися на міцне підґрунтя
здобутків попередніх поколінь, тому необхідне дбайливе вивчення вітчизняної спадщини.
Однією зі знакових фігур театрального
мистецтва та театральної педагогіки України
є В. О. Неллі, режисерська думка якого живилася кращими досягненнями театрального
мистецтва кінця ХІХ — початку ХХ ст. Робота В. Неллі в різних театрах, здобутий досвід
сформував цілком визначену власну творчу
позицію, гостре відчуття такту та відповідність драматургічного конфлікту часові.
Великою заслугою В. Неллі перед театральною культурою є те, що він був талановитим
педагогом. Він поєднував практичну роботу
в театрі з педагогікою, якій віддавався всією
душею, усім серцем.
Митець намагався спрямувати думку студентів до пізнання законів поведінки людини
в житті і збереження логічної послідовності її
життя на сцені. Він вимагав від студентів досконалості в роботі, поваги до актора, до кожної людини, розвивав у студентів любов до
сцени і вміння самостійно працювати.
Вихованці митця є окрасою багатьох театрів. На Україні і поза її межами немає жодного
театру, де б не працювали учні В. Неллі. Професіоналізм, людяність, витонченість у спілкуванні і, звичайно, ерудиція ставлять В. Неллі на чільне місце вітчизняної театральної
педагогіки, театральної культури.
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Ярослава Левчук

УДК 130.2:392.1(477)

ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОЇ ЛЮДИНИ
В ТРАДИЦІЙНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ СУБКУЛЬТУРІ
Анотація. У статті розглянуті форми прогнозування,
властиві традиційній українській дитячій субкультурі на межі ХIХ—ХХ вв. Виявлено, що прогнозування є
способом оволодіння феноменами часу і простору. Прогностичний механізм часто використовується на дуже
короткий проміжок часу. Така сконденсованість сприяє
його швидкому вдосконаленню і активізації моделювання простору. Що стосується соціальної складової образу ідеальної людини, то, прогнозуючи своє майбутнє сімейне життя, дитина користується системою
культурних стереотипів, засуджуючи негативні риси
і стиль поведінки під впливом максим народної моралі.
Ключові слова: традиційна українська дитяча субкультура, прогнозування, когнітивні функції, критичне мислення, система культурних констант.
Аннотация. В статье рассмотрены формы прогнозирования, присущие традиционной украинской детской
субкультуре на рубеже ХIХ—ХХ вв. Выявлено, что прогнозирование является способом овладения феноменами
времени и пространства. Прогностический механизм
часто используется на очень короткий промежуток
времени. Такая сконденсированность способствует
его быстрому совершенствованию и активизации моделирования пространства. Что касается социальной
составляющей образа идеального человека, то, про-

гнозируя свою будущую семейную жизнь, ребенок использует систему культурных стереотипов, осуждая
отрицательные черты и стиль поведения под влиянием
максим народной морали.
Ключевые слова: традиционная украинская детская
субкультура, прогнозирование, когнитивные функции,
критическое мышление, система культурных констант.
Summary. The article considers a form of prediction,
typical traditional Ukrainian children subculture on the
verge of XIX—XX centuries. Found that forecasting is a way
of mastering the phenomena of time and space. Predictive
mechanism is often used for very short time. This solidity
promotes its rapid improvement and intensification modeling
space. Social component of the image of the ideal man,
predicting the future family life. The child uses a system
of cultural stereotypes, condemning the negative qualities
and style of behavior under the influence of popular maxims
of morality, based on some ideal image of man, formed by
cultural constants.
Keywords: traditional Ukrainian child folklore, cognitive
functions, implicive possibilities of the worldview formation,
critical thought, the ability to foresee, child folk subculture,
system of co-ordinates of the universe.
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Актуальність запропонованої статті зумовлена потребою сучасної людини в ефективних шляхів самовдосконалення.
Динаміка розвитку людства, високі вимоги
до особистості, потреба вдосконалення зумовили виникнення такого явища, як перфекціонізм — переконання, що найкращого результату можна (і треба) досягти.
Розрізняють такі види перфекціонізму:
• адресований до себе, постійне самоцензурування і прагнення досконалості;
• адресований до інших людей, завищені
вимоги до інших;
• адресований до світу загалом, переконання в тому, що все у світі має бути правильно;
• соціально належний, необхідність відповідати стандартам і сподіванням інших людей.
Перфекціонізм може проявлятися в прагненні довести будь-яку дію до ідеалу; у посиленій увазі до дрібниць; у гонитві за найліпшим результатом.
Передумовою досягнення мети є високі
стандарти, концентрація на помилках, сумніви
в якості виконання справи, сприйнятливість
до завищених сподівань, сприйнятливість до
критики. На думку американського психолога Карен Горні, перфекціонізм є невіддільною
частиною “ідеалізованого образу” [Хорни].
Мета дослідження — виявлення форм
перфекціонізму в традиційній українській дитячій субкультурі.
Проблеми формування соціопсихологічних
особливостей етносу здавна привертали увагу
дослідників (зокрема істориків М. Грушевського, І. Лисяка-Рудницького, Л. Гумільова,
антропологів К. Леві-Строса, Л. Леві-Брюля,
соціологів Гі Роше, А. Валлона та ін.). Серед
чинників впливу на ці особливості, крім історичних колізій та культурогенезу, називають
географічне розташування, висоту над рівнем
моря, шукають причину навіть у хімічному
складі ґрунту. Серед найвпливовіших визначників “обличчя” етносу є той ідеал, до якого
прагнуть у вихованні.
Образ ідеальної людини, похідний від
сукупності максим народної моралі, здавна формувався у свідомості людей. Дитина,

перебуваючи у полі впливу цих максим, віддзеркалених у дитячому фольклорі, мусила
прагнути ідеалу. Батьки, однолітки й громада
формували та збагачували поле вибору дитини, а епоха коригувала його.
Розглянемо під цим кутом зору жанри, традиційно розміщувані на початку й наприкінці
вікової класифікації дитячого фольклору, —
колискові, колядки та прозивалки. В цих жанрах образ ідеальної дитини складається з двох
частин: до першої належить усе те, із чим дитина приходить у світ (зовнішність, фізичні
особливості), до другої — те, що вона набуває
у процесі дорослішання, виховання, соціалізації. У колискових сформульовані моральноетичні складові цього ідеального образу, критикується негідна поведінка і схвалюються
чесноти. У дитячих колядках зазнає критики
відхід від певних поведінкових стереотипів,
нерідко прогнозується майбутнє дитини. У
прозивалках завдяки критиці виокремлюються ті риси, які формують образ-антипод ідеальної людини.
Це майбутнє нерідко має вигляд мрії, а не
реальної перспективи, і його провіщають міфологічні персонажі. Проте, як відомо, чіткі
вимоги у прагненні до досягнення навіть не
надто реальної перспективи наближають її.
Цим кодексом вимог і є сукупність моральноетичних максим.
Еее, люлі,
Питала зозулі,
Скільки тобі жити?
Зозуля кувала,
Правдоньку казала:
— Будеш сто літ жити,
В золоті ходити,
Матір шанувати,
Вік догодувати.
[15, 67].
Цілий масив колискових присвячено сподіванням матері:
Люляй же мі, люляй,
Колишу тя з руком,
Як ти мі вироснеш,
Підеш за науком.
Будеш ся учити
Дрібного писання,
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Будеш споминало
Мого колисання.
[15, 463—464].
Лунає рефрен омріяного “писання” й висловлюються надії, що хоч так величезна материнська праця буде увічнена, не забута. Це,
власне, сподівання на зворотну візуалізацію:
“Я сьогодні бачу твоє прекрасне завтра, а ти
виростеш і навзаєм матимеш візію мене колишньої, твоєї молодої відданої матері, я не
зникну, а залишуся, хоча б у словах”. У заклику “Мить, зупинися!” виражено одвічну людську мрію.
Серед найголовніших позитивних рис майбутньої людини поряд із фізичною досконалістю — здатність створити і зберегти родинну
гармонію: “Будь щаслива, дитино, / Здоровим, дужим / та добрим мужем” [15, 354]. У
колискових описуються негативні риси поганого батька: п’яниця, ледащо, розпусник і,
за принципом від зворотного, вимальовується
ідеальний образ чоловіка, узагальнений під
поняттям “добрий муж”. Подібний механізм
діє у прозивалках:
А Микола Миколай
Продав жінку за талай,
А дитину у корзину,
А сам ходить як бугай.
Мораль: добрий сім’янин мусить робити
все навпаки. Широкий спектр негативних рис
є об’єктом беззаперечної критики в колискових. До того ж завжди існує альтернатива хибному вчинку як своєрідна директива в напрямі
до ідеалу. Кота — чи не найпоширенішу дійову особу в українських колискових — учать
не красти, не пити, не лякати дитину, а працювати.
Кіт-воркіт
воркоче,
По зарічку ходить,
Перепілочки ловить.
Що уловить, то проп’є,
А що вкраде, то продасть.
Пішов на торжок,
Купив батіжок.
Та пішов до Галі,
Положив на лаві.
Галя стала котка бить:
— Не учись, котку, так робить,

Та учись діткам маленьким
черевички шить.
[15, 225].
Ганьблення ледарства вживається як непряма дидактика в надії на поліпшення ситуації й у прозивалках:
Полька, Полька, Полька, чіт.
Полька ходить без чобіт.
Якби Полька робила,
То б у чоботях ходила.
[18, 333].
Ідеал неможливий без антиподу. Створений у прозивалках образ-антипод має подібне
функціональне навантаження до “доведення
від супротивного” у математиці. На думку
дослідниці сучасного українського дитячого
фольклору Т. Бакіної, частина прозивалок “застосовується в конкретній ситуації — як осуд
негативної поведінки товаришів, намагання
вплинути на неї. Знаходить відгук у сатиричній творчості зовнішність, вади характеру,
вдачі, стосунки між хлопчиками і дівчатками.
Використання прозивалок має свою вікову
межу, порушення якої не схвалюється дитячим колективом” [1, 10]. До прозивалок, які
використовувалися старшими дітьми й підлітками, можна зарахувати ті, в яких обігруються мотиви залицяння та родинного життя,
а також відверте нехтування законами моралі,
серед них найважливішого — шанувати батьків. Часто обігрується майже гротескне нехтування цим неписаним законом:
Хведя-редя-помазок,
Продав батька за возок,
А матір за гайку,
Купив балалайку...
Балалаєчка без струн,
Балалаєчник — свистун.
[18, 313].
О. Потебня проаналізував залежність морального стану суспільства від побутування
у його середовищі народних пісень високого
морального і художнього ґатунку. На його переконання, в середовищі, де висока народна
поезія витісняється “лакейською”, “солдатською” та “тюремною” музою, відбувається
зниження естетичного чуття й, зрештою, моральна деградація [27, 13]. У цьому сенсі зараз надзвичайно важливе побутування такого
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дитячого фольклору, який формує моральноетичний стрижень особистості. Він, як і негативний герой дитячих прозивалок, “був ледар
завзятий, / Батька й матір не поважав, / А все
тільки пив та гуляв, / На улицю до дівчат першим поспішався...” [20, 57].
У сучасному дитячому репертуарі прозивалки досі представлені великою кількістю
текстів та їхніх варіантів, які постійно оновлюються [Т. Бакіна]. “Анкетування та опитування, проведені нами, дозволяють стверджувати, що діти молодшого шкільного віку
тримають у пам’яті певну кількість готових
текстів прозивалок, а в момент суперечки,
словесної “бійки” такий текст стає готовою
формою захисту від будь-якого нападу, вдовольняє бажання “відігратись”, не дає розгубитись. Експресивний запал у прозивалці
такий великий, що емоції домінують над логікою у викладі звинувачень, у доборі порівнянь, у використанні лайливих слів” [1, 10].
Проте нерідко в прозивалках у завуальованій
формі актуалізується інформація про певні заборони й можливі наслідки, на думку оповідача, нехтування ними:
Гапка-лапка
По тину скаче,
Молока плаче;
А гріх — середа,
По коліна борода.
[18, 319].
Людині потрібен досвід протистояння, і
дитина тренується перед майбутнім дорослим життям з його масивами взаємної критики. Такі вправи формують певну опірність.
Українська дослідниця дитячого побуту початку ХХ ст. Н. Заглада зазначала, що дитина
вчиться сприймати прозивалки з найменшого
віку, коли маленька нянька приспівує щойно
постриженому підопічному:
Стрижка, гольонка,
Вовча печонка,
По горі ходила…
[21, 109].
Прозивалки — це арсенал у протидії критиці від інших дітей і один із потужних засобів
впливу на формування позитивних рис дитини. Завдяки взаємокритичному дво- чи багатоборству відбувається ефективна психологічна

адаптація. Дитина мусить призвичаїтися до
зворотного вектора критики. Адже якщо критикує вона, то таке право мають також інші.
Іванюка-требуха
З’їв корову і бика,
Сімсот поросят,
Дев’яносто гусят,
І чотири пташечки,
І горщечок кашечки,
І діжку борщу —
Та й ще їсти хочу.
Та ще й не наївся,
Бодай ти розсівся!
[22, 70].
Початок одразу акцентує увагу слухача на
об’єкті критики — епітетом “требуха” обдаровується ненажера, який з’їдає стільки ж, як
англійський Робін Бобін. Величина і кількість
предметів поїдання не співмірні, завдяки чому
посилюється комізм ситуації. Сімсот поросят
— і чотири пташечки, останні ще й у пестливій, зменшувальній формі, опиняються на одному рівні. Це одна з особливостей поетики
прозивалок.
У прозивалках наявний міфологічний образ ненажери. Він часто харчується персонажами хтонічного світу — червами, жабами:
А Іван-барабан
У капусті сидів,
Усі черви (жаби) поїв.
[18, 308].
Деякі вади, висміяні прозивалками, наприклад, відхилення від усталеного ідеалу в
зовнішності, неможливо виправити. У праці
Марка Грушевського “Дитина в звичаях і віруваннях українського народа” описана реакція
на такі прозивалки. Якщо сміються з великого
носа, то відповідають: “Не смійся з носа, бо
буде жінка курноса” [10, 120].
Але відсоток непродуктивної критики незначний порівняно з продуктивною критикою
вад ледаща, ненажери, боягуза, які можливо
виправити, прагнучи наблизитися до ідеального образу:
Гриць миші злякався,
В кропиву сховався,
Бороною вкрився,
Щоб не пожалився.
[18, 321].
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Тут застосований потужний імпліцитний
швидкий психологічний вплив — іронія.
Гриць пожалився кропивою та ще й вколовся,
вкриваючись не чим іншим, а бороною, — суцільний дискомфорт. Передбачалося, що це
викличе рішуче бажання бути іншим — сміливим. Подібний механізм діє й у наступному
тексті:
Йшов Омелько по льоду
Та розсипав коляду,
В ополонку сховався,
Бо миші злякався.
[18, 321].
Проте іноді в прозивалках безпосередньо
наголошуються позитивні риси, зокрема сміливість:
А Петро-лепетро,
Куряча головка,
Не боїться ні сови,
Ні сірого вовка.
[18, 350].
Ганьбиться хвалько, задавака: “Санюха,
Санюха / Вище церкви літа...” [18, 335]. Церква — найвища споруда у селі — унормовує
мораль, священик є найвищим авторитетом у
всіх життєвих справах, але не варто забувати
й жанр пародії на молитви в дитячому фольклорі як нішу для оминання цього неписаного
закону.
Не схвалюється неохайність як деструктивний елемент зовнішнього вигляду, якому
в традиційній культурі надавали надзвичайно
важливого значення:
Люба, Люба,
Зачеши-но чуба
Та змий косенята,
Бо танцюють вошенята.
Вони тебе вхоплять
Та й у річці втоплять.
[18, 356].
У дитячому фольклорі часто критикується
агресія: “Кирило загнав батька у барило, / А
сестрицю у кислицю, / Матір — у ятір, / А тітку — у клітку” [18, 326] або використовується
як відверто небажаний наслідок невиконання
певних умов (наприклад, погрози колядника,
якщо його не обдарують належним чином.
За Г. С. Виноградовим, в російському дитячому фольклорі найчастіше критикується

невмілість, невправність, незграбність, безпорадність [3, 48]. Критика цих рис пов’язана з
особливістю селянського побуту, де невмілість
прирікає людину на бездіяльність, а відповідно на бідність або паразитування на чужих гараздах — відповідно, аморальність існування.
В українському дитячому фольклорі теж спостерігаємо осуд цих рис, але меншою мірою.
У прозивалках:
Донька ряба,
Поїхала по дрова,
Зацепилась за пеньок,
Голосила весь деньок.
[18, 321].
Констатацію (але без критики) незграбності, невміння віднаходимо й у інших жанрах
дитячого фольклору:
Горобець розбив горнець,
Горобчиха — миску,
Горобейко-небожатко
Розкололо лижку.
[18, 218].
Часто ці вади у прозивалках висміюються,
засуджуються непрямим чином.
Петро-гарбуз,
На печі загруз.
Подайте лопату,
Петра витягати.
[18, 335].
У цьому тексті зберігся поширений досі
в Україні звичай обдарування прізвиськами (ще кажуть “по-вулишному”), які нерідко
згодом втрачають первісне семантичне наповнення, але зберігають потужне етичне й
естетичне наповнення. Проте здебільшого
прізвиська-прикладки сповнені змістового й
функціонального навантаження. На думку О.
Грайворонської, саме функціональною призначеністю прозивалок зумовлено наявність
компонентів двох лексичних груп у словниковому складі жанру. До них належать імена
(наприклад, “Сашка — голова, як пляшка”)
та прикладки до імен (“Антон-лепитон”) [8,
10]. Тобто характеристика людини, її властивість, що висміюється, стає не просто неодмінним атрибутом називання імені, а часто
і його частиною. Таким чином, позбавлене
певного змісту ім’я, збагатившись змістовою
прикладкою, отримує наповнення сенсом.
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На граматичному рівні О. Грайворонська виокремила значну групу іменних прикладок
— віддієслівних іменників, які утворилися
афіксальним способом від безпрефіксних дієслів: Михайло-брехайло (брехати); Микитаволокита (волочитися) або буркита (бурчати);
Микола-дриґола (дриґати ногами); Настяпастя (вівці пасти) [8, 11].
Ці дві лексичні групи мають свої підрозділи. “Імена можна поділити за родом імені на жіночі та чоловічі, за морфологічними
характеристиками — на емоційно-забарвлені
та нейтральні. Прикладки також диференціюються за кількома критеріями, а саме: за
частиномовною належністю — на віддієслівні іменники, субстантивовані прикметники,
власне іменники, за морфологічними характеристиками — на морфологічно марковані та
нейтральні; за стилістичним забарвленням на
літературні та такі, що перебувають на межі
загальновживаної та позалітературної мови”
[8, 13]. Прозивалки є однією з найвиразніших
форм втілення віри у сугестивну силу слова,
дитина вчиться максимально використовувати
його синтаксичні, морфологічні та стилістичні
властивості. Тому в прозивалках відбувається
одразу два процеси вишколу мислення — гра
словом і змістом, а також спроби впливу на
інших, підкорення їх.У прозивалках витворюється ціла галерея міфологічно-карнавальних
образів — невмивака, ненажера (до того ж цей

персонаж харчується мешканцями хтонічного
світу), легковажний гульвіса-спокусник —
водночас у них формується певний поняттєвий міфологізований простір.
У цьому просторі той, кого прозивають,
силою слова та фантазії часто підноситься
над дійсністю. Прозивалки є надзвичайно
містким жанром для успішного формування
особистості та її світогляду, одночасно насаджуючи і скасовуючи культурні стереотипи.
Зображення особистості у прозивалках реалізується, за Г. Виноградовим, у кількох піджанрах: глузливий портрет, епіграма, ганьблення
(рос. “посрамление”), прізвисько [3, 43].
Висновки. Таким чином, складається певна
система формування образу ідеальної дитини.
Маючи поле вибору між позитивними й негативними рисами та вчинками, активізуючи
критичне мислення, дитина може прогнозувати власне майбутнє в ореолі ідеалу. Цей ідеал
є таємним двигуном, що спрямовує зусилля
вихователів, зближуючи бажане й дійсність.
Складові цього образу “розкидані” по різних
жанрах дитячого та “дорослого” фольклору.
Проаналізувати весь жанровий масив дитячого фольклору, здійснити польові дослідження,
присвячені саме цій проблемі, з’ясувати, чи
ідеальний образ дитини, а відтак людини, є
явищем суто національним, — мета подальших досліджень.

Література:
1. Бакіна Т. Фольклор як мова дитячої субкультури / Т. Бакіна // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 2. Дитина і
світ: проблеми культурного діалогу. — К.: Видавничий центр
КНЛУ, 2005. — С. 8—17.
2. Виноградов Г. С. Дитячий фольклор і поезія пестування //
Мистецтво, фольклор, етнографія: Наук. записки / Г. С. Виноградов; ІМФЕ. — К.: Вид-во АН УРСР, 1947. — Т.1—2. — С.
255—274.
3. Виноградов Г. С. Страна детей: Избранные труды по
этнографии детства / Г. С. Виноградов. — СПб.: Историческое
наследие, 1998. — 549 с.: ил.
4. Выготский Л. С. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок / Л. С. Выготский, А. Р. Лурия. — М.:
Педагогика-Пресс, 1993. — 224 с.: ил.
5. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. —
М.: Лабиринт, 1999. — 352 с.
6. Гавриш Н. Особливості дитячої субкультури в сучасному
соціумі / Наталія Гавриш, Людмила Варяниця // Дошкільна
освіта. — №1. — Запоріжжя, 2007. — С.1—15.
7. Головин В. В. Колыбельная песня: классификация мотивов

/ В. В. Головин [Електронний ресурс] // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. — Режим доступу:
http://www.ruthenia.ru/folklore/golovin1.htm
8. Грайворонська О. В. Мова дитячого фольклору. Структурний та прагматичний аспекти (Віршовані жанри) / О. В. Грайворонська: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Харк.
держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 16 с. — укp.
9. Грінченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в
Черниговской и соседних с ней губерниях / Б. Д. Грінченко.
— Чернигов, 1899. — Т. 3. — ХХП+750 с.
10. Грушевський Марко. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський / Упорядк. та післямова
Я. Левчук, с. 216—231.; Життєпис М. Ф. Грушевського М. Кучеренко, с. 232—246. — К.: Либідь, 2006. — 250 с.: іл.
11. Дерлиця М. Селянські діти: Етнографічний нарис / М.
Дерлиця // ЕЗ. — 1898. — Т. 5. — C. 16—140.
12. Дзига. Українські дитячі й молодечі народні ігри та розваги. — Харків: Друк, 1999. — 528 с.
13. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу. Матеріали з полуденної Київщини. Зібрав Мр. Г. Обробив др. З.

142

ЯРОСЛАВА ЛЕВЧУК. ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОЇ ЛЮДИНИ В ТРАДИЦІЙНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ СУБКУЛЬТУРІ

Кузеля // Матеріали до українсько-руської етнології. — Львів:
З друкарні Наукового товариства імені Шевченка, 1906. — Т.
8. — 211 с.
14. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу. Матеріали з полуденної Київщини. Зібрав Мр. Г. Обробив др. З.
Кузеля // Матеріали до українсько-руської етнології. — Львів:
З друкарні Наукового товариства імені Шевченка, 1907. — Т.
9. — 143 с.
15. Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки / Упоряд., приміт. і вступ. ст. “Українські нар. пісні та забавлянки”,
с. 11—44, Г. В. Довженок; нотний матеріал упоряд. К. М. Луганська / АН УРСР. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — К.: Наукова
думка, 1984. — 470., ноти.
16. Дитячі гри, пісні й казки з Ковельщини, Лущини та Звягельщини на Волині. Зібрала Лариса Косач. Голос записав К.
Квітка. — К., 1903. — 37 с.
17. Дитячі забавки та гри усякі. Зібрані по Чигиринщині
Київської губернії Мр. Г. // КС. — 1904. — №7—9. — С.
51—105.
18. Дитячі пісні та речитативи / Упоряд. і автори вступ. статті
“Дитяча поезія”, с. 8—36, Г.В. Довженок, К. М. Луганська. /
АН УРСР. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. — К.: Наукова думка,
1991. — 447 с.: ноти.
19. Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии:
очерки по этнографии края / Под. ред. В. В. Иванова. — Т.
1. — Харьков, 1898. — 1012 с.
20. Житецкий П. Малорусские вирши нравоописательного содержания / П. Житецкий // КС. — 1892. — № 3. — С.
37—58.

21. Заглада Н. Побут селянської дитини. Матеріяли до монографії с. Старосілля / Н. Заглада // Матеріяли до етнології. —
К., 1929. — Т. 1. — 260 с.
22. Иванов П. Этнографические материалы, собранные въ
Купянскомъ у. Харьковской губ.: І. Приметы и поверья, относящиеся к беременности и к рождению детей. ІІ. Колыбельные
песни. ІІІ. Детские песни и приговорки. IV. Прикладки к именам, дразнилки и клички / П. Иванов // ЭО. — 1897. — Кн.
ХХХІІ. — № 1—4. — С. 22—81.
23. Леви-Строс К. Первобытное мышление / К. Леви-Строс.
— М.: Изд-во “Республика”, 1994. — 384 с.
24. Лихачев Д. С. Смех в Древней Руси / Д. С. Лихачев, А. М.
Панченко, Н. В. Понырко. — Л.: Наука, 1984. — 295 с.
25. Потебня А. О мифическом значении некоторых обрядов
/ А. Потебня // Чтения в Имп. московском обществе истории
и древностей российских при Московском университете. —
1865, кн. 2. — С. 1-84; кн. 3. — С. 85-232; кн. 4. — С. 233—
310.
26. Потебня О. Обьяснения малорусских и сродных народных
песен / О. Потебня // Русский Филологический Вестник. —
1882. — № 2. — С. 204—242; № 3. — С. 45—134; № 4. — С.
199—223; 1883. — № 1. — С. 99—136; № 2. — С. 180—220;
№ 3. — С. 48—85.
27. Потебня О. Эстетика и поэтика / О. Потебня. — М.: “Искусство”, 1976. — 614 с.: с портретом.
28. Хорни К. Наши внутренние конфликты / К. Хорни. —
СПб.: Издательство “Академический проект”, 2007. — 224 с.
— (Психологические технологии).

143

МУЗЕСЗНАВСТВО
ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО
Світлана Оляніна

УДК [7.04+7.034.7:7.025.7]:930.25(477)

ВТРАЧЕНІ УКРАЇНСЬКІ ІКОНОСТАСИ ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ
В АРХІВНИХ ЗІБРАННЯХ КИЄВА
Анотація. У статті розглядаються основні етапи
нищення українських іконостасів XVII—XVIII ст. на
прикладі київських пам’яток і визначаються найбільші
відомі на сьогодні зібрання світлин барокових іконостасів у архівних установах Києва як першоджерела для подальшого вивчення цієї проблеми.
Ключові слова: іконостас, демонтаж, світлини, архіви.

которые сегодня приобрели значение первоисточников
для дальнейшего изучения этой проблемы.
Ключевые слова: иконостас, демонтаж, фотографии,
архивы.

Аннотация. В статье рассматриваются основные
этапы уничтожения украинских иконостасов XVII—
XVIII в. на примере киевских памятников и определяются наиболее известные сегодня собрания фотографий
барочных иконостасов в архивных учреждениях Киева,

Summary. In the article described main periods of
elimination of the Ukrainian iconostasises of XVII—XVIII
of ages are on the example of the Kievan iconostasises. Are
indicated the large collections of pictures of iconostasises
in the archives of Kyiv, which are original sources for the
subsequent study of this problem.
Keywords: iconostasis, dismantling, pictures of iconostasises,
archives.

Актуальність. Український бароковий
іконостас — один з найвиразніших проявів
національної художньої культури. Після тривалої перерви, пов’язаної з атеїстичною доктриною, що була офіційною ідеологією тоталітарного радянського режиму, дослідження
сакрального мистецтва, зокрема й дослідження іконостасів, відновилися лише в незалежній
Україні1.Однак за відсутністю самих пам’яток,
що масово нищилися тоталітарним режимом,
сьогодні фактично єдиним матеріалом, який
дає про них уявлення і водночас може бути
матеріалом дослідження, є лише їх випадкові
світлини. На сьогодні цей іконографічний матеріал розпорошений по архівах різних міст
України, але найбільше його сконцентровано
в київських архівах і бібліотеках, де зберігаються авторські фонди видатних українських
пам’яткоохоронців і мистецтвознавців.
Мета статті — окреслити основні етапи
нищення барокових іконостасів і визначити
відомі на сьогодні найбільші зібрання світлин
іконостасів в архівних установах Києва для
подальшого вивчення цієї проблеми.
Виклад основного матеріалу. Українські барокові храми й іконостаси до сере-

дини ХІХ ст. зазнавали часткових руйнувань,
пов’язаних із поширенням класицизму, однак
у той період їх розбирали та переробляли із
суто естетичних міркувань, іноді обмежуючись тільки переписуванням ікон у новому
стилі. У другій половині ХІХ ст. ситуація істотно змінюється. Згідно з доктриною “Москва — Третій Рим”, Російська імперія позиціонує себе як пряму і єдину спадкоємицю
імперії Візантійської, відтак офіційним стилем російської церковної архітектури цього періоду стає так званий неовізантійський
стиль, у якому будуються всі нові церкви та
проводять реконструкції старих з усім їхнім
внутрішнім опорядженням. Тож саме з цього
часу нищення українських барокових іконостасів набуває масового характеру.
Цілком зрозуміло, що розпочалися ці процеси у Києві, де зосереджувалася більшість
збережених храмів великокнязівської доби,
які у XVII—XVIII ст. одержали нове барокове архітектурне вбрання, а в їхніх інтер’єрах
були побудовані ошатні високі іконостаси. Із
середини ХІХ ст. у київських храмах ці іконостаси починають розбирати.
Першим іконостасом, який зазнав змін,
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був монументальний іконостас 1747—1750
років, поставлений у Софійському соборі Києва. Його верхню частину істотно переробили в 40-х або на початку 50-х років ХІХ ст.,
під час реставрації собору під керівництвом
академіка Ф. Солнцева, який виконав проект
пониження іконостаса, задля відкриття мозаїк
[10, 28]. Виконаний ним малюнок іконостаса
до його переробок (іл. 1) і малюнок реалізованого проекту (іл. 2) дають уявлення про те, як
значно його було змінено під час переробки.
Як свідчать ілюстрації, проект змін іконостаса роботи Ф. Солнцева можна розглядати як
перший і ще несміливий крок у розгорнутій
далі програмі нищення барокових іконостасів у київських давньоруських храмах. Уже в
1887 р. києво-софійський кафедральний протоієрей П. Лебединцев був ініціатором демонтажу залишених Ф. Солнцевим верхніх яру-

Іл. 3

сів головного іконостаса Софійського собору,
оскільки в такому вигляді іконостас усе ще
затуляв вівтарні мозаїки [10, 29]. Пропозиція
була схвалена царем Олександром ІІІ і Синод
1888 р. видав наказ про демонтаж другого
ярусу цього іконостаса, що й було проведено
того самого року [10, 29] (іл. 3). Демонтований середній ярус було поставлено у той період у Стрітенському приділі на хорах, знищили
його вже за радянських часів, разом з усіма іншими іконостасами ХVІІ—ХVІІІ ст. у бічних
приділах собору, вже після того, як у 1934 р.
Софію Київську було оголошено державним
архітектурно-історичним заповідником (!).
У подальшому натхненниками заходів із
нищення барокових іконостасів були поряд з
церковним керівництвом і деякі тогочасні вчені. Так, відомий мистецтвознавець, професор
Санкт-Петербурзького університету, а згодом
і Київського університету св. Володимира,
А. Прахов, який у 80-х роках позаминулого
століття займався реставрацією фресок ХІІ ст.
у Кирилівській церкві й тоді ж відкрив не відомі до того часу мозаїки у центральній бані
Софії Київської, а також численні фрески в її
галереях, на початку 1890-х років активно виступав за те, щоб остаточно прибрати з Софійського собору бароковий іконостас.
Разом з П. Лебединцевим він пропонував
замінити його залишки на мармурову вівтарну огорожу [10, 30]. Та ця пропозиція чомусь
не здобула підтримки, і до нашого часу дивом
зберігся перший ярус іконостаса, хоча і знач-
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но вкорочений з боків після реставрації 1899
року [10, 31] (іл. 4).
Але, за наполяганням того ж таки А. Прахова, іконостас ХVІІ ст., який знаходився у
Кирилівській церкві, було розібрано повністю і замінено мармуровою вівтарною огорожею, побудованою за його ж проектом. Після демонтажу кирилівського іконостаса його
нижні яруси придбала у 1889 р. громада села
Нижня Дубешня Остерського повіту Чернігівської губернії для нової церкви Олександра
Невського. Там його було виявлено студентом
Київської духовної академії О. Совєтовим, котрий зробив його опис, що зберігся і по сьогодні [8, 245, 247]. Інші частини іконостаса,
що не потрапили до Нижньої Дубешні, були
складені під дзвіницею Кирилівського монастиря [8, 245, 247] де, вірогідно, й загинули разом із нею у 1937 р., коли дзвіницю знищили
[1, 58]. Сьогодні опубліковані кілька світлин
горішньої частини цього іконостаса (іл. 5—6),
виконані А. Праховим у 1881 р. [8, 245—247].
Не менш безглуздо було знищено й пишний
бароковий п’ятиярусний іконостас Михайлівського Золотоверхого собору, встановлений
там у 1718 р. на замовлення гетьмана Івана
Скоропадського [3, 531]. У Михайлівському
соборі під час масштабних ремонтних робіт
1888 р. іконостас Скоропадського планувалося замінити на мармурову вівтарну огорожу.
Однак на неї в монастиря не вистачило коштів
[11], тому зі старого дерев’яного іконостаса
зняли верхні яруси, лишивши тільки два ниж-

Іл. 6

ні [4, 218]. У такому вигляді він існував до
знищення у 30-х роках ХХ ст.
У публікаціях 20-х років ХХ ст. є кілька фотографій, які фіксують окремі частини цього
іконостаса в його пониженому вигляді [7, 33,
34]. На жаль, його світлини до пониження невідомі. Про загальний вигляд Михайлівського
іконостаса до пониження можна скласти уявлення за кількома малюнками інтер’єру Михайлівського собору, виконаними шведським
художником К. П. Мазером (1851 р.) [12, 46,
50], на яких його частково видно. Також зберігся ескізний малюнок цього іконостаса в
його первісному стані, виконаний архітектором В. М. Ніколаєвим, автором проекту його
пониженого варіанта (іл. 7, 8).
А в Успенському соборі Києво-Печерської
лаври, у процесі ремонту у 90-х рр. ХІХ ст.,
коли було знищено стінопис 1729 р., розібрали
до одного ярусу (іл. 9) і високий п’ятиярусний
бароковий іконостас того періоду, також встановлений коштом І. Скоропадского [18]. Іконостас був визнаний комісією вчених у складі
М. Петрова, П. Лашкарьова, А Прахова таким,
що не має історичного і художнього значення
[13, 580—587]. Існували пропозиції повністю
розібрати бароковий іконостас Успенського собору і замінити його на інший, за проектом О. В. Щусєва, затвердженим у 1902 р.
[14, 190]. Однак на це не вистачило коштів, і
у храмі залишили рештки іконостаса І. Скоропадського. Відомі малюнки цього іконостаса
до пониження, на яких можна бачити його за-
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гальну композицію (іл. 10). Після демонтажу
горішніх ярусів вони були звалені у дзвіниці,
де їх намагалися систематизувати й дослідити у 1918 р. за завданням відділу охорони
пам’яток старовини та мистецтва при Міністерстві народної освіти та мистецтв [14, 190],
втім, за браком коштів ці роботи були припинені [9]. Залишений у соборі намісний ярус
цього іконостаса було знищено вибухом уже
у 1941 р.
Єдиним київським бароковим іконостасом
у давньоруському храмі, який дивом вцілів у
ХІХ ст. і протягом ХХ ст., є іконостас Троїцької Надбрамної церкви Києво-Печерської лаври, створений у 30-х роках XVIII ст. Однак і
його передбачалося замінити в другій полови-

ні ХІХ ст. на новий, так само, як хотіли знищити і барокові розписи цієї церкви. Проте й
іконостас, і розписи щасливо вціліли і зберігають свій первинний вигляд і по сьогодні (втраченими є лише окремі ікони іконостаса).
Що ж до другої хвилі вандалізму, що розпочалася з 20-х років ХХ ст., то про більшість
іконостасів, які зникли вже за радянських часів по всій території України, у теперішній
час свідчать, як правило, лише випадкові поодинокі фотовідбитки. Частина їх на сьогодні
опублікована в дослідженнях вітчизняних і
закордонних авторів. Однак далеко не завжди
ці матеріали дають вичерпну інформацію про
знищені пам’ятки, а від деяких з цих пам’яток
взагалі нічого, крім відомостей про те, що
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вони колись існували. І це зрозуміло — войовничі безбожники, які у ХХ ст. палили на
багаттях ікони та рубали на дрова іконостаси,
перед тим їх не описували і не фотофіксували.
Що ж до описів цих пам’яток в публікаціях
ХІХ ст., то вони привертають увагу переважно до ікон намісного ярусу, акцентуючи роль
благодійників та їх внесків на коштовні оздоби у вигляді золотих та срібних прикрас, шат,
царських воріт і їх ваги та проби дорогоцінного металу. Тож маємо поверхові описи іконографії іконостасів, як правило, тільки нижніх
ярусів, а про їх композицію і декоративне оздоблення здебільшого взагалі не згадувалося [2,
4, 6]. Однак з розвитком археологічної науки
в Російській імперії на початку ХХ ст. описові
матеріали українських іконостасів набувають
археологічного характеру, іноді публікуються
і світлини описаних пам’яток [17]. Треба зауважити, що процес дослідження українських
іконостасів відбувався з деяким історичним
“запізненням”. Тоді як вивчення російських
іконостасів розпочалося ще в середині ХІХ
ст., а наприкінці ХІХ ст. з’явилися перші узагальнені праці про походження, символічне та
богословське значення іконостаса2, українські
іконостаси привертали увагу набагато менше.
Однак на межі ХІХ—ХХ ст. захоплення широкої громадськості України вивченням церковних старожитностей спонукало до численних публікацій про окремі іконостаси різних
регіонів, із різними за докладністю описами.
Накопичення фактографічного матеріалу з сакрального мистецтва України в перших десятиліттях ХХ ст. активізувалося проведенням
археологічних з’їздів, присвячених дослідженню пам’яток археології, культури, архітектури
і мистецтва, що відбулися в Києві, Чернігові,
Харкові. З’їзди супроводжувалися виставками
старожитностей, де серед пам’яток сакрального мистецтва експонувалися також світлини
ікон та іконостасів. Українські вчені Є. Рєдін,
Г. Павлуцький, М. Макаренко, В. Щербаківський, Г. Лукомський здійснювали археологічні подорожі по Слобожанщині, Київщині,
Полтавщині, Поділлю, фіксуючи іконостаси
багатьох храмів.
Матеріали частково публікувалися, виставлялися на виставках, однак більшість залиша-

лася в особистих архівних зібраннях авторів.
Із часом першорядною стає проблема теоретичного узагальнення цієї теми. Перше узагальнене дослідження українського іконостаса, присвячене його іконографії, було написане
ще 1917 р. студентом історико-філологічного
факультету Харківського університету С. Таранушенком як його медальний твір [5], опубліковане лише 1994 р. із скороченнями [15].
Для цього дослідження С. Таранушенко зібрав фотоматеріал про іконостаси Чернігова,
Новгорода-Сіверського, Ново-Ропська, багатьох сіл і містечок Слобожанщини, зокрема
Лебедина та Межиріча. Дослідження заклало
початок величезної роботи автора із збирання
фактологічного матеріалу про пам’ятки українського мистецтва, і зокрема іконостаси. Пізніше, вже очолюючи республіканський Державний музей українського мистецтва у Харкові з
1920 до 1933 р., він здійснював експедиції по
Слобожанщині, Київщині, Чернігівщині, Поділлю, Поліссю, Бессарабії, збираючи натурний
матеріал, виконуючи світлини наявних ще тоді
іконостасів, доля яких вже була вирішеною, а
знищення відбувалося невдовзі по фотофіксації. В цих експедиціях його в різних роках
супроводжували П. Жолтовський, М. Рудницький, К. Мощенко, які разом із С. Таранушенком
виконували світлини досліджуваних пам’яток.
Сьогодні ці матеріали зберігаються у фондах
Інституту рукопису НБУ ім. Вернадського і є
безцінним джерелом для дослідження українських іконостасів. Зокрема, там представлені
світлини таких видатних пам’яток українського мистецтва XVII ст., як іконостас Успенського собору Єлецького монастиря в Чернігові,
з численними фрагментами (іконами, оздобленням), Микільського собору КрупицькоБатуринського монастиря, Микільського собору в Києві, а також знакові пам’ятки XVIII ст.:
центральний іконостас Вознесенської церкви в
Березні на Чернігівщині, іконостас Троїцького
собору в Чернігові. Тут слід особливо наголосити, що матеріали фотоархіву С. Таранушенка докладно каталогізовані: в них позначено
назву храму, місцевість, з якої він походить,
часто дату створення, вказано дати фотофіксації та авторів світлин.
Ще одним важливим джерелом є фотоархів
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Д. Щербаківського, який зберігається у фондах Інституту археології НАН України, серед
матеріалів якого є світлини іконостасів, виконані братом Д. Щербаківського — Вадимом.
Систематично фотографувати пам’ятки українського мистецтва, і зокрема іконостаси, В.
Щербаківський розпочав з 1902 р., за порадою
В. Антоновича [16, 7]. На жаль, матеріали цього архіву не атрибутовані, невідомий і точний
час їх виконання. Найвірогідніше, їх виконано
в першому десятилітті ХХ ст. — коли В. Щербаківський, за наказом комітету з організації
ХІ Археологічного з’їзду, здійснював експедиції по Україні, збираючи фактографічний матеріал [15, 7]. Окремі світлини з цього зібрання
вдається атрибутувати за публікаціями самого
В. Щербаківського, а також Г. Логвина. Але
навіть неатрибутована частина дає важливий
матеріал щодо композиції та декоративного
оздоблення іконостасів.
Світлини втрачених іконостасів Чернігівщини XVII—XVIII ст. є і в архіві М. Цапенка,
що зберігається у Центральному державному
архіві-музеї літератури і мистецтва України. В
цьому зібранні вирізняються фото барокового
іконостаса Миколаївської церкви в Глухові,
Покровської церкви Новгорода-Сіверського.
Унікальні світлини зберігаються в Центральному державному кіно-фото-фоноархіві України імені Г. С. Пшеничного, де можна знайти
світлини іконостасів Микільського Військового собору, церкви Успіння Богородиці “Пирогощі” на Подолі та інших київських храмів.
Деякі з них атрибутовані, хоча часом умовно,
а подеколи й помилково. Поодинокі світлини
іконостасів зберігаються у фонді Київського
товариства охорони пам’яток (ф. 725) у Центральному державному історичному архіві

України в Києві (ЦДІАУ). Світлини втрачених
іконостасів у Державній науковій архітектурній бібліотеці ім. В. Г. Заболотного (ДНАББ)
містяться в тематичних альбомах, присвячених різним регіонам України, із підписами про
їх належність храмам, однак без вказівок на
виконавців і, здебільшого, без зазначення дати
фотофіксації. Серед них можна виокремити
групу світлин, виконаних С. Таранушенком,
оскільки вони дублюють матеріали його архіву в Інституті рукопису. Кілька років тому до
зібрання ДНАББ надійшов і архів ліквідованого Науково-дослідного інституту теорії, історії
архітектури та містобудування (НДТІАМ),
матеріали якого також містять чималу колекцію унікальних світлин і креслень іконостасів.
Окремим джерелом є збірки музейних установ,
як-от: наукові архіви Національного заповідника “Софія Київська”, Національного КиєвоПечерського історико-культурного заповідника, Національного художнього музею України.
Колекції світлин у цих установах пов’язані з
дослідницькою та пам’яткохоронною діяльністю співробітників наукових товариств і
комісій початку ХХ ст., а також науковців, що
опікувалися збереженням пам’яток старовини
у 20—30-х роках ХХ ст. — Ф. Ернста, І. Моргілевського, Д. Щербаківського та ін.
Висновки. Самовіддана праця вітчизняних
науковців перших десятиліть ХХ ст. з фотофіксації пам’яток культурної спадщини дозволяє
через багато десятиліть після знищення іконостасів продовжити розпочату ними справу
дослідження українських іконостасів доби Бароко. Збережений фотоматеріал дає досить вичерпне уявлення про композиційно-пластичну
організацію та декоративне оздоблення українських іконостасів XVII—XVIII ст.

Примітки:
1

Розвідки про іконостаси здійснював Г. Н. Логвин у 1960—
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По Україні: Стародавні мистецькі пам’ятки. — К.: Мистецтво,
1968. — 462 с.).
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това, 1897. — Т. IV. — С. 93—96), М. Сперовського (Сперовский Н. А. Старинные русские иконостасы // Христианское
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Світлана Іванисько

УДК 7.03+7.025.22:930.25(477)

ДОЛЯ КУЛЬТОВИХ ЦІННОСТЕЙ,
ВИЛУЧЕНИХ ІЗ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ В 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Анотація. У статті йдеться про взяття на державний облік культових цінностей з Софійського собору в
Києві, їх вилучення та подальшу долю.
Аннотация. В статье описывается процесс взятия на
государственный учет культовых ценностей из Софий-

ского собора в Киеве, их изъятие и дальнейшая судьба.
Summary. In article the process of taking to the state account
of religious values from the Saint Sophia Cathedral in Kiev,
their withdrawal and subsequent fate describes.
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СВІТЛАНА ІВАНИСЬКО. ДОЛЯ КУЛЬТОВИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИЛУЧЕНИХ ІЗ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ.

Протягом століть православні храми збирали предмети культового характеру, деякі з них
мали також історичне, художнє, культурне та
мистецьке значення. Одним із місць зосередження подібних цінностей був Софійський
собор у Києві як один із центрів релігійного
життя не тільки міста, а й усього регіону.
Слід зазначити, що в Російській імперії,
відповідно до усталеної практики, щороку
здійснювали перевірку майна Софії Київської,
її ризниці та бібліотеки. Існували докладні інвентарні описи культового начиння. Окремі
списки складалися на предмети, які не використовувалися під час служб, проте мали історичне значення. Для їх складання рекомендувалося запрошувати фахівців — істориків,
археологів, ювелірів.
Згідно з цими описами, у соборі св. Софії
на початку ХХ ст. зберігалася колекція цінних
монет, медалей, портретів, перлів. У ризниці
знаходилося багато речей, які мали цінність
не тільки матеріальну, а також як твори мистецтва, виготовлені київськими майстрами
XVIII—ХІХ ст. Багатою була бібліотека храму.
В ній нараховувалося понад 1 тис. друкованих
книжок, деякі з них учені відносили до XVI—
ХІХ ст., серед них такі неповторні унікальні
твори, як Острозька Біблія 1581 р. і Львівський Апостол 1574 р. та близько 1 тис. рукописних [13; 14; 37]. У колекції були автографи
П. Могили та інших митрополитів, а також
книги, дібрані та подаровані митрополитом і
дослідником історії храму Є. Болховітіновим
(митрополит Київський, 1822—1837).
На жаль, практично всі цінності Софійського собору були втрачені під час буремних
20—30-х років ХХ ст.
Питання конфіскації на початку 1920-х років церковних цінностей висвітлювалися, передусім, у роботах представників української
діаспори В. Вериги [30], Т. Геврика [31], О. Повстенка [38] та ін. В українській вітчизняній
історіографії ця тема активно досліджується
з 80—90-х років ХХ ст. і тут вагомим є внесок О. Нестулі в розробку цієї проблематики
[32—34]. Проте більшість досліджень мають
загальний характер.
Метою публікації є висвітлення деяких
аспектів, пов’язаних із художніми цінностями

Софійського собору, а саме: їх взяття на облік, конфіскації у фонд боротьби з голодом на
початку 1920-х років, а також їхня подальша
доля.
Історичні та культурні цінності, що містились у культових спорудах, завжди привертали увагу науковців, пам’яткоохоронців та
представників влади. У травні 1919 р. Рада
Народних Комісарів (РНК) УСРР ухвалює
декрет “Про передачу майна монастирських
церковних та інших релігійних установ у відання Народного Комісаріату соціального забезпечення” [29]. Як і самі храми, все майно,
що знаходилося в культових спорудах, націоналізувалося та передавалося в користування релігійним громадам. Пізніше була створена Комісія з ліквідації майна церковних,
монастирських та інших релігійних установ
(П ОЛІР), що впроваджувала декрет у життя.
До складу цієї комісії увійшли представники від комісаріатів соціального забезпечення, землеробства, внутрішніх справ, охорони
здоров’я, юстиції, фінансів та освіти.
Майно, що зберігалося в Софійському соборі, було визначене як таке, що має мистецьке та історичне значення. Воно передавалось у
відання Народного Комісаріату Освіти (НКО)
і на користування — релігійним громадам.
Співробітники ПОЛІРу провели опис речей,
що знаходилися в Софійському соборі. Проте
списки було складено наче зумисно недбало,
відомості, що в них містилися, досить скупі,
на зразок: 1 престол, 1 жертовник, 2 великих підсвічники, 1 малий підсвічник, 1 шафа
з книгами, 3 ікони, 3 електричні лампи… [5,
арк. 1—1зв, 4—9; 4, арк. 1—9]. Вони неначе призначені для того, щоб не можна було
встановити не тільки справжню історичну та
художню цінність предмета, а й просто його
вигляд.
Однак і на підставі цих матеріалів ми можемо встановити, що на той час в Софії Київській знаходилося, крім срібних царських
врат із позолоченим іконостасом середини
XVIII ст. в центральній наві, ще іконостаси з
26 і 37 образами, іконостас XVII ст. із 16 образами та 15 медальйонами, різьблені царські
врата в бічних приділах та на хорах, близько
150 ікон, 1 рака з часточками мощей святих.
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Усього, згідно з інвентарним списком, в Софійському соборі нараховувалося 836 предметів, в Трапезній церкві — 165. Зауважимо, що
деякі ікони дослідники відносили до давньоруського часу, як, наприклад, ікони Миколи
Чудотворця та Миколи Мокрого.
Після ліквідації ПОЛІРУ, в травні 1921 р.,
опис майна ризниці Софійського собору з метою взяття на облік всіх художніх цінностей
та їхньої подальшої наукової обробки розпочала Комісія підвідділу мистецтв губерніального професійно-освітнього комітету НКО
(губпрофосвіти). До участі в її роботі запросили інструктора-експерта музейної секції
і священика Старокиївської парафії УАПЦ
Ю. Красицького; співробітника губернської
робітниче-селянської інспекції (губРСІ); протоєрея Малого Софійського собору М. Браїловського, священика Стрельникова та
Н. Полонську-Василенко як представників
Російської Православної Церкви; від Всеукраїнської Православної Церковної Ради священика К. Соколовського [11, арк. 75, 76, 78,
93, 99, 100].
Робота з узяття на облік цінностей з Софійського собору гальмувалась через постійні конфлікти між представниками Української Автокефальної Православної Церкви
(УАПЦ) та Російської Православної Церкви (РПЦ), органів влади та реорганізації
пам’яткоохоронних установ [2, арк. 9; 6, арк.
18, 34; 8, арк. 104—105; 10, арк. 74; 11, арк.
87, 109, 111].
Остаточне підписання опису майна ризниці Софійського собору призначили на липень
1921 р., але через різні причини воно постійно
відкладалось. В опису були посилання на дореволюційні списки, окремо вносилися нові
надходження. До окремого списку записували
речі, що мали художню та історичну цінність.
Один примірник списків та акта залишили в
ризниці, ключі від якої передали представникам УАПЦ та РПЦ [9, арк. 168]. Зазначалося,
що всі речі ризниці взято на облік губкопмису
і їхнє переміщення без дозволу останнього заборонялося.
Описи історико-художніх цінностей використовувалися під час конфіскації церковних
предметів із храмів. Для вилучення культових

цінностей влада скористалася складним становищем під час голоду 1922 р.
Розуміючи катастрофічне становище голодуючих, патріарх Тихон закликав віруючих
робити пожертви для надання допомоги в
постраждалі райони. Для збору коштів утворився Всеросійський Церковний комітет допомоги голодуючим. Проте радянський уряд
визнав таку організацію зайвою і наказав усі
зібрані гроші передати урядовим органам [21,
113—115; 22, 10—11, 14—15; 29, 192—199; 36,
32—35].
Всеукраїнська Православна Церковна Рада
створила свою Комісію допомоги голодуючим. Її представники зверталися до віруючих
під час богослужінь, піклувалися про організацію харчування голодуючих, організували
збір коштів для них. У храмах ввели окрему
статтю пожертв: на користь голодуючих [3,
арк. 1—7]. Проте таку діяльність релігійних
громад влада заборонила, натомість вирішила
вилучити цінності з ризниць храмів.
Ще на початку 1922 р. більшовицька влада запровадила практику “обкладення церкви
золотом і сріблом” у голодуючих губерніях
[23, 427]. Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (ВУЦВК) 8 березня 1922 р.,
слідом за Всеросійським, ухвалив постанову
“Про передачу церковних цінностей у фонд
допомоги голодуючим” [21, 15—18; 22, 39,
51; 27].
Перед вилученням цінностей Державне
Політичне Управління вирішило провести
широку агітацію серед населення. Передбачалося підготувати та опублікувати відповідні
статті у пресі, організувати доповіді-диспути
із залученням голодуючих та пересувні виставки, в яких висвітлювати стан потерпілих
[21, 115—118, 175]. Після отримання перших
цінностей планувалося відразу відправити
ешелони з продовольством до голодуючих губерній, водночас зазначаючи, що вони отримані через реалізацію цінностей.
Під час підготовки до вилучення цінностей
учені наголошували, що в церковних ризницях
зберігалися не лише матеріальні цінності, а й
унікальні історичні і художні пам’ятки, якими
не можна жертвувати ні за яких обставин [15,
арк. 15; 18, арк. 11, 96; 19, арк. 256; 25]. Вони
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наполягали на тому, щоб вилучалися тільки
речі, які мали значну матеріальну цінність
за малої історично-художньої. Всеукраїнська
Академія Наук сподівалася, що добір речей в
церквах будуть проводити відповідні органи
із залученням кваліфікованих фазівців від наукових організацій.
Про цінності Софійського собору митрополит В. Липківський зазначав, що серед них є
предмети, що мають художньо-історичне значення, а також речі, які слугують тільки зайвим тягарем, оскільки не використовуються, а
громада несе за них відповідальність [39].
Представники правління Київської спілки
православних общин просили владу надати
приходським громадам можливість викуповувати призначені до вилучення предмети
церковного начиння, виплачуючи їхню дійсну
вартість. Проте більшовики не прийняли цієї
пропозиції [33, 120—121, 130—135].
Відповідно до вимог науковців 21 березня 1922 р. вийшла інструкція “Про порядок
вилучення церковних скарбів на користь голодуючих” [28]. Створювалася спеціальна
комісія для вилучення церковних цінностей,
яка призначала релігійній громаді день і час
конфіскації. До роботи комісії залучалися від
трьох до п’яти представників релігійної громади. При собі вони повинні були мати дореволюційний церковний опис чи інвентарний
список, згідно з яким і вирішували, які речі
можна передати для допомоги голодуючим.
Усі предмети, що вилучались, обов’язково
детально описувалися, відзначалися в храмовому списку та вносилися до окремого протоколу, який підписували як члени комісії, так
і представники громади віруючих. Останні
мали право вносити до протоколу свої зауваження та заперечення щодо передання на користь голодуючих речей, без яких неможливо
правити богослужіння, та заміни їх іншими,
менш коштовними. Предмети, що мали музейне значення, передавалися до губернських
музеїв до особливого розпорядження комісії з
вилучення церковних скарбів.
Проте на практиці часто не враховувалося
положення, декларовані в нормативних актах, пам’яткоохоронців не залучали, а основну роль в комісіях із вилучення культових

речей відігравали представники органів влади
та Народного Комісаріату Внутрішніх Справ
(НКВС), фінансових установ. До обов’язків
офіційних комісій із вилучення цінностей
входив формальний прийом цінностей, переговори з віруючими тощо. До їхньої роботи
планувалося залучати лояльне духовенство.
Необхідно зауважити, що вилучення цінностей із Софійського собору відбувалось в
той період, коли не працювала спеціальна комісія з охорони та вивчення пам’ятки — Софійська Комісія [16, арк. 44—45, 52, 54; 24,
479—481].
14 березня 1922 р. в Софійському соборі
працювала Комісія з перевірки майна в церквах та молитовних домах Києва. До участі в
її роботі запросили представника релігійної
громади та київського губкопмису [12, арк.
134]. Старокиївська Парафія УАПЦ звернулася до київського губкопмису з проханням зняти з обліку ті речі ризниці, які не мали історичної та художньої цінності і були відібрані
для передання державним органам допомоги
голодуючим.
Про вилучення цінностей з’явилися повідомлення у пресі. Наприклад, вказувалося, що
9 квітня 1922 р. із Софійського собору взято 2
хрести, панагію з діамантами та іншими каменями, срібні речі та перлини, а також золоту
чашу — подарунок князя Г. Потьомкіна [40].
За свідченнями О. Повстенко [38, 179], під час
вилучення речей із Софійської скарбниці загинула дорогоцінна збірка речей, в якій знаходилися високохудожні реліквії (деякі з них
датувалися давньоруським часом, XV ст.) —
коштовні облачення, панікадила, окуття з престолів тощо.
Цінності вилучали не тільки з церков, а й
з установ, підвідомчих НКО, та музеїв, створених при храмах. З порушеннями пройшли
вилучення з музею, заснованого з ініціативи губкопмису при Софійському соборі. Не
зважаючи на протести пам’яткоохоронців, із
цього закладу вилучили золоту чашу з фініфтями XVIII ст. — подарунок Катерини ІІ та
вийняли діамант із хреста XVIII ст. [18, арк.
6, 144]. Вислухавши аргументацію представника Комітету охорони пам’яток мистецтва і
старовини Д. Щербаківського, Комісія з вилу-
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чення пообіцяла більше з Софійського музею
цінності не конфісковувати і склала акт про
неправомірність вилучення.
Неправомірній діяльності Губзовнішторгу
протидіяв Археологічний комітет Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН) та Губкопмис.
Вони звернулись до ВУЦВК із протестом проти вилучення цінностей із музеїв і храмів, зокрема і з собору св. Софії, зробили все можливе, щоб ці цінності не залишили меж України
[12, арк. 147; 15, арк, 9]. Також наголошувалося, що матеріальна цінність цих речей нікчемна порівняно з їхнім історичним значенням,
використання подібних предметів як брухту
є великою помилкою і продаж їх за кордон є
нижчий гідності робітничо-селянської влади.
З протестами проти вилучень виступив також НКО УСРР [35, 295—297]. На своєму засіданні колегія комісаріату вирішила вказати
на ті порушення інструкції, що були допущені
під час вилучення історико-художніх цінностей із культових київських пам’яток, зокрема
із Софійського собору та його музею, та вимагати повернення речей. Із відповідним листом
НКО звернувся до ВУЦВК.
Всеукраїнська Академія Наук (ВУАН) та
Головполітосвіта НКО УСРР надали Д. Щербаківському та його помічникам мандати з
правом вести в Харкові та Москві переговори
про повернення неправомірно вилучених із
київських музеїв і церков предметів історикохудожнього значення [18, арк. 5, 11; 19, арк.
194, 198]. Всі відібрані спеціалістами речі передавалися до Першого Державного музею
Києва.
Д. Щербаківський нарікав, що доводилося
працювати в складних умовах: “…один чоловік фізично не може перебрати в день сто пудів речей, такі умови праці в Госхрані, пильно
їх переглянути, вибрати з них старовинні, переписати й занотовувати останні. …Умови перегляду речей в Госхрані досить тяжкі й тяжкі
з одного боку, самі речі присилаються в Госхран в напівзнищеному виді — побиті, поломані, розвинчені на свої составні части, так що
членам Колегії доводиться багато часу гаяти
на розшукування окремих частин старовинного потира або хреста і все ж таки залишати деякі прекрасні речі тільки в фрагментах.

З другого боку, розборка речей провадиться в
такім швидкім темпі (100—120 пудів речей в
день), в таких негігієнічних умовах щодня вісім годин напруженої праці в куряві серед безупинного стуку молотів, тріску розбиваємих
ящиків, що виснажують до краю сили членів
комісії, все ж неможливо поставити науковий
бік праці на відповідну височінь…” [7, арк.
40; 19, арк. 194, 368].
Уже незабаром Д. Щербаківський звітував,
що діяльність Комісії з відбору цінностей,
вилучених в пам’ятках України завершена.
За повідомленням вченого, “…усього таким
чином переглянуто 3730 пудів, з яких відібрано 3077 музейних речей, загальною вагою 81
пуд, що дає 2,17% усіх речей… багато старовинних предметів було доставлено в Госхран
зіпсутими, поломаними або тільки в фрагментах, так що їх не було рації залишати для музеїв…” [7, арк. 39].
На жаль, речі із св. Софії Д. Щербаківському не вдалося врятувати. Їх попсували ще
під час транспортування й у Москві здали на
брухт до приїзду комісії.
Слід зазначити, що частина речей з Софійського собору буда передана самою парафією
в користування іншим парафіям, незважаючи
на зобов’язання не переміщати цінності з собору. Зокрема, в користування іншій парафії
була надана ікона Любецької Божої матері, що
викликало протести пам’яткоохоронних та наукових організацій [17, арк. 28, 30].
Пізніше деякі предмети з Софійського собору, що мали історичне та мистецьке значення, були передані до організованого в 1926 р.
музею на базі Києво-Печерської Лаври [33,
116]. Необхідно також вказати, що з огляду на
недостатнє забезпечення охорони Софійського
собору траплялись і прикрі випадки пограбування храму, іноді навіть серед білого дня [1,
арк. 36]. Як зазначав І. Скуленко, перший директор музею, створеного на базі Софійського
собору, відбувались і зовсім незрозумілі випадки зникнення речей: “…до всього того ще
повадилися оригінальні злодії: замки на місці,
ґрати на вікнах цілі, а речі зникають…” [20,
арк. 1].
Висновки. Протягом 20—30-х років ХХ ст.
більшість культових цінностей, що знаходи-
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лись в соборі св. Софії, вже були поза його
межами. Як зазначав І. Скуленко, при перетворенні собору з храму на музей в 1934 р.
“…прийняти від релігійної громади і скласти
відповідного акта було доручено мені, як завідуючому філіала. В березні почали здачуприйомку. А що там було приймати? Переписали іконостаси, ікони, панікадила та 12 пар
бархатних тапочок, що вживалися “при омовеніїї ніг”. 5 травня 1934 року підписали акт,

що релігійна громада здала, а музейний городок прийняв у своє відання Софійський собор
з усім майном…” [20, арк. 2].
Опис і взяття на облік цінностей Київської
Софії в радянський період відбувалося складно, з огляду на низку переважно суб’єктивних
чинників, їх вилучення здійснювалося часто
неправомірно, і наразі іноді важко встановити, чи цінності втрачені назавжди, чи розпорошені по різних музейних установах.
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та управління України. — Ф. 3984. Українська Автокефальна Православна Церква. — Оп. 3. — Спр. 35. — Інвентарна
опись Софіївського собору. 1919 р. — 19 арк.
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РЕСТАВРАЦІЯ ІКОН
ІГОРІВСЬКОЇ БОГОМАТЕРІ ТА СВ. МИКОЛИ МОКРОГО У 1924 РОЦІ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ КИЇВСЬКИХ АРХІВІВ)
Анотація: Висвітлено хід виконаної 1924 р. під егідою
Всеукраїнського археологічного комітету реставрації
двох київських ікон, втрачених під час війни (“Богоматір
Ігорівська” та “Св. Микола Мокрий”). Уперше докладно
проаналізовано реставраційні методики, застосовані
М. І. Касперовичем, а також проблему взаємин церкви й
наукових кіл, подальшу долю цих двох пам’яток.
Ключові слова: ікона, реставрація, консервація, розкриття, автентичний живопис.

Аннотация: Освещен процесс выполненной в 1924 г. под
эгидой Всеукраинского археологического комитета реставрации двух легендарных киевских икон (утраченных
во время войны) — “Богоматерь Игоревская” и “Св. Николай Мокрый”, Впервые детально проанализированы
реставрационные методики, использованные реставратором Н. И. Касперовичем. Исследуется проблема
взаимноотношений церкви и научного круга, дальнейшая судьба этих двух объектов.
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Ключевые слова: икона, реставрация, консервация,
раскрытие, аутентичная живопись.
Summary. The process of restoration of two legendary
Kyiv icons (lost during the war) — “Virgin Ihorevska” and
“St. Mykola Mokry” made in 1924 under the aegis of AllUkrainian Archeological Committee is shown in this article.

Актуальність. Реставрація ікон Богоматері Ігорівської та Св. Миколи Мокрого свого часу мала значний резонанс. Її виконав
Микола Іванович Касперович1, досвідчений
музейний реставратор, який працював тоді в
реставраційній майстерні Музею культів та
побуту на терені Києво-Печерської лаври [16].
У статті директора Всеукраїнського музейного городка (ВМГ) П. П. Курінного2, де йшлося про діяльність реставраційної майстерні за
три перші роки її праці, було коротко викладено цю подію [13].
Матеріали, знайдені в київських архівах,
значно доповнюють опубліковані дані. Відомості про хід цієї реставрації містяться в кількох архівних фондах: Києво-Печерської лаври
(ЦДІА), академіка О. П. Новицького (ІР НБУ),
Реставраційної майстерні ВМГ (ЦДАВО).
Метою цієї статті є докладний аналіз реставраційних методик, застосованих М. І. Касперовичем під час реставрації ікон Богоматері
Ігорівської та Св. Миколи Мокрого.
Виклад основного матеріалу. Реставрування ікон, як це традиційно склалося протягом століть, найчастіше доручалося іконописцям, що мали поновити зображення, зробити
його “читаним” і зрозумілим для вірників. Як
правило, первісний живопис перемальовувалося (частково або й повністю) з позицій естетичних уподобань реставраторів-іконописців.
Із розвитком церковної археології в ХІХ ст.
до справи реставрування шанованих давніх
пам’яток — монументальних розписів та
ікон, — долучаються дослідники давньоруського мистецтва, члени Російського археологічного товариства, Імператорської археологічної
комісії (ІАК) та Московського археологічного
товариства [5, гл. VI]. Від реставраторів почали вимагати, передусім, виявлення первісних
автентичних частин живопису, для того щоб
дізнатись про стильові особливості (зокрема
іконографію) й техніку письма.

The initial detailed analyze of restoration method, used by
the restorer — Mykola Kasperovich. The author analyzes
the problem of interaction of church and scientific circle and
the further fate of these objects.
Key words: icon, restoration, conservation, revelation,
authentic painting.

У другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
тривав пошук принципів проведення реставраційної розчистки та оптимальних методик
[3, гл. 3]. Особливого значення цьому процесові надавали І. Грабар та О. Анісімов — керівники Комісії з розкриття давньоруського
живопису, що розпочала свою роботу у 1918
р. у Москві. До речі, саме І. Грабар замість
традиційного “розчистка” запровадив термін
“розкриття” як такий, що більше відповідав
меті цього реставраційного заходу — розкрити первісні частини автентичного живопису.
На реставраційне розкриття у той час покладали серйозні дослідницькі завдання у зв’язку
з відсутністю неруйнівних фізико-оптичних
та фізико-хімічних методів дослідження (які
увійшли в практику дещо пізніше).
І. Грабар писав у 1919 р. про те, що видатні пам’ятки живопису дійшли до нашого
часу значно спотвореними пізніми перемальованнями. І. Грабар писав у 1919 р…. “Будувати на цьому хиткому матеріалі будь-які
науково обґрунтовані висновки неможливо, і
необхідно перш за все зайнятися розкриттям
найважливіших пам’яток від потворних нашарувань століть. Таке розкриття пам’ятки і
є її найкращим вивченням” [7, 284]. Пізніше
він висловився щодо розкриття так: “поза реставраційним методом обстеження пам’ятки не
можна шукати вірних і точних відповідей на
…питання автентичності, авторства й датування” [6, 97].
На терені України реставраційні розкриття
монументальних розписів мали місце в Києві — в Кирилівській церкві, соборах св. Софії
та Михайлівського Золотоверхого монастиря
[5, гл. ІІІ, V]; що ж до розкриття ікон, то до
революції подібні роботи не провадилися.
Роки громадянської війни, тотальне переміщення пам’яток зі звичних місць на нові, відсутність елементарних умов для їх зберігання
висунули нагальну потребу обліку та рестав-
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рації величезної кількості творів мистецтва.
З цією метою 1 травня 1924 р. було створено
Реставраційну майстерню при Музеї культів
та побуту (з 1927 р. вона набула статусу Реставраційної майстерні ВМГ, далі РМ ВМГ). За
роботою майстерні стежила Реставраційна комісія, створена також 1924 р. [16, 50].
Особливості праці майстерні в перший
період існування (1924—1927) диктувалися
станом пам’яток живопису, що протягом багатьох років перебували в несприятливих умовах; тож акцент було зроблено на огляд стану
збереженості та консервацію творів, що знаходилися в аварійному стані.
“Обминаючи те, що наукова кваліфікація
й досвідченість М. І. Касперовича дозволяла
організувати справу якнайширше (аж до наукових розкрить пам’яток включно), Реставраційна Комісія вважала за конче потрібне
головну увагу зосередити на лікуванні небезпечно хворих пам’яток, не обмежуючись
стінами Лаврського Музею. Цим давалася
змога іншим Музеям включити найвидатніші експонати в низку першочергових праць”
[13, 163]. Додамо, що реставраційні огляди та
консервація проводилися, крім Музею культів, у Всеукраїнському історичному музеї ім.
Т. Г. Шевченка (нині — Національний художній музей України), Музеї мистецтв ВУАН
(нині — Національний музей мистецтв ім.
Богдана і Варвари Ханенків), а також у Чернігівському державному музеї (де М. Касперович працював до 1924 р., нині Чернігівський
художній музей) та Музеї українського мистецтва (нині Харківський художній музей).
Водночас нагальним залишалося питання вивчення відомих пам’яток, зокрема давньоруського живопису. Ідея реставрувати, а
точніше розкрити з-під перемальовань дві
видатні ікони, що традиційно вважалися домонгольськими, — Ігорівської Богоматері та
Св. Миколи Мокрого, — була вже давно на
часі, оскільки вчені висловлювали сумніви
щодо такого раннього їх походження. Зокрема, К. В. Широцький вказував: “ікона Миколи Мокрого, яку відносять (Праховим) до Х
століття, що навряд чи вірно, оскільки взагалі
ікон того часу, не зважаючи на широке їх уживання, до нашого часу майже не збереглося,

оскільки усі давні київські реліквії та святині у XIII — XIV ст. були розкрадені” [6, 78],
[28, 70].
Як зазначав П. Курінний, “реставраційна
майстерня розпочала систематично досліджувати пам’ятки нашого старого малярства,
починаючи з відомих київських пам’яток: образа Миколи Мокрого в Київській Софії та образа Ігорівської Божої матери в великому соборі Київо-Печерської лаври. Образ Миколи
Мокрого, як то свідчить літературна традиція,
походженням своїм належав до Х-го ст., образ
Ігорівської Божої матери, згідно з словесною
традицією, що зафіксована на написові чорнилом на звороті образа, повинен належати принаймні до ХІІ ст.” [13, 164—165].
Ікона Ігорівської Богоматері (д., т., 38,5 х
28,7) спершу знаходилася у Федорівському
монастирі Києва, їй молився перед смертю
князь Ігор Ольгович, син чернігівського князя,
який загинув у міжусобиці в 1147 р. Пізніше
ікона була перенесена до Києво-Печерської
лаври й знаходилася в Успенському соборі, у
приділі Іоанна Богослова (архідиякона Стефана). Очевидно, у ХІХ ст. була вміщена в дорогоцінну ризу (фото див. у виданні “Кіевъ теперь и прежде”, 1888 р. на с.103). Вважалося,
що це є та сама візантійська ікона, однак на
початку ХХ ст. почали висловлюватися сумніви щодо її давності [6, 282].
Розкриття ікони з-під перемальовань змусило відмовитись від традиційного раннього
її датування. П. Курінний у згаданій статті
опублікував якісний фотовідбиток ікони після
її розкриття.
Ікона Ігорівської Божої Матері була втрачена під час війни. Разом з великою групою
пам’яток живопису з київських музеїв у
1943 р. була вивезена спершу до Кам’янцяПодільського, а на початку 1944 р. до Німеччини, у замок Вільденгоф поблизу Кенігсберга. За свідченням П. А. Кульженко, яка
супроводжувала цей транспорт з Києва, ікона
загинула від підпалу снарядом разом з іншими, вивезеними з Києва цінностями3 [1]. Однак, є відомості, що П. А. Кульженко приховала частину інформації, і залишається надія,
що не всі пам’ятки, вивезені з Києва, загинули
[29, 243].
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Ікона Миколи Мокрого (д., т., 110 х 84,5),
яку за традицією відносили до візантійської
школи Х ст. та часів князя Володимира, перебувала на хорах Софійського собору в іконостасі північного Микільського приділу, праворуч від царських воріт. Ікону, вміщену в
кіот, прикрашала пожертвувана у 1840 р. риза.
О. Етингоф згадує, що у 1882 р. її реставрував
А. В. Прахов. Була вивезена з Києва у 1943 р.
[29, 79—81]. С. Білокінь описав шлях, що пройшла ікона, доки не потрапила на американський континент; докладно виклав обставини
її перебування у США та Канаді й навів публікації українських емігрантських діячів. Серед
цих останніх значну цінність становить докладний опис техніки виконання й стану збереженості ікони, виконаний М. Битинським у
1954 р. [2, 158—160].
Розкриття ікони у 1924 р. від пізніх перемальовань та стемнілого покриття змусили
вчених висловити припущення про більш пізній час її створення4.
Реставрація цих видатних пам’яток
пов’язана з діяльністю Софійської комісії
ВУАК. У лютому 1922 р. було організовано Всеукраїнський Археологічний комітет
(ВУАК) при Всеукраїнській Академії Наук
(ВУАН). Комітет було створено за зразком ІАК
з метою охорони пам’яток мистецтва, археології та природи. Здійснюючи облік, вивчення
культурної спадщини та нагляд за проведенням реставрації, комітет намагався протистояти безконтрольним археологічним розкопам,
продажу за кордон, переплавці на металобрухт
та іншим видам нищення пам’яток культури.
У його складі було кілька комісій — Софійська, Трипільська, Золотарська.
8 серпня 1924 р. Софійська комісія повідомила ВУАК5, що вона розпочала реставрацію ікони Миколи Мокрого: запрошений
для цього М. І. Касперович виконав уже її закріплення. На цьому ж засіданні ВУАК було
ухвалено “почати реставрацію ...образа Миколи Мокрого; доручити найближчий догляд
над реставрацією цього образа М. О. Макаренкові; притягти до цієї роботи пр[офесора]
М. Л. Бойчука й реставратора М. І. Касперовича...” [9]. П. П. Курінний “сповістив про те,
що Лаврська община збирається реставрувати

Ігорівський образ Божої Матері на Успіння”
(тобто до 28 серпня), і вже 15 серпня 1924 р.
була сформована Реставраційна комісія у
складі П. П. Курінного, Д. М. Щербаківського, М. О. Макаренка, а також реставратора (М.
І. Касперовича) і представника від Лаврського
музею (можливо, Ф. М. Морозова6) [10].
На засіданні ВУАК 15 серпня 1924 р. було
вирішено, крім “точної копії в фарбах, зафотографувати загальний вигляд образу [Ігоревської Божої Матері] в настоящему стані з
обох боків”, причому робити по 3 відбитки з
кожного негатива. З ікони Миколи Мокрого
ухвалили зробити 10 фотографій (за рахунок
общини собору), негативи мали залишитися в
реставраційній майстерні. М. І. Касперовичу
було доручено працювати над іконами через
день, по черзі [9; 11].
Як вказує П. Курінний у публікації, “кольорову копію Ігорівської Божої матері перед
реставрацією, в розмір оригіналу, зробила на
замовлення Реставраційної Майстерні ленінградська малярка Е. Евенбах” [13, 165].
Праця Є. К. Евенбах7 в Україні з копіювання пам’яток давньоруського живопису була
досить плідною. В архіві академіка О. П. Новицького знаходимо наступний запис:
11 серпня 1924 р. був у мене П. П. Курінний (…) радився зо мною (для чого властиво
він і приїхав), чи варто задовольнити прохання двох добродійок, що приїхали з Петербургу з екскурсією. Вони фаховці по копіюванню
фресок і пропонують скопіювати янгола, що
у Спаса на Берестові, за 15 карб. Я рішуче висказався за таке копіювання, тому що й бачити цю фреску не всякому можливо, і лазити
до неї дуже трудно, а головне вона у такому
стані, що дуже легко може настільки занехаятись, що мабуть від неї й зовсім нічого не
залишиться. А тут буде хоч копія.
Очевидно, П. Курінний запропонував художниці виконати копію ікони Ігорівської Богоматері за ту саму суму. На жаль, нам не відомо, чи Є. Евенбах скопіювала згадану фреску
у церкві Спаса на Берестові. Після перебування у Києві вона працювала в Чернігові.
Є. К. Евенбах написала копію у період між
15 та 20 серпня 1924 р. Зберігся дублікат розписки в отриманні сплати за виконану роботу:
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Расписка Дубликат
Получено мною от Лаврского Музея за исполнение копии в красках с Игоревской иконы
Божьей Матери пятнадцать руб. (15 руб.).
20 августа 1924.
Е. Эвенбах [18].
Місцезнаходження копії невідоме.
Після виконання копії було продовжено
реставрацію ікон. Щодо цього зберігся короткий запис у звіті М. Касперовича за його реставраційну роботу у РМ у період 28.05.1924
— 10.05.1927 рр. (гадаємо, цей звіт був написаний спеціально для П. Курінного, який у
статті 1927 р. дослівно наводить дані Касперовича з кількості музеїв та оглянутих і відреставрованих пам’яток, до того ж вказує площу
в квадратних метрах, як тоді було прийнято):
Для Собору Св. Софії у Київі:
Зреставрував ікону Св. Миколи Мокрого
1) закріплено одстав[шого] левкасу 0,3
2) знято забр[удженої] оліфи — 0,9
3) знято перемальовки — 0,4 кв. м.
Судячи з наведених цифр, перемальовання
займало менше половини площі, в той час як
потемніла оліфа перекривала практично всю
ікону Св. Миколи.
Для Великої церкви в Лаврі
Зреставрував ікону М. Б. Ігоревської
1) Знято забр[удженої] оліфи — 0,11
2) Знято перемальовки — 0,11 [19].
Отже, потемніла оліфа та олійне перемальовання займали усю площу ікони Ігорівської Божої Матері.
Гадаємо, М. Касперович міг виконати також і опис малярської техніки розкритих ним
ікон. У щоденниках реставрації та описах збереженості, що їх він вів, дуже часто окреслено
техніко-технологічні особливості різноманітних за походженням творів.
Як висновується зі знайдених нами документів, у зв’язку з реставрацією ікони Божої
Матері Ігорівської виникло непорозуміння
між Лаврською монастирською громадою
та представниками науки. Релігійна громада
прохала залишити ікону як є — під пізнім перемальованням, у шаті, — оскільки такою її
звикли бачити вірники.

Директору музея культов в Лавре, в комиссию по реставрации старинных икон
Ввиду единодушного и настойчивого требования верующих, посещающих Лавру, и на
основании постановления Совета Церковной
Общины от 24 августа с/г Совет просит Вас
и Комиссию по реставрации старинных икон
в Лавре, не найдете ли возможным, по снятии копии с Игоревской Иконы Б. М., таковой
не реставрировать, оставив ее в прежнем,
неприкосновенном виде и Икону возвратить
Великой Церкви в возможно скорейшем времени.
№ 96 30 августа 1924 г. [20].
На це П. П. Курінний відповів наступне.
Лаврський Музей при Губполітосвіті м. Київ
Вересня 12 дня 1924
У відповідь на відношення Ваше від 30/
VIII—24 р. за ч. 96 повідомляю, що припинення реставрації образа Ігорівської Б.М. не є
можливим.
Цілком розуміючи хитання ради при підході до такого делікатного питання, як реставрація одного з найвидатніших пам’ятників
мистецтва і старовини, вважаю можливим
висловити свою надію і навіть певність, що
Рада розпоряджає достаточним авторитетом, аби, показавши віруючим на храми і
чудотворні ікони Москви, Петрограда, які
реставровані на власні гроші общин при благословенні архіпастирів ще до війни 1914—1917
років, привести їх до розуміння серйозности
наукового підходу до реставрації і бажання
побачити свої святині відчищеними від бруду
віків і забезпеченими від фізичного нищення.
Маю надію, що в лиці Лаврської Общини
Музей найде діяльного співробітника в тяжкій справі охорони наших культурних ціннощів.
Дир. Музею
П. Курінний
Р.S. Прошу не відмовити Музею в повідомленні, чи ставилося Радою питання, за чий
рахунок робиться реставрація, общини чи політосвіти, і коли ставилося, то яке рішення в
цій справі Ради? [21].
Делікатність ситуації полягала у тому, що
ВУАК, який ініціював розкриття ікони, роз-
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раховував на те, що реставраційні роботи
сплатить монастирська община Лаври. Тому
П. Курінний намагався спілкуватися з общиною, по можливості пом’якшуючи “гострі
кути”. Додамо, що для нагляду над роботами
з реставрації ікони був допущений член Ради
общини — церковний староста І. П. Михайловський. Про це община повідомила музей
14 серпня:
Директору Музея Культов в Лавре
т. Куринному
Сим уведомляю Вас, что наблюдателем за
работами по реставрации Игоревской Иконы
Б. М. от Совета Церк. Общины “К.П.Усп.
Лавры” командируется член Совета Иван
Петр. Михайловский [22].
Після закінчення реставрації Церковній
Раді був надісланий рахунок і складено акт
передання. З цих документів дізнаємося про
важливі подробиці ходу реставрації, які не
знайшли відображення у публікації П. Курінного й звіті М. Касперовича:
Жовтня 5 дня 1924 р.
До Ради…
При цьому надсилаю рахунок на оплату
реставрації образа Ігорівської Бож. Мат. з
копіями рахунків на кожний пункт видатку.
Вартість реставрації складається з таких сум:
1. Виготовлення кольорової копії з образа фарбами в вигляді до реставрації
15 карбов.
2. Вартість часу, витраченого проф. Касперовичем на реставрацію образа — 34 дні
роботи по 3 карбованці день
102 карб.
3. Вартість матер’ялів
5
4. Вартість фотографій, встановлюючих
документальність роботи і правильність її:
№1—2
5 крб.
№ 2 — 3 4 “...” 50 к. разом 27 “...” 50 к.
№4
18 “...”
А всього
149 крб. 50 к.
Зазначені гроші прошу внести до каси Музею, після чого без затримки образ Ігоревської Б.М. буде виданий для постановки його
на місце постійного його стояння.
Для освітлення перед радою Общини питання про характер самих робот, техніку

роботи і ілюстрацій ікони Музейом уповноважено проф. Касперовича, яким доклад зі
всіма ілюстраціями буде зроблено в час, коли
його Рада побажає заслухать.
Музей певний, що після блискучої реставрації Ігорівської ікони, релігійне почуття віруючих повірить в серйозне відношення науки
до пам’яток нашого минулого і з’єднається з
нею в бажанні бачити наші пам’ятки минулого в тому вигляді, в якому созерцали їх релігійні і громадські діячі минулого[, і] забезпечити їх від передчасної руїни атмосферними
впливами.
Дир. Музею
П. Курінний [23].
Передаточний акт
Року 1924, жовтня 19 дня.
Ми, нижчепідписані, Директор Музею
Губполітосвіти в лаврі П. Курінний здав, а
представник общини Київо-Печерської Успін.
Лаври І. Михайлівський прийняв образ Ігоревської Божої Матері після його реставрації в
реставраційній майстерні Музею.
Сучасний стан образа:
Вся перемальовка знята і виявлене первісне малювання. Загублені місця по берегах,
дірки від цвяхів заповнені новим ґрунтом і
прикриті нейтральним кольором. Місця з відстававшим старим левкасом підклеєні. Саме
малювання і облущена верства фарби (котра
обозначається темними тріщинами) залишені без найменшого дотику фарбою. На образі
залишена тонка верства старої оліфи. Лаком
образ не перекритий.
При цьому, згідно постанови Реставраційної Комісії, об’явлено такі умови дальнішого
збереження образу в храмі:
1) Образ не може бути покритий шатою.
2) Фотографування або виймання образа
без дозволу Музею забороняється.
3) Образ повинен бути установлений з вентиляцією, в шаті під шклом.
4) Видача образа кому-небудь для наукових
занять без відома і дозволу Директора музею
забороняється.
5) Установка образа повинна бути зроблена за порадою вченого реставратора Касперовича.
6) Ніяка реставрація, навіть дотик до об-
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раза без згоди на те Директора музею не припускається.
Образ здав
П. Курінний
Образ прийняв
І. Михайловський
П р и п и с к а: Протоколи реставрації за
належними підписами і відбитки з фотографій образу доставити общині після їх остаточного розрахування. П. Курінний.
Приписка рукою Ф. Морозова 23/Х:
К сведению: икону поставить на место;
обратиться в Комиссию с просьбой о постановке иконы с ризой в виду необходимости
считаться с мнениями верующих; кроме сего
риза имеет значение в выражении любви и
благоговения к иконе [24].
Після передання ікони до Успенського храму община звертається до Реставраційної комісії:
В Реставрац. Комиссию при музее Культов в Лавре
Совет Церк. Общ. “К. П. Усп. Л.” просит
разрешения Комиссии поставить реставрированную Игоревскую икону Божией матери
с ея ризой, в виду необходимости считаться с
мнением и желанием верующих, сооружением
ризы выражающих свою любовь и благоговение к иконе.
Предс. Сов. Ц.Об.
Секретарь
Октября 29 дня 1924 г. [25].
Невідомо, чи було виконане прохання общини, гадаємо, що, ймовірно, ні. Збереглися
також розписки про виконання реставрації та
фотографій:
Лаврскому Музею
За съемку в Лаврском Музее иконы Игоревской Божьей Матери, в 2 видах №№ 2, 3,
каждый в 3 отпечатках с негативами получено 4 руб. 50 коп.
25/ІХ.24.
Діректору Лаврського Музею
Прошу виплатити за реставрацію ікони
Ігоревської Божої Матери сто два карбованці, рахуючи за 34 дня роботи по 3 карб. денно.
Матер’ялів пішло на реставрацію 5 карб.
1/Х. 24.
Реставратор-художник М. Касперович.

Замітка
Матер’яли по фотографуванню Ігорівської ікони Б.М. …примірниках (пластинка
і відбитки) знимок № 1а, 1б… п’ять крб. (5
крб).
2/Х.24
реставратор М. Касперович.
Музею Лавры
За съемку в Музее Лавры иконы Игоревской
Богоматери тремя отпечатками в натуральную величину (30х40) четырьмя кабинетными
негативами… 18 руб.
5/Х.24. [26].
Інших документів (про які згадується у наведених вище архівних даних) нам знайти не
вдалося.
Особливості реставрації цих видатних
пам’яток відбивають основні риси методології київської школи реставрації музейного напряму (1920-і — 1930-і роки).
Закріплення (або, як тепер називають цей
консерваційний процес, відновлення зв’язку
між основою та ґрунтом, ґрунтом і фарбовим шаром) є найважливішим заходом для
збереження твору мистецтва. Будь-які втрати
ґрунту з живописом непоправно зменшують
ступінь автентичності. Закріплення ставить
за мету зупинити руйнівні процеси на якомога
довший термін.
З архівних джерел відомо, що М. Касперович користувався для виконання закріплення
водним розчином жовтка. Цей адгезив і досі
вживається у реставрації, однак у набагато
меншому, ніж раніше, обсязі.
Розкриття провадилось до первісного покривного шару: його тонкий жовтуватий прошарок, за словами П. П. Курінного, “гарантуючи недоторканість прикритих ним шарів
фарби, заховував для дослідника нормальний
тембр фарб, не заважаючи також і вивченню
деталів” [13, 164].
Потоншення й вирівнювання лакових покривних шарів — процес тривалий, що потребує від реставратора значних зусиль і зосередженості. Суперечка про те, чи видаляти
покривний шар (лак або оліфу) повністю, а чи
залишати тонкий шар на поверхні живопису,
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триває вже не одне століття. У прибічників
повного видалення головним аргументом є
надія побачити пам’ятку в її первісному вигляді. Однак, протягом історії свого побутування будь-який твір мистецтва суттєво видозмінюється: ґрунт і фарбовий шар пронизує
сітка тріщин (кракелюрів), фарби прозорішають, виникають лакуни в різних частинах твору, забруднення потрапляє углиб структури й
т. ін. Видаливши стемнілий покривний шар,
ми лише виявимо твір мистецтва у тому стані,
в якому він опинився на момент його історичного часу. З іншого боку, будь-який твір класичного живопису є складною структурою, заснованою на оптичних принципах побудови.
Просвічування шарів, що нижче розташовані,
крізь верхні напівпрозорі та прозорі створює
неповторний ефект, якого не можна досягти
простим змішуванням фарб на палітрі. Живописна побудова такого твору, як правило, завершувалася тонкими лесувальними шарами
фарби, змішаної з лаками.
Проблема правильного добору розчинника для проведення розкриття постала вже у
ХІХ ст. Адже реставраційне розчищення провадилось брутальними методами, при цьому
нерідко змивалися не лише стемнілі покриття, а й тонкі верхні лесувальні шари, так що
оголювалися розташовані нижче прошарки і
живопис значно видозмінювався. Тому у 1915
р. відомий вчений і реставратор архітектури
П. П. Покришкін у своїх порадах щодо реставрації вказував, що розчищення треба проводити пошарово, до “первісної оліфи” [3, 53].
За тими ж принципами на початку ХХ ст. під
час музейної реставрації шар оліфи, що лежав
безпосередньо на живопису, лише потоншували у “піволіфи” [3, 63].
Якщо реставратор залишав тонкий прошарок авторського покриття, він був гарантією
того, що розчинники й скальпель не торкнулися фарбових шарів (про що й пише П. Курінний). Вивчення документів майстерні (щоденників М. Касперовича, звітів за виконану
реставрацію) засвідчує переважання процесів
витончення й вирівнювання покривних шарів
над процесами їх видалення, що загалом не
характерно для реставрації 1920-х років.
Лакуни ґрунту й фарбового шару М. Каспе-

рович залишив недоторканими. Такий підхід
застосовується і досі щодо видатних і давніх
пам’яток іконопису.
Тонування на берегах ікони були заповнені
так званим нейтральним тоном.
Доповнення втрат живопису є одним з
найбільш суперечливих питань реставрації.
Протягом XVIII—ХІХ ст. панувала практика
суцільного прописування, оскільки реставратори не знали способу зробити доповнення
такими, щоб вони не відрізнялися від ділянки авторського живопису, і намагалися таким
чином знівелювати відмінність між ними [15,
88]. Звичайно, суцільне прописування спотворювало вигляд пам’яток. Ось чому ще у
другій половині ХІХ ст. втрати починають заповнювати окремими кольоровими крапками
(“пунктирування”), а на початку ХХ ст. набуває обґрунтування метод заповнення втрат так
званим нейтральним тоном, тобто неяскравим однорідним (сірим чи жовтуватим), без
відтворення малюнку втрачених фрагментів
зображення [3, 69—70]. Це характерно для
“пуристського” підходу в реставрації, коли
за головну цінність вважають автентичний
живопис, навіть у фрагментованому стані, і
застосовують лише незначне “пригашення”
втрат. Чітко сформулював принцип музейної
реставрації зав. реставраційною майстернею
Державного Російського музею (Ленінград)
М. Околович у 1926 р.: “Пам’ятка мистецтва,
яким би фрагментарним не був її стан, зберігається як фрагмент, і завданням реставрації
є лише припинення подальшого руйнування пам’ятки” [26], [14, 20]. Подібний спосіб у 1920-х — 1930-х роках застосовували
щодо ікон, в той час як у творах просторового живопису втрати доповнювали з умовним
відтворенням кольору й малюнку. І. Грабар
обґрунтував це таким чином: “Прийом погашення левкасних вставок нейтральним тоном,
що застосовується при реставрації живопису
площинного стилю, мало придатний для живопису просторового” [27], [6, 54]. Цікаво, що
в практиці РМ ВМГ на всіх творах втрати відтворювалися тільки нейтральним тоном. Аналогічний підхід до реставрації ікон уживався
й у працях Національного Музею у Львові
(1920—1930 роки) [17, 104]. Нині він також
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застосовується в реставраційній практиці, але
в набагато меншому обсязі.
Висновки. Історія реставрації видатних
київських пам’яток була лише епізодом у різнобічній діяльності Реставраційної майстерні
ВМГ. Цілий ряд ікон, що були також вивезені з України й втрачені, зокрема, з колекції
Церковно-археологічного музею Київської
Духовної Академії, вивчалися й реставрувалися М. Касперовичем у другій половині 1920-х
років, про що йдеться в його щоденникових
записах [27]. Фототека Музею культів, очевидно, була розпорошена й частково втрачена. Гадаємо, документи з діяльності РМ ВМГ
могли бути вивезені з України П. Курінним.
Як усно повідомив авторові статті В. Шиденко, Ф. Морозов — перший завідувач Музею

культів (1922—1924 рр.) — після війни приїздив до Києва й пропонував придбати в нього
негативи тодішньому керівництву заповідника, яке, однак, не зацікавилося цими безцінними документами. З іншого боку, О. Етингоф
у згаданій праці опублікувала кілька фотографій з архіву Г. Вздорнова, де кілька ікон з колекції Церковно-археологічного музею мають
паперові укріплювальні реставраційні заклейки; ці фотознімки вона датує 1920-ми роками.
Отже, є надія, що хоча б частина фотографій
збереглася.
Як бачимо, документи з реставрації, хоча
й не дають повного уявлення про втрачені
пам’ятки іконопису, тим не менше, можуть
слугувати додатковим джерелом для їх дослідження.

Примітки:
1 Касперович

Микола Іванович (1885, хутір Лапин Ріг під Козельцем Чернігівської губ. — 7.05.1938, Київ) — живописець
і реставратор станкового і монументального живопису. Походив з поміщицької родини. Художню освіту здобув у Строгановському художньому училищі у Москві та Краківській
академії красних мистецтв (1905—1909). Перебуваючи у Парижі у 1909—1910 роках, разом із М. Л. Бойчуком та іншими
співвітчизниками став одним із засновників “неовізантизму”
(пізніше названого “бойчукізмом”); тоді ж розпочав вивчення
справи реставрації. З 1912 р. працював реставратором у музейних та приватних зібраннях (у Львові, Козельці, Чернігові, Києві). У 1918—1922 роках викладав у Миргородському
художньо-керамічному технікумі. 1921 р. Всеукраїнська Академія наук надала йому звання вченого-реставратора, а Академія пластичних мистецтв — звання професора. У 1922—1924
роках працював реставратором Чернігівського державного
музею. У 1924 р. був запрошений на посаду реставратора Музею культів та побуту, з 1927 р. став завідувачем реставраційною майстернею Всеукраїнського музейного містечка. Після
1 червня 1930 р. з родиною виїздить з Києва і живе якийсь час
(можливо, рік) у Криму, в Коктебелі, з грудня 1932 р. Повертається з родиною до Києва, працює реставратором Всеукраїнської художньо-реставраційної репродукційної майстерні
(ВХРРМ) приблизно до середини 1933 р. У 1934 р. М. Касперович був безпосереднім помічником Д. Й. Кіпліка при обстеженні й знятті зі стін мозаїк і фресок Михайлівського собору.
Останнім місцем його роботи став Київський музей західного
та східного мистецтва (посада реставратора). Арештований
1938 р. за звинуваченням у контрреволюційній діяльності,
розстріляний 7 травня 1938 р. У протоколі звинувачення було
зазначено: “Касперович у своїй практичній роботі прищеплював націоналістичні погляди та переконання, <...> реставруючи пам’ятки українського мистецтва, висуваючи наперед усе
національне, доводячи, що більшовики знищують українську
культуру”. М. І. Касперович, на нашу думку, є тип ідеального
реставратора, що поєднав таланти мистця й вченого; це дало
йому змогу стати експертом у галузі старого мистецтва, зокрема, старовинних малярських технік та наукової реставрації.

2

Курінний Петро Петрович (1.05.1894, Умань — 25.11.1972,
Мюнхен) — вчений-археолог, етнограф, організатор Історичного музею Гуманщини (Умань, 1918 р.), активно проявив
себе у співробітництві з ВУАКом; і коли у березні 1923 р.
А. В. Вінницький запропонував посади завідуючих відділом
для Музейного Городка, серед інших був названий і П. П. Курінний. 1924 р. став секретарем ВУАК, 1926 р. — директором
Всеукраїнського Музейного Городка. У 1943 р. емігрував до
Німеччини. Професор Українського Вільного університету,
президент Української Академії мистецтв та наук у Німеччині,
видавець Українського збірника Інституту дослідження УРСР
у Мюнхені. Член Шевченківського наукового товариства. Автор статей з археології, книги “Нариси з історії української археології” 1947 (Мюнхен) [Encyclopedia of Ukraine. Edited by V.
Kubijovič. — Toronto, Buffalo, London, 1988. Vol. II. P. 718].
3

Відповідно до запису 1942 р., що його наводить С. І. Білокінь [1, 148], ікона Ігорівської Божої Матері “очень реставрирована, много заделок и осыпей. Вверху справа в углу свежий
выпад”. Ця характеристика не збігається з тим, що нам відомо
про реставрацію цієї ікони, й узагалі методологію реставраційної діяльності М. Касперовича. Якщо наведений опис ікони відображав її тодішній стан, припускаємо, що ікона могла
реставруватися й пізніше, у другій половині 1930-х — на поч.
1940-х років, тим більше, що умови зберігання не сприяли її
задовільній збереженості. Про це, до речі, свідчить і згаданий
“свіжий випад” (очевидно, ґрунту).
4

І. Е. Грабар, який бачив фотографію ікони після її розкриття,
відніс її до XIV ст. [29, 82]. П. Курінний писав: “Стиль і техніка
малювання обох образів не ствердили традиційних датувань і
присунули дату виготовлення цих образів значно ближче до
нас. Але ж обидві пам’ятки своєю артистичною досконалістю дають чудовий матеріял для вивчення форм, художніх засобів та культурного обличчя Київа протягом останніх 500
років його історії” [13, 165]. У провіднику 1930 р. “Київ” за
редакцією Ф. Ернста відзначено про ікону Миколи Мокрого:
“…в дуже зле освітленому місці стоїть ікона Миколи, чудовий
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мистецький твір, найвидатніший з зразків т. зв. станкового малярства, який маємо в соборі. Після монументальних мозаїк і
розписів ХІ та ХІІ віків ця ікона стає на перше місце як часом
свого походження, так і художнім своїм виконанням. Її недавно розчистила реставраційна майстерня Всеукраїнського
Музейного Городка з-під пізніших записів. Належить вона не
пізніше як XIV століттю, а можливо й ранішій добі [12, 309].
Про ікону ж Ігорівської Божої матері згадано, що “це образ
московського письма XV-го ст.” [12, 503].
О. Повстенко вважав, що ікона Миколи Мокрого належить до
часу не пізніше XІV ст. (цит. за [2, додаток 2]). П. М. Жолтовський датував обидві ікони XVI ст. [8, 24]; натомість Л. С. Міляєва відносить ікону “Ігорівської” Божої Матері здогадно до
ХІІІ ст. [4, 338; 30, 20]. Російська дослідниця О. Є. Етингоф
вважає, що Ігорівська ікона могла належати до XV—XVI ст.
[29, 134]. Отже, питання точної атрибуції обох пам’яток ще не
до кінця з’ясовано.
5

Докладніше про створення Софійської комісії у 1918 р. див.:
[13, Додаток 1, прим. 3]. Влітку 1919 р., починаючи з червня,
М. Л. Бойчук з помічниками виконав закріплення тиньку фресок хрещальні. Співпраця М. Л. Бойчука та М. І. Касперовича
з ВУАК була досить тривалою і різноманітною, полягала в дослідженні та реставрації пам’яток монументального живопису домонгольських часів у Києві та Чернігові [13, Додаток 1,
прим. 3].
Живу картину дня 30 червня 1924 р. змальовує у своїх нотатках голова ВУАК, акад. О. П. Новицький: “Сьогодня, як раз
недалеко від Софії я зупинився з Касперовичем, котрий йшов
разом з Бойчуком з Софії. Він мене познайомив з останним,
і вони мені розповіли, що вони зараз працювали над фрескою у Софії і тамо почала виявляти[сь] фреска XVII в., під
котрою безпосередн[ьо] йде і стародавня фреска, чому вони
зібрали[ся] пійти до мене. Зараз же усі пійшли туди. І дійсно
побачили голову чоловічу, значно меньше натури, закинут[у]
до гори, так що або вона дивиться аж у саме небо, або вона лежить. Кольори цієї фрески надзвичайно ніжні. Я дуже зрадів
такому відкриттю і завтра ж вранці пійду до [Д. М.] Щербаківського й [В. Є.] Козловської уложити з ними, щоб якнайскоріше зібрати Комісію й почати цю справу. Потім ми оглядали
з Бойчуком і фрески хрещальні, котрі він же реставрував[,] і

засобом, їм знайденим, закріпив тамо тиньк, який обвалився.
Він це робить не вбиваючи цвяхів, а завінчивши туди гайок:
безумовно це засоб гаразд кращий, бо нема туди [тоді?] ударів
по фресці, а крім того[,] можна з часом, коли треба[,] підкрутити ці гайки” [ІР НБУ. —Ф. 279. — Спр. 524. — А. 4 — 4/зв.].
З тих самих нотаток О. П. Новицького дізнаємося про деякі
особливості праці Софійської комісії. Він пише: “треба, щоб
реставратори ранійше, ніж умовитись з нами, зробили доклад
про засоби, які вони вважатимуть при своєї праці, а на цей доклад закликати фаховців-химіків” [ІР НБУ. — Ф. 279. — Спр.
888. — А. 2].
6

Морозов Федір Михайлович (1883—1962) — мистецтвознавець, археолог, пам’яткоохоронець, організатор музейної справи. Перебуваючи у Києві (1921—1925 рр.), створив
Музей культів та побуту на терені Києво-Печерської лаври
(1922). Цього року з’явилася монографія про нього: Щеглов
Г. Э. Хранитель. Жизненный путь Федора Михайловича Морозова. — Минск, 2012. — 366 с.
7 Евенбах Євгенія Костянтинівна (1889—1981) — живописець

і графік. Навчалась у Рисувальній школі Товариства сприяння
мистецтв у Петербурзі (у М. К. Реріха, Я. Ф. Ционглінського,
О. О. Рилова), займалась літографією в Імператорській Академії мистецтв у В. В. Мате. У 1918—1923 роках навчалась
у Петроградських державних вільних художніх майстернях
у В. І. Шухаєва та К. С. Петрова-Водкіна. У 1920—1928 роках займалась копіюванням фресок давньоруських пам’яток у
Новгороді, Чернігові, Ферапонтові, Грузії [Русские художники
XVIII—ХХ вв. — Справочник. / Автор-сост. Соловьев В. Д.
— Днепропетровск, 1996. — С. 314]. В “Історії українського мистецтва” (т. І) [К.: АН УРСР, Гол. Редакція УРЕ, 1966]
вміщено дві копії фресок (“Св. Текля” зі Спаського собору та
фрагмент розпису Єлецької Успенської церкви у Чернігові,
№№ 235, 261 з зазначенням: “Копія Е. Евенбаха”). З написів
на них випливає, що художниця виконала їх у серпні — вересні 1924 р., тобто після того, як була зроблена копія з ікони
Божої Матері “Ігорівської”. До Німеччини була вивезена одна
з копій Є. Евенбах — фреска з зображенням шести апостолів з Успенської церкви Єлецького монастиря [ПУ. —
1999. — № 1. — С. XXVII].
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СУЧАСНІ МЕДІА ТА ДОЛЯ ТІЛЕСНОСТІ
Анотація. Нові медійні системи мають креативний ресурс відносно соціальних значень та змістів. У статті
розглядаються ці властивості й атрибути медіа, що
мають онтологічні гарантії, і трансформують нашу
рефлексію й нашу тілесність. Авторка робить спробу
позначити зміни культурного статусу медій, які активно обговорюються сьогодні в медіа-теоріях.
Ключові слова: медіа, нові медіа, культурний порядок,
культурний статус медіа, тілесність.
Аннотация. Новые медийные системы имеют креативный ресурс по отношению к социальным значениям
и смыслам. В статье рассматриваются эти свойства
и атрибуты медиа, имеющие онтологические гарантии,
и трансформирующие нашу рефлексию и нашу теле-

Радикальні гіпотези Ж. Бодріяра сьогодні
більше ні в кого не викликають ідіосинкразії.
“Вірусна, ендемічна, хронічна, панічна присутність медіа” [2, 16] стає базовою пресуппозицією більшості медіа-теоретичних дискурсів. Коли ж і як мовчазні, позбавлені власного
інтересу й волі технічні посередники стають
зримими, набувають присутності мало не з
кожною спробою осмислити сучасний суспільний стан?
Всюдисущі медіа: від механічних розширень до ендотехнічного протезування
Примноження й прискорення комунікацій
у другій половині XX ст., ущільнення медіального поля за рахунок інтерференції та
конкуренції різних систем посередників (аналогових і електронних) дало змогу Маршалу
Маклюену розвинути свою сакральну тезу
про “медіума як послання” і тим самим на
кілька десятиліть визначити порядок денний
у дослідженнях соціальних комунікацій.
Медіа, за Маклюеном, досі ще є засобами, їхнє призначення є інструментальним.
Як розширення органів чуття, комунікаційні

сность. Автор делает попытку обозначить изменения
культурного статуса медиа, которые сегодня активно
обсуждаются в медиа-теориях.
Ключевые слова: медиа, новые медиа, культурный порядок, культурный статус медиа, телесность.
Summary. New media systems have the creative resources
in relation to social values and meanings. The article
deals with the properties and attributes of media that have
ontological guarantees, and transforming our reflection and
our physicality. The author makes an attempt to identify
changes in the cultural status of the media, which are now
being actively discussed in the media theories.
Key words: media, new media, cultural order, the cultural
status of the media, corporeality.

технології надано нам на підмогу, як помічників, що полегшують сприйняття, пізнання,
спілкування, виробництво, контроль тощо.
Але думка про те, що значущим є лише те, як
використовуються медіа, який смисл і з якою
метою вони транслюють, — це “зашкарубла
позиція технологічного ідіота”. Бо “зміст засобу комунікації є подібним до соковитого
шматка м’яса, який приносить із собою злодій, щоб приспати пильність сторожового пса
нашого розуму” [18, 22]. Про що це він? Медіум, у якому втілено певне висловлювання
(“зміст”) — чи є це медіа усним мовленням,
текстом, живописом, фотографією, фільмом,
танцем, екраном монітора — одночасно й
паралельно з останнім створює своє власне
висловлювання. Водночас актори, що створюють або сприймають повідомлення, нечасто
усвідомлюють це висловлювання медіа й ніколи не можуть свідомо його контролювати.
Це тихе висловлювання, майже шепіт медіа
має, однак, величезну силу — здатність конфігурувати свідомість і досвід кожного з нас,
“впливати на весь психічний і соціальний
комплекс” [18, 5].
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Новий засіб комунікації створює нову
якість повідомлення і тим самим нову реальність. Під “новою реальністю” слід розуміти
інший режим сигніфікації й логіку її продукування, “зміну форми досвіду, світогляду й
самовираження” [17, 4]. Німецький теоретик
медіа Д. Кампер зазначає: щойно медіум стає
частиною соціокультурної практики людина
перестає бути самодо-статньою й незалежною, вона вже не господар своїх власних звичок, способів виробництва і реалізації бажань.
“Запущений механізм комунікації набуває автономності, а правила користування ним —
залізної логіки примусу” [10, 92].
У комунікативних засобах Маклюен убачає
передусім технічні протези органів, які розширили їхню природну фізіологічну функцію.
Будь-яке медіа (алфавіт, книжка або радіо)
як зовнішня проекція людського чуття (зору,
слуху, дотику тощо) здійснює парадоксальну
операцію: саморозширення й водночас самоампутацію. Такі грандіозні розширення чуттів утворюють самостійні замкнені системи,
не спроможні до взаємодії одна з одною, але
все одно здатні накинути нам параметри конструювання реальності: схеми її сприймання,
патерни осмислення й зміни. Тут інструменталізм канадського теоретика щодо посередників є цілком суголосним до марксистського
бачення техніки. Медіа-протези лише доповнюють, удосконалюють чуттєвий потенціал,
здатності живого людського тіла, вони вторинні й додаткові стосовно нього. Технологічні розширення людини — ці важкі комплекси
предметів, тіл і технік цілком зримі, матеріальні й пов’язані в робочі системи на механістичних засадах. Вони є “проміжними ланками, розширенням, медіумами-посередниками
природи, в ідеалі призначеними для того, щоб
стати органічним тілом людини. У цьому “раціональному” баченні саме тіло — лише посередник” [2, 29]. Це фрагментоване, протезоване тіло залишається точкою збирання своїх
розширень, утримуючи й центруючи їх зрослу інтенсивність. Воно інкорпорує механічні протези індустріальної епохи (друкарська
машинка, телеграф, фотоапарат), підганяє під
себе, примушує техніку підкорюватися природним, органічним законам.

Усе змінює поява електронних медіа. Маклюен проголошує настання ери розумної
взаємодії всіх людських розширень, які потребують інтеграції так само, як і наші особисті почуття, що конституюють єдине поле
досвіду. Попередні технології були частковими й фрагментарними, тоді як електрична — тотальна й інклюзивна. З виникненням
електронних комунікацій людина здійснила
самовбивчу самоампутацію — винесла за
межі себе живу модель своєї нервової системи. Звідки така метафора? Очевидно, справа
тут в інтегрованості й швидкості нової електронної моделі наших розширень. “Поки наші
технології, такі як колесо, алфавіт або гроші
були “повільними”, той факт, що вони становили собою окремі замкнуті системи, був
прийнятним як соціально, так і психологічно.
Інакше є тепер, коли зображення, звук і рух
поширюються миттєво по всьому світу” [17,
10]. Цікаво, що, констатуючи радикальну зміну посередників — перехід від механічної до
електричної ери, Маклюен не відмовляється
від класичної моделі суб’єктивності. Незважаючи на майже тотальну ексклюзію всіх своїх
перцептивних і розумових здібностей, суб’єкт
залишається вільним і транспарентним.
Бодріяр не поділяє маклюенівского оптимізму. Він говорить про граничну точку, кінець, фінал можливого протезування, який
кладе край людській суб’єктивності й тілесності. “Усе, що є в людській істоті — її біологічна, м’язова, мозкова субстанція, — оточує її
у формі механічних або інформаційних протезів” [2, 46—47]. Якщо механічні розширення
індустріальної епохи залишалися зовнішніми,
езотехнічними стосовно людської сутності, то
посередники електронної епохи перетворилися на внутрішні протези. “Ми живемо в епоху
софт-технологій, у вік генетичного й ментального software”, — зазначає Бодріяр. Сучасні
езотехнічні електронні й цифрові протези заводять у точку неповернення, тотально колонізують суб’єктивність і тілесність, змушуючи
визнати себе первинною моделлю, й тоді тіло
розчиняється в своєму власному розширенні,
“тоді настає кінець тіла, його історії, його перипетій” [2, 67].
Експортована в медіа цілковито вся люд-
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ська чуттєвість утворює відтепер мегасистему,
що складається з усіх посередників, апаратів,
машин і абстрагує й віддаляє від нас реальність життєвого світу. Міра опосередкованості реальності засобами комунікації зростає, й
“медійність людського ставлення до світу разом із супровідним для неї самовираженням
медіа відіграє дедалі більшу роль” [6, 156].
Комунікаційні технології вже не є технічними посередниками, які транслюють щось відсутнє в них самих, таке, що тільки через них
передається, проходить, але самі постають
всепоглинальним і всеосяжним середовищем — реальністю досвіду й свідомості [16].
Зрозуміло, медіа не розчиняють світ нашого безпосереднього тілесного досвіду, світ
“протяглих субстанцій”, що мають високу
щільність, обсяг і часом дають нам “здачі”.
Але де той досвід, який ми могли б засвоїти
без посередництва систем масової комунікації? Наш особистий досвід видається знеціненим, навіть “помилковим”, таким, що часто не
відповідає нормам медіа-реальності. “Можна
будь-скільки говорити про те, що все-таки
“перша реальність” існує, але треба усвідомлювати, що вона існує на умовах “другої реальності”, які роблять її доповненням першої.
Про ту реальність, у якій набувається наш досвід, ми знаємо дедалі менше” [23].
Ефекти сучасних медій — це ефекти зростання реального, примноження його образів,
що дедалі посилюють блокаду реальності. Такий стан справ після Бодріяра обговорюється
як симуляція. Ідея симулякру проста: все, що
ми намагаємося зрозуміти як вияв реальності,
є тільки її образ, реальне приховує від нас Реальність. ЗМІ та нові медіа заперечують або
нейтралізують реальність, заміщуючи її підробкою, зразками, що перебуває з нею в “комбінаторній спорідненості” [Бодріяр].
“Якщо всі об’єкти сигніфікації в соціальному світі будуть розділені на ті, що є реальними, і ті, які є лише репрезентаціями, то в
рамках цих двох категорій уся історія може
розглядатися в поняттях зростання частки
об’єктів, які є лише репрезентаціями” [16,
45]. На думку С. Леша, визначальною засадою
нової логіки реальності вже не є репрезентація, її місце посіла симуляція. Більше того,

постмодерне реальне, що вірусно збільшує
щільність своїх аудіо-візуальних подібностей,
є більш реальним, ніж сама реальність. Воно
гіперреальне.
Жодний “діагноз нашого часу” не обходиться без розмірковувань про роль нових комунікативних технологій у продукуванні й підтримці соціального. У стані “пост”: -модерну,
-соціальності, -Гутенберга медіа набувають
унікального статусу, змінюючи нашу реальність і тим самим утверджуючи свою. Важко
не погодитися з Б. Гройсом, який стверджує,
що питання про медійний носій є новою формулою давнього онтологічного питання про
субстанцію, сутність або суб’єкт, які, ймовірно, приховуються за картиною світу. “Теорія
медіа — це продовження онтології в умовах
нового погляду на світ” [7, 43].
Неможливе: онтологія медіа
Обговорювати медіа важко. Важко вловити
сутність того, що прагне бути непомітним, що
розчиняється в значеннях донесених ним висловлювань, що є прозорим для нашої “машини зору” й способів осягнення сенсу. Природа
медіа парадоксальна. По-перше, посередник
не самостійний, він виявляє себе лише в ситуації передання. Поза його процесуальністю про медіа говорити неможливо. По-друге,
вони (медіа) репрезентують іншу онтологію,
вони не є тим, посередником чого виступають,
але водночас вони представляють, заміщують
і дають йому буття. Посередник завжди існує
й не існує, його реальність у тому, щоб бути не
реальним, а видимістю реальності. “Чим є медіа, сказати неможливо, в медіативного немає
онтології, воно уникає хронологічної визначеності... Вони не існують, вони перебувають у
становленні” [19].
Уникнути спокуси розглядати медіа з двох
полярних перспектив — медійного фундаменталізму й медійної маргінальності — також не
легко. У першому випадку медіа стають “першоджерелом у виробництві світу... і тим самим займають порожнє місце, яке залишилося
після розпаду новочасного поняття суб’єкта”
[6, 67]. Медіаапріоризм наполягає на тому, що
будь-яка реальність опосередковується медіа,
нічого не дано нам безпосередньо. Щоразу
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суб’єкт має справу не з бажаною реальністю, а з посередниками. Медіа інстальовано в
нашу здатність розуміти світ у його даності, й
бачимо ми не медіа, але медіами [Савчук В.].
В іншій перспективі — медіа ідентифікуються
винятково з матеріальними умовами реалізації семіотичного процесу. Очевидно, що така
домінанта в аналізі медіа більше не є єдиною
евристичною. Імовірно, варто розробляти
концепт медіа, сконцентрувавшись на питанні про те, як можна розуміти передавання за
допомогою медіа одночасно як “трансформацію або субверсію переданого”. “Медіа тоді
“історична граматика” нашого способу поводження з тим, що дистанційоване від нас”
[6, 105]. Медіальне є продуктивним за своєю
природою, воно не тільки дає виявитися тому,
що для нього чуже, а й добудовує/доповнює
сенс виявленого. Але природа й специфіка такої фігурації не є зрозумілою.
Як ми можемо наблизитися до розуміння
цієї медіальної продуктивності? В епоху цифрової революції стає очевидним, що медіаносії є не просто трансляторами соціальних
сенсів — вони беруть участь у їх виробництві.
Медіа ніколи не були вторинними, вони завжди
передорганізовували наші “форми чуттєвості”
— простір і час, що й установлювало первинні матриці сприйняття реальності й приписування їй значень. Кожне медіа — радіо, книга,
медіаплеєр — форматує базові перцептивні
ґрати відповідно до своєї природи [25]. У такий спосіб медіа не доповнюють трансльовані
ними “чисті” сенси, а швидше задають фонові кліше їх конституювання. Дотримуючись
“осьових” для століття симуляції ідей Маклюена, можна піти далі. Перед-організовуючи
просторово-часову смислову перспективу, медіа виробляють і суб’єктивність, відповідну
цьому локусу.
Фрідріх Кіттлер упевнений, що медіа, крім
того, задають моделі й метафори нашого самоопису. У теоретичних дискурсах про природу людського розуму, пізнання, дії проглядають безпосередні аналогії з домінантними в
історичну епоху засобами обробки й передання інформації. На думку Кіттлера, виникнення психоаналізу не випадково хронологічно
збіглось із закінченням ери писемності та ін-

тенсивною диференціацією медіа. “Телефон,
фотоплівка, фонограф і друкарська машинка
(яка з’явилася на письмовому столі Фройда на
початку 1913 р.) стали образами, з яких можна «скласти апарат психіки»”. [11, 9]. Замість
розуму як центра людської суб’єктивності,
що організовує і впорядковує наші уявлення,
а потім лінійно (як і друкований текст) репрезентує у вигляді послідовності висловлювань, Фройд описував “апарат психіки”, який
об’єднує в собі всі відомі йому засоби перенесення і фіксації інформації, тим самим дорівнюючись до універсального обчислювального
засобу — комп’ютера. В епоху електронних
і цифрових медіа-психоаналіз інтерпретує
“апарат психіки” вже не як запис і перенесення, а як єдність запису, відтворення та обчислення. Кіттлер стверджує, що саме цей факт
зумовив розрізнення Лаканом уявного, реального й символічного [11, 18]. Така інстанція,
як “символічне”, є моделлю “світу інформаційних машин”, простіше комп’ютерів; порядок “уявного” — це оптичні апарати; а медійний пристрій “реального” запам’ятовує його в
аналоговому вигляді, наприклад, на платівці.
Як було зазначено, субмедіальне, анонімне
послання технічного носія покладено в основу процесів семантизації, воно значною мірою визначає предметно-просторову й часову
смислові перспективи. І в цьому сенсі медіа
зачіпають нашу суб’єктивність. Вони фреймують і задають логіку нашого сприймання й
осмислення реальності та, ймовірно, дії. “Традиційні поняття причиновості, перспективи та
логіки міркування цілковито калічаться електронними засобами інформації, які стирають
відмінність між причиною і наслідком, метою
і засобом, суб’єктом і об’єктом, активністю і
пасивністю, виходячи за межі давніх реалістичних поділів на простір і час” [16, 112].
Так само витончено й водночас радикально
медіа трансформують наш образ самих себе.
Пристрасті за реальним, пристрасті за
тілом
Первісний досвід фізичного й соціального
світу є винятково тілесним. Тілесністю визначається можливість самої присутності в світі
й ефективність самореалізації. Досвід тіла,
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який мають агенти як живі й наділені почуттями істоти, визначає або фундує розуміння
й дію в світі, є підґрунтям усього репертуару
наших практик. Це означає, що всякий досвід
є вторинним щодо “відчуття” тіла, яке “вже є”
перед будь-яким досвідом і яке “збирає навколо себе всю світову предметність” [21, 11].
В основі всіх без винятку культурних символів, за Мерло-Понті, є тілесні й міжтілесні
відносини. Ключові моделі й метафори нашого пізнання, більшість концептів та їх диспозиції також вкорінено в модусах просторової
присутності тіла. “Тіло є проекцією на зовнішній світ, як той, у свою чергу, проектує
через нього свої органи й гармонії” [21, 26].
По суті, будь-які тілесні прояви (практики
тіла, поводження з органами чуття), образи
та концепції тіла соціально зумовлено й культурно закріплено. А найбільш значущі стандартизовано у вигляді санкціонованих зразків
ставлення, оцінки та володіння тілом, тобто
соціальної підтримки. Тіл, станів тіл, образів і
схем тіла багато, вони виробляються в рамках
конкретних соціально-культурно-історичних
контекстів.
Різноманітність медіа є можливою завдяки
гетерогенній тілесності, що приймає режими
медіа. Не існує світу окремо від способу його
осягнення (медіа), від процесів конструювання сенсу. Таким чином, ми можемо отримати
доступ до розуміння медіа через концепт тілесності. Але тут нас цікавить інше, а саме: як
режими різних медіа визначають і трансформують тілесність?
Здатність людей з’являтися без плоті, ймовірно, була одним із основних чинників занепокоєння, пов’язаного з виникненням аудіовізуальних медіа. Як зазначає американський
дослідник комунікації Джон Пітерс, телефонні менеджери, продавці фонографів, співробітники радіостанцій прагнули зняти цю
напругу, демонструючи зв’язок механічних
репродукцій із “тілом-оригіналом”. З розвитком нових засобів запису і трансляції зростає
кількість таких репродукцій — акустичних,
візуальних, вербальних “медіа-слідів” людської суб’єктивності. Тіло перестає бути єдиним медіумом людської експресивності й раціональності. “Комунікація зараз передбачає

контакт без дотику. У “комунікації” людські
тіла перестають бути носіями остаточних доказів індивідуальності й особистості. Наші обличчя, дії, голоси, думки і взаємини перемістилися у царину медіа, звідки ці знаки наших
“я” можуть розповсюджуватися без нашого
дозволу. Комунікація стала знетіленою, як у
перетвореннях, які медіа спричинили у нашому індивідуальному й соціальному тілесному
бутті” [20, 217].
Очевидно, що досвід тіла, седиментований
у тілесних схемах, є об’єктом і результатом
медіальних взаємин. Виникнення масових
комунікацій, починаючи з аналогових форматів мовлення й закінчуючи формуванням
цифрових мультимедійних систем, змінили
наше відчуття тіла й способи поводження з
ним. Для більшості медіа-теоретиків, починаючи з Маклюена, Бодріяра, Вірільйо й закінчуючи Флюссером, Вульфом, Кампером, суть
трансформації в анігіляції тілесного, в підміні
живого тіла його образом, у його тотальній
дематеріалізації. “Живе тіло, яке може жити
й помирати, …виходить з ужитку” [10, 89].
Воно належить “конкретному місцю й часу,
відчуттю близькості дотику й сприйнятливому відчуванню”, які вже стають неможливими
в світі “плинної сучасності”. У світі “зрідження матеріальних об’єктів і зведення нанівець
опору простору” [4, 136], світі миттєвості, де
панує вічне “тепер”.
Німецький філософ і теоретик медіа Вілем
Флюссер у незавершеній роботі “Від суб’єкта
до проекту” (1991) робить начерк історії розвитку цивілізації як зміни провідних засобів
комунікації. У загальному вигляді це можна
зобразити так: спочатку людина відступила від
життєвого світу, щоб уявити його. Потім вона
відступила від уяви, щоб описати її у вигляді
тексту, впорядкувавши незліченні зв’язки заданою структурою лінійного письма. Потім
відступила від лінійності письма, щоб аналізувати його за допомогою технічно вироблених зображень. Перед нами — послідовне розгортання історії дедалі більшого “віддалення
від світу” через впровадження дедалі більшої
кількості рівнів абстракції, здійснення дедалі
більшої кількості відступів; та ще й така історія, в якій моменти самих змін ніяк не по-
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яснено [Степанов М.]. Останнє “досягнення”
є абстрактним настільки, що для обговорення
його слід переосмислити й категорію “мірності” зображення, й поняття зображення як такого. З кожним із етапів віддалення від повноти
життєвого світу пов’язується й особливий тип
“тіла-абстракції”. Флюссер зауважує:
“Повільний і трудомісткий культурний
розвиток людства можна розглядати як поступовий відхід від життєвого світу, як щораз
значніше зростання відчуження. З першим
кроком назад від життєвого світу — з контексту людей, що стосуються речей, — ми стаємо розробниками, і звідси чергова практика —
виробництво інструментів. З другим кроком
назад — цього разу з третього виміру оброблених речей — ми стаємо спостерігачами, і
наступною практикою є виробництво образів.
З третім кроком назад — цього разу з другого
виміру уяви — ми стаємо скрипторами, і з цим
пов’язана наступна практика — виготовлення
текстів. Із четвертим кроком назад — цього
разу з одиничного вимірювання алфавітного
письма — ми стаємо калькулювальниками,
і звідси наступна практика — сучасна техніка. Цей четвертий крок у напрямі тотальної
абстракції — в напрямі нульового виміру —
було здійснено разом із епохою Відродження,
і на теперішній час його цілковито здійснено.
Наступний крок назад до абстракції недоцільний: меншого за ніщо бути не може. Тому ми,
так би мовити, розвертаємося на 180 градусів
і починаємо так само повільно й важко крокувати назад, у напрямі конкретного життєвого
світу. І звідси нова практика комп’ютерного
моделювання та проектування від точкових
елементів до ліній, площин, тіл і нас, що мають стосунок до тіл” [28, 217].
Кампер сприйняв ідею Флюссера про чотири рівні абстрагування й розробив “антропологічний чотирикутник”. Справа в тому, що
Флюссер, намалювавши схему покрокового
регресу до нуль-виміру, залишив без відпоБез-вимірне

Тривимірне

віді запитання: “Як можна уявити відносини
цих вимірів, до яких причетні люди, які відчувають, дивляться, записують і вважають? Це
питання про структуру й генезис, про топології та історії тіл-абстракцій, адже вони — не
тільки предмет пізнання, а й умова можливості пізнання. Під час роботи над цим емпірикотрансцедентальним питанням не можна забувати, що зазвичай пишуть і думають, виходячи
з лінії, в кращому випадку — з поверхні” [10,
72].
Наскільки можливим є перехід із одного
рівня абстракції на інший? Наскільки можливим є рух у напрямі від точки до тіла? Якими
будуть взаємини між тілом і образом, тілом і
письмом? Як живуть і помирають люди з простором, поверхнею, лінією, точкою в них? Ці
питання привертають увагу німецького філософа.
Кампер діагностує в історії цивілізації неминуче й незворотне поступове віддалення
тіла від достатку до порожнечі, від чотиривимірного життєвого світу в крижану пустелю
абстракції, аж до нуля й відповідно до обчислень двійкового коду — нуль/один. Розробляючи антропологічний чотирикутник здібностей, філософ онтологізує його, додаючи
розмірність “без-вммірного”. Без-вимірне як
спільне поле, в якому можлива хіазма, поєднання здібностей, їх взаємодоповнюваність.
Живе тіло є поза межами чотирикутника. У нього немає ні образу, ні значення, ні
суб’єктивності, воно не центр, стрижень. Але
воно здатне виробляти і образ, і значення, і
суб’єктивність. Таким чином, схематизуючи
“чотирикутник” вимірів (тіло-простір, образплощина, письмо-лінія, час-точка), з горизонту, тобто з відчуттів тіла, постає така схема,
яка, однак, через своє площинне тлумачення
“негайно повинна накреслюватися знову”
[10, 81].
Що ж відбувається з тілом в нуль-вимірному
вимірі цифрових медіа? На думку Кампера,

Двовимірне

Одновимірне

Нуль-вимірне

Живе тіло (Leib)

Тіло

Образ

Письмо

(Без) Час UnZeit

Чуття

Слухання, говоріння

Бачення

Письмо, читання

Лічба

Шкіра

Вухо, голос

Око

Око, рука

Мозок

Простір-час

Простір

Площина

Лінія

Точка
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тіло не редукується, а є надмірно й принципово безмірним. Живе людське тіло неможливо
об’єктивувати/розрахувати. Нова медіальна
реальність обкрадає його, перетворюючи на
“нульове тіло” — тіло без простору. Апаратні медіа неспроможні охопити тіло й повноту
продукованих ним сенсів, вони відтворюють
його доступними їм способами, перетворюючи на образ, ікону, ідола — просто знак. Тілесність існує тепер як конфігурація поверхні
(проголошуючи торжество знаків і структур
над предметами й субстанціями), адже цифрові симуляції не мають ні ваги, ні глибини.
Як тут не згадати Ж. Дельоза: “Усе, що відбувається, і все, що висловлюється, відбувається на поверхні. Подвійний сенс поверхні,
нерозривність зворотного та лицьового боку
змінюють висоту й глибину. За завісою нічого немає, крім безіменних сумішей. Поверхня
подібна до запітнілого скла, на якому можна
писати пальцем”.
Нескінченні колажі з нових форм репрезентації, абстрагування й редукції тіла створюють надмірність його образів у мас-медіа.
Така надмірна представленість тіла задає можливість різноманітних ідентифікацій і нарцистичного самозамилування. Тіла екранних технологій — енергійніші, гарніші й досконаліші
за живих. Копія зачаровує, а “взаємозамінні
тіла” роблять непотрібною невіддільність від
єдиного й незмінного тіла” [5, 67].
Дематеріалізація тіла, редукція різноманіття його проявів і почуттів, яка здійснюється
в технологіях медіа, змінює наш досвід тіла,
його образ і концепт. На думку американського
антрополога Кетрін Хейлз, колонізація нашого життєвого світу апаратами-посередниками
не просто сформувала новий тип тілесності /
чуттєвості, а посприяла виникненню нової
форми суб’єктивності — відмінної від класичної моделі ліберального / вільного суб’єкта
гуманізму — “постлюдської”. Концепт “постлюдини” аксіологічно нейтральний. У ньому
представлено результат аналізу взаємодії та
гібридизації людини й “розумних машин”.
Хейлз не згадує про згортання, поглинання
суб’єкта модерну новими фігураціями постлюдського. Вона наполягає на співіснуванні
обох моделей суб’єктивності, вважаючи, що

“людське” й “постлюдське” співіснують у постійно змінюваних конфігураціях залежно від
соціокультурного контексту.
Що ж визначає “постлюдське” суб’єкта?
1. По-перше, концепція “надає постлюдині перевагу інформаційної моделі перед матеріальною реалізацією, і тому на втілення в
біологічному субстраті дивляться швидше як
на прикрий випадок історії, аніж як на неминучість” [27, 22]. Тілесність перестала бути
значущим аспектом людської істоти. Але як
бути з суб’єктом епохи модерну? Адже він
мав тіло, але ніколи не був ним. Філософія
нового часу проголошувала абсолютний примат мислячого розуму над іншими людськими
проявами. Все так. Але реалізація людської
суб’єктивності у вигляді свободи воління й дії
відбувалася в просторі реальної присутності предметів і живих тіл і за рахунок енергії
останніх. У кібернетичній моделі “постлюдини” тілесність нівелюється інакше: вона заміщається схемою, яка домінує над фізичною
присутністю. Відчуття вторинності матеріально закріплених форм з’являється за притаманною культурі “реальної віртуальності” інтуїцією щодо того, що всі матеріальні об’єкти
наскрізь пронизано інформаційними структурами. В епоху віртуальних гіперпросторів, інформація сприймається як породжувальний,
базовий елемент реальності.
2. По-друге, концепція постлюдини “розглядає свідомість, ...як епіфеномен, як еволюційний вибрик, що намагається видавати себе
за картину в цілому, хоча насправді є лише
його маленьким епізодом” [27, 22]. Джерелом
цієї ідеї стали успіхи кібернетики на доказ
того, що складна поведінка є можливою й без
свідомості.
3. По-третє, концепція постлюдини вбачає в тілі первинний протез, яким ми всі навчилися користуватись, і продовження або
заміна тіла іншими протезами стає продовженням процесу, який розпочався до нашого
народження.
4. По-четверте, “концепція постлюдини
конфігурує людську істоту так, аби вона могла цілковито поєднуватися та відтворюватися розумними машинами” [27, 23]. У постлюдському немає цілковитого розмежування
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між тілесним існуванням і комп’ютерним моделюванням, кібернетичним механізмом і
людським організмом, телеологією роботів і
людськими прагненнями. Стати постлюдиною
означає вбачати в людях машини з обробки інформації, щось на кшталт складних технічних
систем, подібних до комп’ютерів.
Реальність, замкнута в інформаційних мережах, де дематеріалізовані людські істоти є
лише посередниками між технічними системами, створює особливий режим людської
чуттєвості.
1. Наша мозаїчна культура — це культура нечутливості. Оцифрування образної, звукової, тактильної й нюхової інформації ослаблює безпосередні відчуття. “Нам загрожує
остаточне зараження нашої екології чуттєвого” [5, 61].
Мас-медіа поповнюють брак у нас емоцій,
відчуття життя. Емоції на екрані очищені та
яскраві, концентровані й сповнені сенсу —
справді більш “реальні” й інтенсивні за те,
що нам дозволяє пережити повсякденність.
До того ж вони вже готові до стерильного й
безпечного споживання. Однак внутрішня
незадоволеність, яка виявляється, швидше,
не у формі протесту, а навпаки, у формі своєрідної булімії, пов’язана з усвідомленням,
що почуття, які виникають у результаті споживання, — чужі, штучні, позбавлені об’єму,
як і тіла на екранах медіа-носіїв. Провоковані
емоції сприймаються як синтетичні, бо в них
не вкладено тіло, вони не наші саме тому, що
не потребують жодного руху, жодного ризику. Немає цілого, єдиного простору досвіду,
звідси і відчуття цілковитого непанування собою, підозра в хитрій маніпуляції й відчуття
тотального обману [14, 49—53].
Крім того, сучасні комунікативні технології
близькі до здійснення мрії про всюдисущність,
про те, щоб зробити наші переживання незалежними від місць, зайнятих нашими тілами в
просторі. Гумбрехт говорить про портативні /
переносні переживання, які завжди напохваті,
а інтенсивність яких завжди передбачувана.
“Відчуй, що хочеш де хочеш” [9, 59].
Пасивними споживачами експортованих в
медіа емоцій нас робить глобальна швидкість
телекомунікацій. Вона призводить до інерції,

до браку руху. “Дедалі нарощуючи швидкість,
ми не тільки скорочуємо протяжність світу і
величину переміщень, а й робимо марним пересування, активність переміщуваного тіла”
[5, 89].
2. Утрата тілесного як сфери людського самовираження. “Ні індивідуальне, ні соціальне тіло більше не спроможні втілювати
чуттєві та тілесні значення та їх сенс” [13,
215]. Коли тіло втрачає свою виразність, просторовість, сценічну силу для інсценування та
гри, воно втрачає унікальність і стає чимось
зайвим, що стоїть на шляху інформаційного
потоку. Безтілесність і банальність соціального життя стали результатом тотальної знеціненості, зникнення дистанції й таємниці комунікації [Бодріяр].
3. Віртуалізація соціального. Замінивши
тіла медійними протезами, ми відмовляємося
від звичних соціальних взаємодій. Тілу більше не належить роль універсального медіатора соціального зв’язку. Соціальне, в його
традиційному розумінні, заміщується віртуальною присутністю та обмінами. Інституційні взаємодії переміщуються у простір симуляції, в якому вміння користуватися машинами
є важливішим і цікавішим за реальні людські
взаємини, які, своєю чергою, пізнаються за
допомогою інформаційно-технічних понять.
Тіла виключаються з обігу соціальності, але в
кіберпросторі створюються образи реальних
атрибутів інституційності. Віртуальні співтовариства симулюють безпосередність присутності і близькість співрозмовників. Віртуальний магазин — реальні економічні дії.
Віртуальне казино імітує змагання партнерів,
а віртуальна крадіжка — порушення права
власників вкладників банку.
“Прагнення Реального”, яке Ален Бадью
визначав як ключову рису двадцятого століття, не вичерпалась і сьогодні. Безперечно,
брак реальності — це не брак речей, і навіть не
брак їх пов’язаності (і те, й інше чудово симулюється силами медіа, що створюють нескінченну кількість спокусливих, несуперечливих
і осмислених світів), а брак їхньої тілесності,
щільності, опірності. І цей брак починається
з віртуалізації власного тіла, власного досвіду. Наша відчуженість від матеріального світу
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зумовлює гостру ностальгію за присутністю.
“Що ближчі ми до здійснення своїх мрій про
всюдисущність і остаточну втрату свого тіла й
просторового аспекту свого життя, то більші
шанси запалити бажання, яке тягне нас до речовинного світу” [9, 34].
Чи маємо шанс знайти тіло знову? Що
воно тепер для нас? “Воно є гальмом. Воно
є він”, — каже Дітмар Кампер у статті, адресованій Полю Вірільйо. Кампер називає тіло
стоп-краном, тим єдиним, що залишився в
сучасної цивілізації, яка мчить на космічних

швидкостях, прагнучи позбутися сил тяжіння, обтяжливої тілесності й переводячи її у
стерильні й безконтактні режими медіа. “Загальне вознесіння” — фатальний для людства
проект. Продовження існування в безтілесних
режимах “як ангел, як Бог, як дух, як спостерігач виключення власної тілесності” спрямовує в точку неповернення, коли “приземлитися скоро буде неможливо”. Бо “дух уже давно
занадто швидкий для життя. Він зупиняється
тільки за аварій” [10, 49]. Гальмо, яке може
бути стоп-краном, у нас поки що є. Це тіло.
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ДО ТРАДИЦІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ НЕРОБОЧИХ СВЯТКОВИХ ДНІВ
В УКРАЇНІ (1900—2011 РОКИ)
Анотація. У статті проаналізовані підстави встановлення неробочих святкових днів в Україні в період
1900—2011 рр.
Ключові слова: святкова культура, календар, неробочий
святковий день, вихідний день.
Аннотация. В статье проанализированы основания
установления нерабочих праздничных дней в Украине в
период 1900—2011 гг.

Метою статті є з’ясування становлення
вихідних святкових днів у зазначений період.
Задля цього треба розв’язати такі завдання:
зіставити традиції та інновації у святковій
культурі; розглянути політику держави щодо
встановлення вихідних святкових днів, порівняти міру впливовості офіційної, релігійної та
народної обрядовості та звичаєвості на святкову культуру українців. Роботу написано на
підставі аналізу матеріалів архівних джерел:
нормативних документів КПРС, постанов,
указів і періодичних видань.
Вивчення святкової культури України радянського і пострадянського періодів має величезний дослідницький потенціал. З одного
боку, радянська епоха вже відійшла у минуле,
з іншого — вона, як і раніше, актуальна й далі
впливає на розвиток культури сучасної України.
Дослідженість. У науковій літературі
можна знайти значну кількість робіт, присвячених різним аспектам вивчення свята.
Загальні культурологічні аспекти святкової
культури розглядалися в роботах В. Проппа,
О. Веселовського, Л. Абрамяна, Д. Лихачова,
О. Лосева, Ю. Лотмана, А. Мазаєва та інших.
Вивчення соціально-філософських аспектів
свята представлені в роботах іноземних дослідників Е. Кассірера, Х. Ортеги-і-Гассета,
М. Еліаде, К. Жигульського та інших.
Історичні та культурологічні дослідження,
розкриваючи генетичні засади та особливості специфіки свят, висвітлюють лише окремі

Ключевые слова: праздничная культура, календарь, нерабочий праздничный день, выходной день.
Summary. The article made an analysis of the Soviet
calendar relatively weekend holidays in Ukraine. Analyzed
changes in the “red” days in the period 1900 2011 years.
Key words: calendar, a non-working holiday, holiday.

напрями трансформації святкової культури й
не дають цілісної картини еволюції феномену
свят, що й зумовило актуальність проблеми
та вибір теми статті.
Виклад основного матеріалу. Святкова
культура міського та сільського населення, що
склалася в Російській імперії у період XIX і
початку ХХ ст., мала структуру, яка охоплювала урочистості — щорічні та разові, календарні, релігійні та світські, обов’язкові й
“необов’язкові” національні й місцеві, суспільні та особисті, політично забарвлені й
нейтральні, а також такі, що відзначаються в
усьому світі й визначаються за конфесійною,
корпоративною чи статевою ознакою.
Домінантне положення в календарі (як за
кількістю святкових подій, так і за ставленням
до них суспільства) мали релігійні свята. Саме
такі релігійні події визначали існування більшої частини населення країни та впливали на
повсякдення міста і села.
Не менше значення мали свята, які встановлювалися державою. Це були дати, присвячені як державі в особі правлячого дому
(“царські дні”), так і спрямовані на вшанування найбільш значущих для влади і суспільства
історичних подій та суспільних діячів.
В означений період виникають “нові”
святкові дні — громадські: ініційовані місцевими властями, земствами, суспільними
та культурними організаціями (“круглі дати”
з моменту заснування губерній і міст, ювілеї
відомих персон, літературно-освітні свята);
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опозиційно-політичними силами (політично
забарвлені події, маївки, Міжнародний день
Інтернаціоналу).
Еволюційний розвиток святкової культури
XIX — початку ХХ ст. зумовив взаємозв’язок і
взаємовплив численних святкових елементів:
відбувалася своєрідна дифузія, в рамках якої
здійснювався обмін традиціями й ритуалами,
що мають різне походження.
Найбільшого поширення набувають збори і маніфестації, до яких належать релігійні
форми обрядовості — ходи, паради, літургії,
молебні, панахиди, освячення та інші види
богослужінь. Виникають світські форми: військові, громадянські або спортивні паради,
урочисті засідання, з’їзди і збори з тематичними доповідями, промовами та привітаннями; концерти та вистави; закладення фундаменту та відкриття громадських і соціальних
об’єктів, приурочених до певних дат.
В останні десятиліття XIX ст. усталена
структура урочистих заходів доповнюється
новими: з’явилися робочі маніфестації, політичні демонстрації й мітинги. Не бувши за
своєю суттю святковими елементами, ці акції,
однак, мали і певний святковий заряд, бо були
пов’язані в свідомості учасників з відчуттям
свободи і незалежності від диктату влади
та суспільства. Вони давали людям можливість об’єднатися, зосередити свої зусилля на
спільній меті, відчути себе творцями подій. Із
святами їх єднала тимчасова зміна звичних
устоїв, властива карнавалам.
Таким чином, святкова культура наприкінці XIX — на початку ХХ ст. складалася з
елементів, багато з яких мали синтетичний
характер, деякі з них існували в “чистому вигляді” і були самостійними структурами, інші
— поєднувалися, утворюючи складні форми.
Зародження наприкінці XIX ст. політичних
традицій і ритуалів загалом проходило в рамках еволюційного розвитку громадянської
культури.
Святкова культура, сформована на хвилі
революційних перетворень 1917 р., зумовила
її трансформацію. Саме з цього часу зростає
кількість “авторів” свят, окрім центральних і
місцевих властей і церкви, різноманітні урочистості проводятся з ініціативи рад депута-

тів, численних громадських і культурних організацій, а також партій. Починається процес
політизації суспільного дозвілля, виражений
в активному впровадженні політичних ідей в
різні структури повсякденного життя і святкової культури. Виникає і нова структура вихідних (святкових) днів.
У Російській імперії до 1917 р. (до 2 березня 1917 р.) вихідний день називався неприсутнім і оголошувався за указом царя. Неприсутніми (вихідними) вважалися дні недільні, всі
двунадесяті свята православної церкви, деякі
інші церковні (Покрова, Усікновення глави Іоанна Предтечі, ікони Казанської Божої Матері
і деякі інші), а також табельні (“царські дні”).
У 1905 р. 30 липня народився спадкоємець
престолу, у зв’язку з чим в календар були внесені деякі корективи: скасовувався вихідний
день 22 листопада — народження і тезоіменитство спадкоємця (великого князя Михайла
Олександровича), проголошувалися два нові
вихідні: 30 липня — народження спадкоємця та 5 жовтня — тезоіменитство спадкоємця
(великого князя Олексія Миколайовича).
Отже, з 1905 р. для всієї Російської імперії
склалася така схема вихідних днів (дати вказані за старим стилем): 1 січня — Новий рік; 6
січня — Богоявлення, або Хрещення Господнє;
2 лютого — Стрітення Господнє; 10—11 лютого — Масляна, або Два дні Сирної седмиці
(дата змінна); 25 березня — Благовіщення; 26
березня — Вхід Господній у Єрусалим; 2—8
квітня — Великодній тиждень (дата змінна);
23 квітня — тезоіменитство імператриці Олександри Феодорівни; 6 травня — народження
імператора Миколи Олександровича; 9 травня
— Святителя Миколи Чудотворця; 11 травня
— Вознесіння Господнє (дата змінна); 14 травня — коронування імператора і імператриці; 21
травня — П’ятдесятниця, або День Св. Трійці (дата змінна); 22 травня — День Св. Духа
(дата змінна); 25 травня — день народження
імператриці Олександри Федорівни; 29 червня — День Святих Апостолів Петра и Павла;
22 липня — тезоіменитство Марії Федорівни; 30 липня — день народження цесаревича
Олексія Миколайовича; 6 серпня — Преображення Господнє; 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці; 29 серпня — Усікновення
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глави Cв. Іоанна Предтечі; 30 серпня — благовірного кн. Олександра Невського; 8 вересня
— Різдво Пресвятої Богородиці; 14 вересня —
Воздвиження Хреста Господнього; 26 вересня
— Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова;
1 жовтня — Покрови Пресвятої Богородиці;
5 жовтня — тезоіменитство спадкоємця; 21
жовтня — сходження на престол Государя Імператора; 22 жовтня — Казанської ікони Божої Матері; 14 листопада — день народження
вдови імператриці; 21 листопада — Введення
в храм Пресвятої Богородиці; 6 грудня — Святителя Миколи Чудотворця та тезоіменитство
Государя Імператора; 25—27 грудня — святкування Різдва Христового [11, 82].
Ця схема неробочих вихідних днів проіснувала незмінною до 1917 р.
У 1917 році скасовуються неробочі святкові дні — “царські дні”, а все інше залишається без змін. Нова влада не стоїть осторонь
впорядкування вихідних днів. І саме для впорядкування в цій сфері влада у 1918 р., ухвалює Кодекс законів про працю, в якому на
законодавчому рівні закріплюються вихідні
(“червоні”, неробочі дні) у додатку до ст. 104
“Правила про щотижневий відпочинок і про
святкові дні”, прийнятий ВЦВК 10 грудня
1918 р. [2, 74], в якому встановлюються з 10
грудня 1918 р. такі святкові дні: 1 січня — Новий рік, 22 січня — день 9 січня 1905 року,
12 березня — повалення самодержавства, 18
березня — день Паризької Комуни, 1 травня
— день Інтернаціоналу, 7 листопада — день
Пролетарської революції, а також додаткові,
але не більше 10 днів на рік, так звані місцеві
свята, узгоджені з владою, і за умови, що ці
дні не оплачуються [2, 74].
Пленарне засідання Ради Професійних
Спілок 2 січня 1919 р. своєю постановою оголошує неробочими днями п’ять найбільш шанованих свят православної церкви (за старим
стилем): 6 січня — Хрещення Господнє; 25
березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці; Великдень (п’ятниця і субота, Страсний
понеділок і вівторок великодніх тижнів); 15
серпня — Успіння Пресвятої Богородиці; 2526 грудня — Різдво Христове [11, 84].
У 1922 році в Росії ухвалюється Кодекс
законів про працю РСФСР, в якому у ст. 111

неробочими днями оголошуються: 1 січня —
Новий рік, 2 січня — день 9 січня 1905 р., 12
березня — день повалення самодержавства;
18 березня — день Паризької Комуни, 1 травня — день Інтернаціоналу; 7 листопада —
день Пролетарської Революції [4].
В Україні Кодекс законів про працю УРСР,
ухвалений 15 листопада 1922 р., став повною
рецепцією аналогічного російського кодексу.
Таким чином, з 1922 р. Україна живе за тими
вихідними днями, які проголошені в КЗпП
РСФСР.
У загальному календарі Російського товариства Червоного Хреста неробочими днями
в 1925 р. заявлені: 1 січня — Новий рік; 22
січня — День 9 січня 1905; 12 березня — день
повалення самодержавства; 18 березня —
День Паризької Комуни; 18 квітня — Страсна
субота; 19-20 квітня — Великдень; 1 травня
— День Інтернаціоналу; 28 травня — Вознесіння; 7 червня — Трійця; 8 червня — Духів
день; 6 серпня — Преображення; 15 серпня —
Успіння; 7 листопада — День Пролетарської
Революції; 25—26 грудня — Різдво [1]. Характерним для цього календаря є те, що державні
дні переведені на новий стиль, а релігійні свята — подані за старим стилем.
Московською міською радою профспілок
прийнято постанову, яка була надрукована в
газеті “Известия” за 1927 р., де заборонялося проводити в 1928 р. роботи в такі святкові дні: 1 січня — Новий рік; 22 січня — День
пам’яті Леніна; 12 березня — День повалення
самодержавства; 18 березня — День Паризької комуни; 1 травня — День Інтернаціоналу;
7—8 листопада — XI рік Пролетарської революції; 8 березня — Міжнародний день робітниць, робочий день скорочено для робітниць
на 2 години. Крім того, заборонялося проводити роботи в такі дні відпочинку: 14 квітня
— Страсна субота; 16 квітня — 2-й день Великодня; 24 травня — Вознесіння; 4 червня —
Духів день; 6 серпня — Преображення, 25 і 26
грудня — Різдво.
Постановою ВЦВК, РНК РРФСР від
30.07.1928 р. “Про зміну статей 111 та 112 Кодексу законів про працю РРФСР” визначаються такі неробочі дні: 1 січня — Новий рік; 22
січня — день 9 січня 1905; 12 березня — день
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повалення самодержавства; 18 березня — день
Паризької Комуни; 1 і 2 травня — день Інтернаціоналу; 7 і 8 листопада — річниця Жовтневої революції. Плюс щорічно 6 особливих
днів відпочинку (Пункт про 6 особливих днів
відпочинку набув чинності з 1 січня 1929 р.)
[8]. У цій постанові не згадується 8 березня,
тому, ймовірно, що цей день стає пам’ятним
днем.
У Постанові РНК СРСР від 24.09.1929 р.
“Про робочий час і час відпочинку в підприємствах і установах, що переходять на безперервний виробничий тиждень” вихідні дні
оголошуються як “революційні дні”. Революційні дні це: 22 січня — день пам’яті 9 січня
1905 і пам’яті В. І. Леніна, 1 і 2 травня — дні
Інтернаціоналу, 7 і 8 листопада — Дні річниці
Жовтневої революції [9].
“Святкування інших революційних подій проводиться без звільнення робітників і
службовців від роботи. У день нового року і
дні всіх релігійних свят (колишніх особливих
днів відпочинку) робота проводиться на загальних підставах” [23].
Таким чином, радянська влада повністю
скасовує релігійні свята, а Новий рік оголошено святковим, але робочим днем. Ця постанова діяла до 1947 р., коли 1 січня стає святковим неробочим днем [9].
У 1930 р. назви “революційних днів” змінюються: 1—2 травня з “днів Інтернаціоналу” перейменовується на “Свято міжнародної
солідарності пролетаріату”, а 7 і 8 листопада
— з “днів річниці Жовтневої революції” — на
“День Пролетарської революції”.
Отже, з 1929 до 1936 року СРСР встановлюється стабільність стосовно святкових вихідних днів. У 1936 р. 5 грудня була прийнята нова конституція. Ця подія вплинула і на
календар свят. Неробочими святковими днями оголошуються такі дні: 22 січня — день
пам’яті В. І. Леніна і 9 січня 1905р; 1-2 травня
— дні бойового свята міжнародного пролетаріату (Свято міжнародної солідарності пролетаріату), 7—8 листопада — річниця Великої
Жовтневої соціалістичної революції в СРСР
(День Пролетарської революції), оголошується новий святковий неробочий день — 5 грудня — Всенародне свято — день Сталінської

Конституції СРСР. День Конституції встановлено 5 грудня 1936 р. Надзвичайним VIII
з’їздом Рад СРСР.
Президія Верховної Ради СРСР 26 червня
1940р. видала Указ “Про перехід на восьмигодинний робочий день, на семиденний робочий тиждень і про заборону самовільного
покидання робітниками і службовцями підприємств і установ” [12, 373]. У розвиток цього указу 27 червня 1940 р. РНК СРСР прийняв
постанову, якою установив, що “понад недільних днів неробочими днями також є: 22 січня,
1 і 2 травня, 7 і 8 листопада, 5 грудня”. Цією
самою постановою були скасовані існуючі в
деяких сільських місцевостях шість особливих днів відпочинку та неробочі дні 12 березня (День повалення самодержавства) і 18 березня (День Паризької комуни).
З 1941 р. по 1945 р., у зв’язку з Великою
Вітчизняною війною святкових неробочих
днів не існувало.
Після оголошення миру з 8 травня 1945 р.
в СРСР, зокрема й в Україні встановлюються
як неробочі святкові дні: 22 січня — “день
пам’яті 9 січня 1905 і пам’яті В. І. Леніна”, 1
і 2 травня — дні Інтернаціоналу, 9 травня —
свято Перемоги радянського народу у Великій
Вітчизняній війні 1941—1945 років [13, 216],
7 і 8 листопада — дні річниці Жовтневої революції, 5 грудня — День Конституції СРСР.
З 2 вересня 1945 року до переліку неробочих святкових днів вносять 3 вересня під назвою “День перемоги над Японією” [29]. А
вже через два роки, з 7 травня 1947р., 3 вересня оголошують робочим днем і закріплюють
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 7
травня 1947р. “На зміну Указу Президії Верховної Ради СРСР від 2 вересня 1945 р. про
оголошення дня перемоги над Японією — 3
вересня неробочим днем Президія Верховної
Ради СРСР постановляє: вважати день 3 вересня — свято перемоги над Японією — робочим днем” [16, 376]. Згодом цей “червоний”
календарний день зникає з переліку і з народної пам’яті назавжди. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 грудня 1947 р. 1 січня
було оголошено новорічним святом (неробочим днем), а день 9 травня був оголошений
робочим днем [14, 376].
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З 23 грудня 1947 р. схема неробочих і святкових днів існувала в такому вигляді: 9 травня — свято перемоги над Німеччиною вважається святковим, але робочим днем, 1 січня
— Новий рік, 22 січня — день пам’яті 9 січня
1905 р. і пам’яті В. І. Леніна, 1 і 2 травня —
дні Інтернаціоналу, 7 і 8 листопада — дні річниці Жовтневої революції, 5 грудня — День
Конституції СРСР.
За такими святковими днями СРСР жив
до 1951 р, а вже з 7 серпня 1951 р. знову відбуваються зміни: 1 січня — Новий рік, 1 і 2
травня — дні Інтернаціоналу, 7 і 8 листопада
— дні річниці Жовтневої революції, 5 грудня
— День Конституції СРСР.
“День пам’яті 9 січня 1905 р. і пам’яті В. І.
Леніна” — 22 січня — Указом Президії Верховної Ради СРСР від 7 серпня 1951 р. “Про
оголошення 22 січня робочим днем” оголошується робочим днем, але разом із тим, відзначати й надалі 22 січня як день, присвячений
пам’яті В. І. Леніна і 9 січня 1905 р. Відповідно до постанови ЦК КПРС, опублікованій у
“Известиях” Ради депутатів трудящих СРСР
11 січня 1955 р. № 8, “день пам’яті В. І. Леніна, великого вождя трудящих і засновника Радянської соціалістичної держави, відзначати
в день народження В. І. Леніна — 22 квітня”
підніманням Державного прапору СРСР [15,
376].
Установлена схема святкових неробочих
днів з 1955 р. проіснувала до 1965 р. Особливо треба відзначити зміни, що відбулися
у 1965 році, коли з 26 квітня 1965 р. святковими неробочими днями оголошено: 8 березня — Міжнародний день робітниць і 9
травня — День перемоги. У 1965 р. саме на
ознаменування 20-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні відбулася ціла низка
святкових заходів, покликаних підвищити
значущість свята. Указами Президії Верховної Ради СРСР була впроваджена ювілейна
медаль “Двадцять років перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1945—1945 рр.”, Положення про почесне звання “Місто-герой”, у Москві відкрили Центральний музей Збройних
Сил СРСР, присвячені війні зали в обласних
краєзнавчих музеях і музейні кімнати в школах та закладах — по всій країні. До сьогодні

9 травня вважається неробочим днем і вшановується різними заходами (концерти, хвилина
мовчання, покладення вінків до пам’ятників
загиблих у війні тощо). У 1975 р. [5], 1980
р. [7], 1985 р. [6] до річниць Перемоги ЦК
КПРС ухвалював спеціальні постанови щодо
їх святкування. Можемо припустити, що саме
з нагоди свята Перемоги 8 березня було оголошено неробочим днем як визнання вагомого
внеску радянських жінок “в ознаменування
видатних заслуг радянських жінок в комуністичному будівництві, в захисті Батьківщини в
роки Великої Вітчизняної війни, їх героїзму
і самовідданості на фронті й у тилу, а також
відзначаючи великий вклад жінок у зміцненні дружби між народами і боротьбу за мир” 8
березня стає не тільки святковим, а й неробочим днем [27, 55]. Нагадаємо, що у 1927 р. 8
березня був святковим, але скороченим днем,
і після 1928 р. цей день ніде не згадується.
Світова громадськість відзначає це свято,
починаючи з 1910 р., відтоді, як на ІІ Міжнародній конференції соціалісток у Копенгагені
на пропозицію Клари Цеткін 8 березня було
проголошено днем солідарності жінок усього світу в боротьбі за економічну, соціальну
і політичну рівноправність. З 1975 р. ООН, у
зв’язку з Міжнародним роком жінок, проголосила 8 березня Міжнародним жіночим днем.
У 1977 р. Генеральна Асамблея ООН (резолюція № A/RES/32/142) запропонувала державам оголосити, відповідно до їх традицій і
звичаїв, будь-який день цього року Днем боротьби за права жінок і міжнародний мир Організації Об’єднаних Націй. Це рішення було
ухвалене у зв’язку з Міжнародним роком жінок, так і Міжнародним десятиріччям жінок
(1976—1985 роки). Присвячені Дню боротьби
за права жінок і міжнародний мир Організації
Об’єднаних Націй заходи ООН приурочуються до 8 березня.
Дванадцять років, з 1965 р. до 1977 р.,
СРСР живе за таким святковим календарем: 1
січня — Новий рік, 8 березня — Міжнародний
жіночий день, 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих, 9 травня — День
Перемоги, 7 і 8 листопада — річниця Великої
Жовтневої соціалістичної революції, 5 грудня
— День Конституції СРСР.
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Від 1977 р. святковими неробочими днями
стають: 1 січня — Новий рік, 8 березня —
Міжнародний жіночий день, 1 і 2 травня —
День міжнародної солідарності трудящих, 9
травня — День Перемоги, 7 жовтня — День
Конституції СРСР, 7 і 8 листопада — річниця
Великої Жовтневої соціалістичної революції
[7, 224]. Тобто змінилася дата святкування
Дня Конституції: замість 5 грудня вона святкується 7 жовтня.
Після проголошення Україною Незалежності змінюється календар неробочих святкових днів. В Україні з березня 1991 р. неробочі
святкові дні це: 1 січня — Новий рік, 8 березня — Міжнародний жіночий день, 1 і 2 травня
— День міжнародної солідарності трудящих,
9 травня — День Перемоги, 28 червня — День
Конституції України, 16 липня — День Незалежності України, 7 і 8 листопада — річниця
Великої Жовтневої соціалістичної революції,
не працюють також у дні релігійних свят: 7
січня — Різдво Христове, змінна дата — Пасха (Великдень) , змінна дата — День Святої
Трійці [18, 267].
5 червня 1992 р. Законом України День незалежності України з 16 липня переноситься
на 24 серпня [19, 502]. У 1995 р. в Кодекс Законів про працю вносять уточнення: “У випадку,
коли святковий або неробочий день (стаття
73) збігається з вихідним днем, вихідний день
переноситься на наступний після святкового
або неробочого” [21, 143]. З 2000 р. святкові

дні 7 і 8 листопада — річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції скасовуються
владою [22, 53].
Висновки. На підставі аналізу календарної
святковості часів СРСР можемо говорити про
позитивний та негативний досвід. До негативного можна віднести надмірну ідеологічну
спрямованість, формалізм. Позитивним є те,
що й нові, й традиційні форми свята радянської епохи були покликані зафіксувати основні віхи історії та культури нової держави і
транслювати їх через покоління як традиційні
(але вже традиційно радянські). Цей досвід є
корисним і в умовах незалежної України.
Таким чином, можна засвідчити, що в досліджуваний період в Україні, як і в СРСР в
цілому, під впливом державної політики склалася цілісна система громадських свят і обрядовості, яка мала певні ідеологічні функції.
Частина свят, які сформували культуру радянського періоду, зберігає свій вплив і після
розпаду СРСР. Значною мірою це пов’язано з
тим, що вони відсилають до того нового пласту культурної пам’яті, який був створений за
час існування Радянського Союзу. Тенденція
сучасної культури може бути схарактеризована в тому самому ключі — в сучасній Україні
триває процес утворення нових свят. Покоління, народжене після 90-х років XX ст., є носієм вже іншої комунікативної пам’яті, і те, що
було традиційним для їх батьків і дідів, для
них є міфом, легендою.
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НОВІТНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ
Анотація. У статті розглядаються напрями теоретичних досліджень сучасного дизайну, зокрема культурологічний та мультимедійний.
Ключові слова: дизайн, мистецтво, культурологія, сучасний дизайн, віртуальна реальність, мультимедіа.
Аннотация. В статье рассматриваются направления
теоретических исследований современного дизайна, в
частности культурологического и мультимедийного.

Дизайн виник на перетині трьох сфер: мистецтва, масового промислового виробництва і
повсякденної свідомості, втіленої предметно.
Як сфера діяльності дизайн існує вже сто
років. У нього як у художньо-проектну діяльність одразу було закладено ідею цілеспрямованої перебудови світу людиною. На початках
розвитку дизайну цілісне середовище створювалось у педагогічних закладах дизайн-освіти,

Ключевые слова: дизайн, искусство, культурология,
современный дизайн, виртуальная реальность, мультимедиа.
Summary. The article deals with areas of theoretical studies
of modern design, including cultural and media.
Key words: design, art, cultural studies, modern design,
virtual reality, multimedia.

якими керували художники (Баухауз, ВХУТЕМАС, МВХПУ (колишнє Строганівське) або
Індустріально-художні школи України). Особливістю закладів дизайн-освіти було поєднання різних потоків інформації: вербальної,
сенсорної, структурної. Інтегрована особистість професійного дизайнера творила нове
середовище за аналогією до специфіки свого
навчального закладу. Із часом дизайн (разом
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із архітектурою) зміг визначати формування
і розвиток більшої частини предметного середовища, у процесі художнього втілення відтворення об’єктів розпочали відображати не
лише досягнення науково-технічного прогресу, а й соціально-культурний аспект.
Так у 20—50-х роках розвиток дизайну
характеризується предметністю, заснованою
на поняттях форми ті функції. У 60—70-х
— сприйняттям середовища як комплексу предметно-просторових рішень, що було
пов’язане з поширенням поняття “способу
життя”. Від 90-х до сьогодні — гуманітаризацією середовища як гармонізації сфери проживання людини, що має відповідати високим
критеріям якості людського життя.
На початку ХХІ ст. сприймається як самоочевидний факт вплив дизайну на розвиток світу, всієї матеріально-предметної культури ХХІ
ст. і та обставина, що, формуючи предметне
середовище, дизайн одночасно впливає на зміну ціннісних установок людей, що зумовлене
активним впливом предметного сердовища на
людську свідомість. Сучасний дизайн — це
не тільки “опредмечування” матеріальних потреб людини, а й “оречевлення” цінностей духовних. Дизайн став одним із найважливіших
чинників творення іміджу життя сучасного
суспільства. Це зумовило звернення до культурологічного аспекту в дослідженнях дизайну, який раніше майже не усвідомлювався і не
висвітлювався дослідниками.
На початку ХХІ ст. дизайн охоплює усі
сфери людської діяльності. Як феномен культури він неминуче пов’язаний із світовідчуттям епохи, ідеологією держави, менталітетом
нації. Проте, на думку О. Останіна, хоча існує багато теорій дизайну, які розрізняються
за визначальними ознаками: функціоналізм,
художність, системність, соціалізація, комерціалізація тощо, щоб стати культурологічним
терміном, дизайн має пройти процедуру проблематизації.
Дослідники зазначають, що сучасний дизайн орієнтований за різноманітними параметрами культури, взятої в цілісності, а зовсім
не за критеріями технічної та функціональної
досконалості елементів матеріальної культури. Завдяки естетичній організації предметно-

го середовища дизайн виявляється пов’язаним
з духовними і художніми складниками культури. Визначення місця дизайну в системі людської діяльності дає змогу зрозуміти його як
явище культури.
У попередній період дослідники здебільшого ставили за мету вивчення законів і методів
практичної зміни просторового середовища,
оминаючи те, що є засадничим в організації
дизайну — людину, її бачення світу і свого
місця у світі.
Перед дизайнерами ХХІ ст. відкрилося
безмежжя перспектив. Головним стає гуманістична складова діяльності дизайнера, що
виявилося у нових підходах — екологічний
дизайн, психодизайн та ін. Дехто з дослідників вважає, що дизайн може стати дієвим
засобом встановлення гармонійності у суспільстві, врівноважуючи протилежні напрями
розвитку сучасної людини завдяки орієнтації
на гуманістичні цінності. Гуманістично орієнтований дизайн повинен протидіяти процесам
уніфікації та стандартизації способів задоволення людських потреб і, відповідно, запитів,
смаків, ідеалів людей, що відбуваються під
впливом мас-медіа.
У зв’язку з технічним прогресом сучасні
дизайнери дегуманізували свою активність
стосовно природи. Із зміною довкілля, що
сталися із так званою технічною революцією,
відповідно змінилося середовище й відбулися істотні зміни в поведінці та сприйнятті
людей.
Людина свої корені в середовищі життєдіяльності починає відчувати завдяки звичці до
певного оточення, завдяки свого роду конформізму місця (в позитивному розумінні). Будинки і поселення на території окремих етнічних
груп раніше будувалися за одноманітними
проектами. Потрапляючи в нове середовище,
людина не відчувала значної відмінності від
звичного оточення.
Органічна єдність людини з довкіллям визначається естетичним чинником. Турбота
про естетичне перетворення навколишнього предметного середовища, про піднесення
художньо-конструктивного рівня промислової
продукції за умов ринкових відносин набуває
важливого державного значення.
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Тому слід особливо враховувати “людський
чинник” у формуванні дизайнерів. Неконтрольоване природокористування, раціоналізація та об’єктивізація наукового пізнання,
відірваного від принципів гуманізму, повинні
поступитися таким засобам та рисам наукового аналізу, як статистичність, варіабельність,
системність, полісемантичність за умов співіснування альтернативних теорій. Теоретики
дизайну переконливо доводять істину: щоб
повернути знанням мудрість, необхідні суттєві зміни та реорганізації в сфері науки про
мистецтво дизайну, потреба в цілісному знанні, в розумінні того, що кожне явище є щоразу іншим в різних місцях і в різний час.
Дизайн як проектна діяльність особливого
роду має певну специфіку, яка виявляється в
домінуванні естетично представленої практичної функції.
У суспільстві споживання характерною
рисою дизайну є різноманіття видів співвідношення користі й краси від стайлінгу (пріоритет модної форми) до функціоналізму (пріоритет призначення речі).
Дизайн як явище, що супроводжує промислову, художньо-технічну діяльність людства,
історичне. Якщо дизайн XIX — початку XX
ст., переплітаючись з декоративним мистецтвом і архітектурою, втілював в собі такі великі стилі, як ар-нуво, ар-деко, то на початку
XX століття проектна діяльність як різновид
функціоналізму відокремилася в процесі виробництва корисних типових речей. Надалі з
середини XX століття виникла тенденція подолання стереотипів у вигляді розрізненого
колажу різних стилів. Посилення ролі сучасного дизайну пов’язано з наростанням глобальних проблем, а його завдання залежать
від розв’язання екологічних, урбаністичних,
етнографічних, гуманістичних проблем культури.
Дизайн — явище, природу якого визначає
його віднесеність до особливого різновиду
культури — до повсякденного в культурі, що
переростає в комп’ютерно-телевізійну еру в
культуру повсякденності.
У зв’язку з ускладненням світу, розширенням інформаційного поля культури змінюється не тільки предметно-просторове середови-

ще людини, а й ціннісно-смислові та естетичні
параметри її функціонування.
Початок третього тисячоліття позначився
загостренням проблем, що відбиваються на середовищі проживання людини. Це пов’язано з
наростанням екологічної кризи, збільшенням
техногенних катастроф і скороченням природного ландшафту, що сприяє стабілізації поведінкових реакцій людини, її психологічного
комфорту і т. ін. Але водночас відкрилися нові
можливості в удосконаленні інформаційних
систем, набирає темпи міжкультурна інтеграція, що дають змогу розширити можливості
трансформації життєвого простору, віднайти
більш адекватні способи пристосування людини в несприятливих умовах.
Особливу увагу сучасна людина звертає
на облаштування своєї життєдіяльності. Дизайн є, по суті справи, тим простором, в якому людина може реалізувати свою потребу в
гармонізації середовища свого проживання на
локально-замкнутих територіях, в екологічно
забруднених районах. У зв’язку з цим виникла
необхідність вивчати дизайн як складний синтез процесу та результату одночасно, а також
розглядати його як специфічне явище, з властивими йому закономірностями і структурою.
Недаремно останні роки питання про сутність дизайну і його роль в сучасній культурі
дедалі більше цікавить не тільки дизайнерівпрактиків, а й вітчизняних соціологів, культурологів, філософів, інших представників
соціально-гуманітарного знання. Дизайн як
вираження проектної культури постіндустріального суспільства акцентує процес зміни
естетичних критеріїв і вдосконалення промислової форми.
Протиріччя сучасного дизайну полягає у
відмінності поглядів на специфіку діяльності
дизайну: доцільність технології або відмова
від неї, актуальність дизайн-процесу або його
неприйняття, важливість історії та соціальних
проблем або формотворчості. Дизайн — цілісна система діяльності, якій належать важливі
соціальні та культурні функції: в масовому
споживанні він є вузлом взаємодії виробництва і ринку через надання зовнішнім формам
виробів споживчого вигляду.
Одним із основоположних імперативів
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дизайнерського мистецтва в наш час стає
комп’ютерне проектування, завдяки якому
дизайнер має можливість зібрати для проектування всю необхідну інформацію: вербальну,
сенсорну, структурну, зміст наукових і літературних джерел.
Становлення мультимедійного дизайну
утворює новий рівень синтезу природничонаукового, технічного та інтуїтивно-художнього мислення в художньо-проектній творчості. Важливою є роль цього синтезу у
формуванні мультимедійної проектної культури, що допомагає ефективно вирішувати
художньо-естетичні завдання організації та
розвитку предметно-просторового середовища, адаптуючи людину в сучасному світі та
відкриваючи перед нею нові творчі можливості.
У комп’ютерному дизайні можна визначити три різновиди: “комп’ютерний дизайн
предметного світу”, “комп’ютерний віртуальний дизайн”, “комп’ютерний дизайн симулякрів”. З цього розрізнення випливає специфіка характеристики комп’ютерного дизайну
стосовно кожної сфери його використання. Інноваційність мультимедійної проектності виводить на новий рівень суб’єктно-об’єктних
відносин найважливіші художньо-естетичні
категорії комп’ютерного дизайну. Особливої
структурної єдності й інноваційно-культурної
специфіки набувають інструментарій і методи
проектування, функції дизайнера і роль реципієнта.
Мультимедійна проектна парадигма базується на доведенні унікальних інтегративних
властивостей нового простору проектної діяльності — комп’ютерної віртуальної реальності, яка здатна виступати в потрійній ролі:
засобів, середовища та об’єкта дизайну. Методологічно ефективним у багатьох дослідженнях виявилося акцентування і розкриття
гуманістичного потенціалу мультимедійного
дизайну. Центральним питанням є ментальноінформаційне та емоційно-духовне включення
людини в процес породження та реалізації нових форм і функцій речей. Звернення дизайнера до інтроспекції, до “погляду усередину” є
найважливішою умовою художньо-проектної
творчості в середовищі КВР, яка, впливаючи

на глибинні механізми свідомості, активізує
творчу активність суб’єкта проектування.
Дослідники вирізняють нову проблематику комп’ютерного дизайну: комп’ютерну віртуальну реальність як поле нових проектних
розробок, художній аспект мультимедійної
дизайн-творчості, методологію комп’ютеризованої дизайн-діяльності, орієнтування програмних комп’ютерних засобів на завдання
дизайну.
Інтерактивні мультимедіа, здатні бути одночасно засобом, об’єктом і середовищем дизайну, посилюють особистісний аспект проектування.
Художньо-образна специфіка творів мультимедійного дизайну визначається базовими
поняттями комп’ютерної віртуальної реальності: об’єкт, подія, хронотоп, взаємодія із
суб’єктом. Виразність мультимедійних образів досягається широким спектром прийомів
візуалізації, полісенсорністю, керованістю
простором і часом віртуального світу.
Визначальним чинником дизайн-діяльності, пов’язаної з мультимедіа, стає суб’єктність.
Вперше запропоновано концепції адаптивного проектування, в якому дизайнер, використовуючи арсенал комп’ютерної віртуальної реальності, проектує можливі ситуації, а
замовник-реципієнт, вибудовуючи свій сценарій, активно бере участь у проекті як співавтор. Водночас зазначається, що комп’ютерні
дизайн-технології здатні вплинути на перебудову свідомості суб’єкта завдяки відновленню
цілісного світорозуміння, реставрувати єдність гуманістичного та технічного мислення,
сприяти формуванню духовного потенціалу
особистості.
Привертає увагу дослідників і встановлення кореляційної залежності класичної методики проектування і методів мультимедійного
дизайну. На підставі аналізу мультимедійного
контексту основних категорій проектної діяльності (проектний образ, функція, морфологія) визначають шлях переходу до нової форми проектування — від розвиненої естетики
віртуальності до формоутворення об’єктів і
середовищних конструкцій в матеріалі фактичної реальності. Аналізується поняття “гібридна реальність”, що визначає ситуацію, в
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якій образи, що виникають в комп’ютерній
віртуальній реальності (породжувані взаємодією людини і комп’ютера), перетворюються
на сигнали, що впливають на фізичні параметри матеріального середовища проживання
людини.
Формотворчі можливості комп’ютерної
віртуальної реальності визначаються пластичними елементами мультимедійної композиції, до яких належать аніміаційні зображення
(графіка, фото, 3D-модель), звук, освітлення,
температура, тактильні характеристики. Перераховані параметри утворюють певну систему, робота в якій вимагає розвиненого синкретичного мислення дизайнера.
Дослідження з автоматизації концептуального дизайну почали активно розвиватися порівняно недавно — наприкінці 80-х років. В
основному роботи ведуться західними дослідниками, вітчизняних робіт у цій галузі поки
що порівняно мало. Як основна проблема
автоматизації концептуального проектування декларується неточність і неповнота проектних вимог та обмежень на ранніх стадіях
проектування, що важко піддається формалізації. Опрацювання геометричної форми і
створення ГМ є однією з найбільш трудомістких складових процесу концептуального проектування.
Процес розробки тривимірної ГМ об’єкта,
що має складну форму або склад, практично
завжди характеризується істотними трудовитратами. Висока трудомісткість геометричного моделювання може бути виправдана при
розробці технічного проекту, коли до ГМ висуваються жорсткі суперечливі вимоги і обмеження, пов’язані із завданнями, для яких
вона розробляється. Засоби автоматизації геометричного моделювання для цієї мети включають безліч інструментів, що забезпечують
побудову ГМ з високим ступенем точності.
Однак зайва складність процесу розробки ГМ
в процесі творчого пошуку геометричної форми і компоновки відволікає творчу фантазію
дизайнера на рутинні операції.
Тривимірні геометричні моделі (ГМ) знаходять застосування в найрізноманітніших
галузях — від виробництва і будівництва до
кіно та ігрової індустрії, криміналістики.

Комп’ютерне моделювання геометричної форми та об’єму дозволяє розробляти віртуальні
конструкції, вироби, персонажів і вирішувати
безліч різних завдань без створення фізичних
прототипів. У виробництві, наприклад, такий
підхід дозволяє прискорити проектування виробів і скоротити матеріальні витрати на його
створення.
В умовах дедалі більшого значення для
підприємств набуває вибудовування безперервного ланцюжка створення, передання та
обробки інформації (в т. ч. і геометричної).
При цьому важливо охопити найраніші стадії
проектування (концептуальне, ескізне), тому
що саме на цих початкових етапах, як правило,
закладаються споживчі і функціональні властивості проектованого виробу. Спрощення
розробки ГМ на цих стадіях дозволяє провести охоплення широкого кола завдань оцінки
та аналізу майбутнього виробу при найменших затратах часу та інших ресурсів, звести
до мінімуму можливість виникнення помилок, виправлення яких на подальших стадіях
характеризується набагато вищою вартістю.
Стадія опрацювання концепції геометричної форми характерна не тільки для завдань
матеріального виробництва, а й інших сфер.
Наприклад, у комп’ютерній анімації (виробництві реклами, відео) розробка якісних ГМ
має першорядне значення з тією відмінністю,
що до них пред’являються специфічні вимоги
і оцінка моделі проводиться за іншими критеріями, візуально.
Мультимедійна система дизайну, як електронна палітра художника, що відкриває унікальні можливості інноваційної творчості,
— яскравий приклад реалізації проектного
підходу, якому іманентно властиве одночасно
наукове і художнє освоєння дійсності. Внаслідок залучення комп’ютерних технологій в
художню діяльність відбувається гуманізація
цифрової техніки, що є самоцінним явищем
для ефективного вирішення дизайнерських
завдань, для вдосконалення механізмів взаємодії “людина-комп’ютер”, для розвитку проектної культури в цілому.
Комп’ютерні технології є стимулом становлення нових методів, засобів і технічних навичок, які дають змогу формулювати і актив-
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но вирішувати актуальні художньо-проектні
завдання.
Необхідно формувати цю нову систему з
дотриманням трьох головних принципів: системності, інноваційності, антропоцентричності. Системність виявляється у комплексній
зміні ролі суб’єкта проектування (дизайнера і
реципієнта). Інноваційність передбачає появу
нового типу об’єктів дизайну. Антропоцен-

тричність виявляється у посиленні емоційноінтелектуальної рефлексії суб’єкта. У системі
сучасної проектної культури мультимедійні
засоби дозволяють дизайнеру занурюватись у
віртуальну реальність, візуалізувати свої думки. Комп’ютерна віртуальність підвищує рівень емоційної та інтроспективної активності
суб’єкта, а це може вплинути на механізм синтезу креативних рішень.
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РЕЦЕНЗII

КУЛЬТУРОЛОГІЧНО-ЦИВІЛІЗАЦIЙНЕ
ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Василь Шейко. Культура України в глобалізаційно-цивілізаційному вимірі (історикометодологічні аспекти) : монографія / Василь Шейко ; Національна акад. мистецтв України,
Ін-т культурології. ― К., 2011. ― 624 с.

Характеризувати сучасність як епоху глобалізації, й не лише економічної, соціальної та політичної, а й культурно-цивілізаційної, нині стало
узвичаєним. Проте зміст цього поняття ще далеко не розкритий. Що таке глобалізація? У чому її
суть? Коли вона почалася і які етапи її перебігу?
А головне: що несе вона людству в цілому й окремим його етнонаціональним і культурним й цивілізаційним складовим зокрема? Як взаємодіють
цивілізації, народи і культури у глобалізованому
світі? Основне протиріччя глобалізації, яке полягає у посиленні розриву між багатими найрозвинутішими країнами, що перейшли на стадію
постіндустріально-інформаційного розвитку, та
рештою людства, серед якого спостерігаємо інколи навіть регрес до попередніх стадій розвитку,
― розкривається багатьма аспектами. Серед них
можна вирізнити: інформаційно-технологічний,
економічний, соціальний, політичний, демографічний, екологічний та культурний. З назви монографії В. М. Шейка зрозуміло, що в центрі його
уваги перебуває саме культурологічний аспект цивілізаційної глобалізації.
Слід наголосити, що за наявності значної кількості праць з історії та теорії культури України
узагальнювальних досліджень, присвячених висвітленню культурологічних процесів формування основ культурології у їх внутрішній цілісності,
досі не з’являлось. Тим більше, навіть не поставлено було питання про зв’язок між глобалізаційними процесами та становленням культурології як окремої наукової дисципліни; хоча цілком
зрозуміло, що розробка теоретичних підвалин та
узагальнене осмислення культур-цивілізаційного
розмаїття у планетарному вимірі безпосередньо
пов’язане з усвідомленням цілокупності культури людства, усвідомленням, що могло відбуватися

лише за умов початку глобалізаційного процесу.
До того ж автор обрав за пріоритетний напрям аналізу історико-методологічний аспект. Враховуючи
кризу сучасної методології наукових досліджень,
методологічний аспект дійсно стає найбільш актуальним.
У сучасних умовах великого значення набувають дослідження історико-культурологічних концепцій і парадигм еволюції нашої цивілізації в добу
глобалізму, які поєднують міждисциплінарні наукові підходи в галузі історії, філософії, культурології,
соціології, етнології, психології тощо. Тому вкрай
важливо, що ці та інші, необхідні для розуміння
сучасного стану людства, питання підіймаються і
ґрунтовно розглядаються у книзі відомого і авторитетного дослідника: харків’янина ― доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча мистецтв України, члена-кореспондента Національної
академії мистецтв України, ректора Харківської
академії культури та завідуючого кафедрою культурології цього закладу Василя Миколайовича
Шейка. Його попередні праці з питань історії та
теорії культури добре відомі фахівцям і широкому
загалу читачів, що цікавляться культурологічною,
цивілізаційною та глобалістичною проблематикою,
зокрема ― на матеріалах України.
Актуальність обраної теми визначається і необхідністю порівняльного аналізу основних культурісторичних концепцій з метою виділення в них
продуктивних моментів для подальшого створення узагальненої (як слушно пропонує автор на
ґрунті синергетичної парадигми) концепції культурогенезу. Дослідження, як уже наголошувалось,
спирається на міцну джерельну базу, і безумовною
заслугою автора є ретельне вивчення і критичний
підхід до наявних джерел і теоретичної літератури
з обраної теми. Такий підхід дозволяє автору чітко
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визначити структуру таких змістоутворювальних
понять, як “культура”, “цивілізація”, “інформаційна цивілізація”, а також виявити закономірності
еволюції культури України у світовому культурноісторичному та глобалістичному вимірах. У роботі чітко простежено тісний взаємозв’язок усіх
аспектів теоретичного дослідження історичних та
культурологічних концепцій розвитку цивілізаційних процесів XIX ― початку XXI ст., зокрема ―
України.
На особливу увагу заслуговує розроблена в
монографії ідея про існування простору цінностей, мети та смислів, яка розгортається в системі
“людина ― суспільство ― природа ― космос” і
визначає базові світоглядні форми та орієнтири
світопізнання людини. Дослідницька манера автора відзначається цілісністю і системністю, прагненням побачити кожне соціокультурне явище в
історичному та природно-космічному контекстах,
стосовно людини. Варто наголосити, що суспільство, зокрема українське, в цій структурі розглядається не абстрактно-спрощено (як було прийнято
раніше ― через систему соціально-економічних
відносин), а конкретно ― як окреме цивілізаційнонаціональне, соціокультурне утворення. Це дає
можливість побачити принципове розмаїття людських соціумів, які по-різному взаємодіяли і взаємодіють з довкіллям і, зрештою, з космосом.
Саме такий підхід дозволяє під новим кутом
зору подивитися на феномен української культури
XX ст. на тлі глобальних культур-цивілізаційних
процесів і зробити слушні спостереження. Так, заслуговує на увагу і підтримку висновок про те, що
процеси українізації у 20-х рр. XX ст. слід розглядати як закономірний наслідок саморозвитку української нації, а не пояснювати їх передусім більшовицькою політикою “коренізації”. Дослідник
розглядає історію української культури як важливу
складову світового культурно-історичного процесу, акцентуючи увагу на маловідомих сторінках
історії української культури або найбільш дискусійних проблем. Такий підхід до вивчення історії
і культури українського народу сприятиме, на наш
погляд, появі нового покоління наукових досліджень із зазначеної проблематики.

Значна увага приділяється аналізу таких малодосліджених питань XIX—XX ст., як культурологічний феномен, історія української інтелігенції
та формування культурологічної парадигми, негативний вплив ідеологічного більшовицького перевороту на еволюцію духовного життя України, її
культуру тощо. Автор аналізує також основні етапи історії формування української культурології в
останніх десятиріччях XX ст., узагальнюючи водночас головні тенденції розвитку культури України на сучасному етапі.
І, нарешті, в монографії з нових методологічних позицій простежуються як традиційні, так і
сучасні проблеми історії становлення та розвитку
української культурологічної думки в контексті
еволюції світової цивілізації і культури. Характерно, що така концепція побудована на маловідомих
та невідомих досі, зокрема й архівних, матеріалах
і документах.
Автор приділяє головну увагу інформаційній
насиченості й гущині в межах вітчизняного соціуму, і це є цілком слушним. Але, на мій погляд, у
визначенні культури слід більше уваги приділяти
її ідейно-ціннісно-мотиваційному ядру, в якому
розрізняються загальнолюдський, цивілізаційний, національний, субетнічний тощо шари. У
той же час монографія тільки б збагатилася, якби
у погляді на природу української культури автор
більше уваги приділив би її морально-духовним,
ціннісно-мотиваційним підвалинам. Адже культура є, передусім, світом, що репрезентує сферу прояву сутнісних сил людини та оптимізує людський
чинник, цінності добра і краси, істини та свободи.
Підсумовуючи сказане вище, маю відзначити, що науковий доробок В. М. Шейка є новаторським, логічним дослідженням актуальних проблем культури України, виконаним на високому
методологічно-міждисциплінарному рівні, з урахуванням і критичним переосмисленням практично
всієї, присвяченої цьому колу питань, літератури.
Дослідження стане у пригоді науковцям, викладачам, аспірантам, студентам і всім, хто цікавиться
проблемами культури, цивілізації, глобалізації в
цілому й стосовно України ― зокрема.
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ,
ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ
Витяг із Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. №7-05/1
“Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”:
“Пункт 3:
Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2005 році та в подальші роки,
лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень
і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. Дотримання цієї схеми обов’язкове.
12. До статті слід додати рецензію наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри.
13. Матеріали мають бути набрані на комп’ютері в редакторі Word і подаватися до редакції у двох
варіантах: електронному та роздрукованими на папері формату А4. Текст має бути набраним
шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервалу, верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3
см, праве – 2 см. Обсяг статті (зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо) має
бути не більшим 10–13 стор.
14. Примітки до тексту оформляються як зноски, а посилання на джерела позначаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело у переліку літератури (література подається в
кінці статті за алфавітом.
15. У даних про автора необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку),
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, адресу, телефон.
Основний текст статті обов’язково має супроводжуватись двома анотаціями (українською, англійською мовами) з переліком ключових слів, а також шифром УДК.
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