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«МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО УКРАЇНИ» – 
ДЕСЯТИРІЧНИЙ ДОСВІД ВИДАННЯ

Гортаю сторінки дев’ятьох випусків збір-
ника наукових праць АМУ, й мимоволі сплива-
ють у пам’яті роки створення й утвердження 
нашої Академії, особливо перші роки: численні 
ідеї, проекти, задуми, обговорення їх і, відпо-
відно, постанови й рішення Президії. Багато 
що було задумано, при цьому зважувалися дум-
ки всіх членів Академії, а головним орієнти-
ром щиро вважалися потреби суспільства в 
подальшому розвиткові української культури, 
без чого годі говорити про цивілізоване гро-
мадянське суспільство за умов дії потужних 
глобалізаційних процесів, що визначають долю 
культури кожного народу з погляду його на-
ціональної ідентифікації у світовій спільноті. Саме це й визначало головні завдання 
діяльності нашої науково-творчої установи – те, заради чого її, власне, й було ство-
рено. Зрештою, ці завдання залишаються головними й долетворчими для наших про-
відних майстрів мистецтва, мистецтвознавців, культурологів, саме їм присвячена 
діяльність апарату Президії АМУ та двох наших наукових установ – Інституту 
проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології. Поряд з іншими першо-
рядними завданнями діяльності АМУ, від початку були мистецтвознавча наука, до-
слідження в галузі теорії та історії образотворчого мистецтва, музики, театру, кі-
номистецтва, висвітлення актуальних питань мистецького життя. У цьому дискурсі 
Президія АМУ прагнула об’єднати зусилля провідних митців, мистецтвознавців, 
працівників науково-дослідних установ та професорсько-викладацький склад вищих 
навчальних мистецьких закладів, і зрештою постала проблема випуску видання для 
реалізації цих завдань. З цією метою Постановою Президії АМУ від 2 квітня 1998 
року було створено Науково-видавничу раду, членами якої стали І. Безгін, О. Федо-
рук, В. Цвіркунов, А. Лащенко, А. Терещенко. Саме завдяки цій Раді в Академії було 
започатковано видавничу роботу, що увінчалася 1999 року першим випуском альма-
наху «Мистецькі обрії», виданим за участю Відділення теорії та історії мистецтв 
АМУ. Цьому передували напружена робота із формування редакційного портфеля, 
пошуки авторів, визначення рубрик альманаху, створення художнього оформлення 
та інші клопоти, пов’язані з відсутністю видавничого досвіду й тим, що для цього не 
було елементарних умов – приміщення, фахівців з видавничої справи тощо. Попри це 
вже наступного року було підготовлено другий випуск «Мистецьких обріїв». Водно-
час визріла й утвердилася ідея створення збірника наукових праць, оскільки альма-
нах «Мистецькі обрії» відображав переважно поточне наукове та мистецьке життя, 
матеріали конференцій, виставки, щорічні акції «Мистецтво молодих», ювілеї та 
пам’ятні дати тощо. З 1999 року задля цього відділеннями Академії було здійснено 
підготовчу роботу в наукових установах, творчих спілках, спеціалізованих інститу-
тах з метою підготовки й випуску ґрунтовних наукових праць, монографій, творчих 
портретів видатних митців України. Усе це знайшло відображення у так званій 
«Довгостроковій програмі фундаментальних наукових досліджень», яка була затвер-
джена постановою від 31 травня 2000 року, обговорювалася на спеціальному засідання 
колегії Мінкультури, була схвалена й подана на розгляд Кабінету Міністрів України 
з проханням затвердити її й створити для її реалізації Науково-дослідний інститут 
теорії та історії мистецтв, який би організовував і координував цю роботу. Навіть 
були надії на передбачення в Державному бюджеті України асигнування для забез-
печення цієї програми. Один лишень перелік видань цієї програми на 2000–2005 роки 
вражає: «Історія українського образотворчого мистецтва» в десяти томах, «Історія 
українського театру» в чотирьох томах, далі, відповідно, музики й кіно в чотирьох 
томах. А на перспективу – «Історія декоративно-ужиткового мистецтва», «Історія 
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сакрального мистецтва»; окремі видання: «Лесь Курбас та його школа», «Бойчук та 
його школа», «Традиції О. Довженка в українському кіно», нариси з історії дизайну 
України, періодичний збірник наукових праць з мистецтвознавства та художньої 
критики, нарешті – 10 видань, присвячених найвидатнішим митцям України. Задля 
цього в апараті Президії АМУ було створено нову структурну «одиницю» – відділ 
творчої діяльності та випуску наукових видань. Одним із перших видань цієї про-
грами й був перший випуск збірника наукових праць «Мистецтвознавство України». 
Первісно планувалася назва «Українське мистецтвознавство», але виявилося, що 
саме така назва колись, у 1970-х роках, була затверджена в Інституті мистецтвоз-
навства ім. М.Т. Рильського (за два десятки років вийшов лише один випуск), тому 
довелося відповідно скорегувати назву видання АМУ. На Президії було затверджено 
Редколегію під головуванням президента АМУ, в обов’язки якої входило апробування 
наукових досліджень, підписання збірника до друку, наповнення редпортфеля, коор-
динація наукових досліджень. Головним редактором збірника призначено академіка 
М. Криволапова, відповідальним за випуск і упорядником – Ю. Іванченка. Після три-
валих пошуків було знайдено дизайнерське вирішення, формат, визначено рубрики, 
затверджено вимоги до подання матеріалу – наукові праці мали відповідати вимогам 
ВАКу України, де збірник пізніше було зареєстровано. Отже, у квітні 2000 року 
до чергової сесії Загальних зборів АМУ і з’явився на світ перший збірник наукових 
праць «Мистецтвознавство України». Слід зауважити, що спершу в ньому фігурува-
ли здебільшого київські, почасти львівські та харківські науковці, згодом було значно 
розширено «географію» видання, учені секретарі, відділ випуску наукових видань (піз-
ніше отримав назву організаційно-методичного відділу) постійно провадили пошук 
нових тем і авторів з інших міст, зокрема з Чернігова, Івано-Франківська, Полтави, 
Кривого Рога, Миколаєва, Кам’янця-Подільського. Упродовж останніх кількох років 
популярність збірника настільки зросла, що вже утворилася черга бажаючих опублі-
куватися. Щоправда, існують і проблеми, оскільки члени-кореспонденти та дійсні 
члени (академіки) АМУ, переобтяжені творчою та науковою діяльністю, останніми 
роками не дуже воліють друкуватися, але пропозицій від молодих науковців, аспіран-
тів та студентів мистецьких навчальних закладів удосталь. Урізноманітнилася й 
тематика наукових праць, вони стали аналітичнішими, глибшими, науково зважені-
шими і водночас стилістично вишуканішими, що я можу пояснити як зростанням рів-
ня мистецтвознавчої школи в Україні, так і зростанням авторитету видання, яке, 
по суті, є єдиним таким спеціалізованим збірником в Україні. Опубліковані в ньому 
дослідження протягом десятиріччя існування збірника якоюсь мірою компенсують 
ті невтілені в життя проекти й задуми з «Довгострокової програми фундаменталь-
них і наукових досліджень». З іншого боку, видання в останні роки стало поважним 
репрезентантом зрослого наукового й творчого іміджу Академії мистецтв України. 
Змінилися обставини, у складі АМУ створено два науково-дослідні інститути, які 
втілюють у життя свої наукові програми з фундаментальних досліджень, випус-
кають у світ свої збірники наукових праць і монографії, але «Мистецтвознавство 
України», як засвідчує рівень публікацій цього ювілейного десятого випуску, аж ніяк 
не втратило своєї глибини, а навпаки, стало знаним у науковому світі щорічником. 
Помітно, що редколегія й невеликий колектив, який працює над випуском збірника 
«Мистецтвознавство України» (Ю. Іванченко О. Бросаліна, О. Ваврик, Т. Коляда), 
успішно вирішують творчі завдання, що стоять перед Академією мистецтв у справі 
популяризації досягнень мистецтвознавчої науки, попри всі наявні загрози й негації, 
пов’язані із втратою Україною панівного становища у власному інформаційному та 
видавничому просторі. Збірник наукових праць АМУ за десятиріччя свого існування 
знайшов своє поважне місце серед наукових видань країни, виробив свій стиль і об-
личчя й гідно представляє в українському суспільстві як власне Академію мистецтв 
України, так і нашу національну мистецтвознавчу науку загалом.

Президент Академії мистецтв України, 
академік, голова редколегії збірника «Мистецтвознавство України» 

А.В. ЧЕБИКІН



Галина СКЛЯРЕНКО,
кандидат мистецтвознавства

УКРАЇНСЬКИЙ АВАНГАРД: ОБШИРИ ЯВИЩА
В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ

У мистецтві ХХ століття важко знайти інше явище, яке б викликало стільки неоднозначних су-
джень, дискусій, як авангард. І хоч сьогодні це явище вже стало фактом історії, тісно пов’язаним з 
першою половиною минулого століття, інтерес до нього не зменшується, вимагаючи уточнень його 
концептуально-художніх вимірів, аналізу особливостей та впливу на загальний мистецький розвиток.

Незважаючи на досить велику кількість публікацій, мистецтво авангарду залишається чи не най-
менш дослідженим в Україні, хоч, як відомо, часто саме укрїнські художники прокреслювали в ньо-
му важливі і креативно потужні спрямування. Та й саме поняття «український авангард», введене 
у науковий обіг французьким дослідником А. Наковим у 1973 році для того, аби виокремити «укра-
їнську складову» у його загальному русі, не набуло дотепер достатньої визначеності. Уточнень по-
требує не тільки приналежність того чи іншого художника до авангарду, а й часові межі виникнення 
та поширення цього явища в Україні, риси його регіональної та національної моделі. Адже, попри 
декларовану його ідеологами космічну всеосяжність ідейно-естетичних перетворень, апеляцію до 
всього людства й намагання відкрити нові перспективи духовного, ідеологічного та матеріально-
практичного розвитку, окремі напрями авангарду так чи інакше виростали із конкретно-історичної 
ситуації в тій чи іншій країні, із дискусій з її культурно-мистецькими традиціями та минулим у цілому, 
а через це несли в собі національно-регіональні особливості.

З огляду на це головними проблемами у дослідженні авангарду в Україні постає необхідність 
виокремлення його напрямів із багатого на новації періоду початку ХХ століття, а поряд з цим – 
аналіз того історико-культурного контексту, що вплинув на особливості його формування та етапи 
розвитку. Тим більше, що вітчизняне мистецтвознавство часто безпідставно залучає до авангарду 
всі явища і твори, відмінні від реалізму та академізму, спрощуючи таким чином загальну худож-
ню картину того часу й нівелюючи її ідейно-змістове різноманіття. Тим часом доба модернізму, 
що розпочалася в Європі в 1870-ті роки з появою імпресіонізму й розтягнулася до середини ХХ 
століття, одним із проявів якої став авангард, була вкрай насичена мистецькими рухами, напряма-
ми, формально-естетичними відкриттями, змінами в художній свідомості, новими концепціями, що 
активно дискутували як із старим мистецтвом, так і між собою, висуваючи різні шляхи оновлення, 
серед яких лише окремі належали до авангарду.

Власне авангард, як сукупність найбільш радикальних проявів художніх новацій, був позначений 
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не тільки і не стільки новою художньою мовою, скільки висував іншу, відмінну модель самого мисте-
цтва, що претендувала на особливу роль у суспільстві та культурі й переструктуровувала її виміри. 
Як зазначають дослідники: «Авангард є перш за все реакцією художньо-естетичної свідомості на 
глобальний, такий, що досі не зустрічався в історії людства, перелом у культурно-цивілізаційних 
процесах, викликаний науково-технічним прогресом ХХ століття» [1]. Народжений епохою мо-
дернізму з його активною демократизацією культури, залученням до її процесів найширших мас, 
авангард постійно полемізував з модерністськими світоглядно естетичними пріоритетами, висту-
паючи проти ідей автономності творчості, «чистого мистецтва» та «мистецтва для мистецтва». 
Тому якщо модерністські новації в цілому були спрямовані насамперед на утвердження творчої 
індивідуальності, а через це – царини художньої мови, розмаїття змістів та форм, розгортаючись 
в суто мистецькому просторі, то авангард брав на себе перебудовні завдання, виходячи таким 
чином далеко за межі мистецтва. А головна ознака новітнього часу – новизна ставала для ньо-
го суспільно-вагомою категорією, претендуючи на утвердження інших принципів комунікації, зміну 
психології та загальної людської свідомості. Як пише В. Руднєв: «Головна відмінність між модерніз-
мом та авангардом полягає в тому, що хоч обидва спрямування прагнули створити щось принци-
пово нове, модернізм народжував це нове виключно у сфері художньої форми, у сфері художнього 
синтаксису та семантики, не зачіпаючи сфери прагматики. Авангард зачіпав усі три галузі, роблячи 
особливий акцент на останній» [2]. Не випадково саме в авангарді виникли ідеї «смерті мистецтва» 
з його художньою автономністю та станковими формами як виразниками індивідуально-буржуазних 
цінностей та необхідності безпосереднього злиття мистецтва з життям, де наголошувалося перш 
за все на його ідеологічних, політичних та функціональних вимірах. Авангард принципово «знімав» 
модерністські дискусії стосовно художньої форми, переносячи увагу на сутність мистецької ідеї. 
Тому особливість того чи іншого авангардного напряму криється не так у новизні художніх форм, 
як у концепціях мистецтва. Саме з авангарду розпочинається доба, коли головними в інтерпретації 
творів митця стають засади та принципи його діяльності, а історія мистецтва постає перш за все як 
історія ідей, що розширюють та змінюють її простір.

Етапною на шляху визначення авангарду як певної художньої моделі, відмінної від загальних 
інтенцій модернізму, стала, як відомо, книга Ренато Поджолі «Теорія авангардного мистецтва» 
(1946), де автор перерахував його головні риси: активізм – дія заради дії; нігілізм – спрямованість на 
деструкцію, руйнування усталених принципів; футуризм – розуміння теперішнього виключно через 
його ставлення до майбутнього; агонізм – прагнення жертвувати сьогоденням заради майбутнього 
[3]. Наявність цих ознак характеризує головні виміри західного авангарду, де, як підкреслює Л. Ма-
гаротто, відсутність хоча б однієї з цих складових ставить під сумнів приналежність того чи іншого 
мистецького напряму до цієї моделі, у формуванні якої важливим є також існування певної худож-
ньої групи зі спільною ідеологію, наявність маніфестів із життєперебудовними спрямуваннями [4].

 При розгляді з цих позицій сукупності явищ, що традиційно відносять до українського 
авангарду, унаочнюється їхня невідповідність західній типології, розмитість позицій та своєрідність 
ідейно-ідеологічних спрямувань. Важливими в аналізі художніх процесів стають особливості укра-
їнського культурного контексту, де на тлі загальної консервативності художнього життя, з одного 
боку, всі новації сприймалися як революційні, з іншого – в умовах імперії за відсутності відкритого 
громадянського суспільства мистецтво брало на себе суспільні функції (як це було у другій по-
ловині ХІХ століття з передвижниками). А тому естетична свобода модернізму часто сприймалася 
публікою як вираз суспільної свободи. Бездержавність, колоніальна залежність, розірваність країни 
між різними державами, передреволюційний, революційний та післяреволюційні періоди, що були 
позначені в Україні своїми відмінними рисами, насичені національно-визвольним рухом та склад-
ними процесами національного самовизначення, глибоко віддзеркалилися в художньому поступі, 
висунули свої пріоритети. «Авангардною» ставала сама доба, що породжувала нове мистецтво, 
водночас значною мірою «спроектована» його образними візіями. 

Можливо, саме в цьому криється неоднозначність новітніх мистецьких рухів в Україні, які за 
певних аналогій із західними та російськими йшли своїми шляхами. Показово, що авангардні яви-
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ща виникли саме в Центральній та Східній («підросійській») Україні, Західні ж українські культурні 
центри, зокрема Львів, були орієнтовані на адаптацію проблематики європейського модернізму та 
переосмислення через його засади місцевих традицій.

Так виникає питання виокремлення українського авангарду від близького йому російського, 
а потім, після революції – і загально радянського. Тим більше, що зміст революційної ситуації в 
Україні, що насичувала вітчизняний авангардний рух, як в культурному, так і в політичному плані, 
відрізнявся від російської. Адже у 1917–1920-х роках в Україні, фактично, відбулося три революції: 
національно-визвольна (антиколоніальна), антимонархічна та соціалістична, причому саме перша 
з них чи не найбільше відгукнулася у національно-суспільній свідомості, визначивши у 1920-х роках 
головне коло культурних дискусій новоствореної Української Радянської Республіки. Тому на від-
міну від глобальних претензій російського авангарду, найбільш актуальними залишалися в Україні 
проблеми національного самовизначення, окреслення традицій, вибір шляху культурного поступу. 
Не випадково більшість українських митців авангардистського спрямування так чи інакше інтегру-
валися саме в російське мистецтво, суспільно перебудовний проект якого за своїми інтенціями 
був більш суголосний їхнім творчих прагненням. На відміну від Росії, в Україні головними худож-
никами революційної доби виявилися Г. Нарбут, О. Мурашко, М. Бурачек, В. Кричевський, М. Жук 
і намаперед М. Бойчук та його школа, у творчості яких у той чи інший спосіб моделювалися риси 
національного мистецтва, що спиралися на вітчизняний досвід та здобутки раннього європейського 
модернізму.

Показово, що і заходи нової української державності і в версії УНР, і в програмах гетьмана Ско-
ропадського в галузі культури та мистецтва були цілком «традиційними», утверджуючи насамперед 
ліберально-демократичні та новодержавницькі цінності: проголошення Центральною Радою в дусі 
буржуазних демократій рівноправної національно-культурної політики щодо національних меншин, 
що відгукнулося утворенням різних національно-культурних товариств, більшість з яких так чи інак-
ше діяли і на початку 1920-х років, і найголовніше – заснування Української Академії Мистецтва 
восени 1918 року, тоді як у революційній Росії Академія саме була закрита через невідповідність 
цієї «застарілої інституції» новому проектові «пролетарської культури».

 Заснування у Києві першого в Україні вищого навчального художнього закладу відкри-
ло новий етап у національному розвиткові, стало важливою складовою розбудови необхідної для 
повноцінного мистецького життя інфраструктури. І хоч художники авангарду різних країн у своїх 
деклараціях відкидали як застарілі його усталені елементи – музеї, академії та ін., без виставкових 
залів, музеїв, художніх видань, навчальних закладів, фахової критики, без активного культурно-
мистецького середовища вони існувати не могли. І що впливовішими були культурні традиції в 
країні, то глибшими були художні пласти, які треба було «пересувати» для надання простору для 
новацій, то потужнішими ставали самі ці новації, то більшим виявлявся шар авангарду. Саме від-
сутність в Україні на початку ХХ століття «художніх академій» та достатньо активного художнього 
життя призвело до того, що багато митців, які потім зокрема стали яскравими постатями авангарду 
та модернізму, виїхавши на навчання до інших країн, не поверталися на Батьківщину. За межами 
України в цілому склалася творчість О. Архипенка, К. Малевича, В. Татліна, участь яких у її мис-
тецькому житті та вплив на нього були опосередковані та ускладнені.

Характерною рисою загальної мистецької ситуації в Україні було те, що становлення аван-
гардного руху на початку 1910-х років відбувалося у двох версіях: будитлянства «Гілеї» на чолі з               
Д. Бурлюком [5] та футуризму М. Семенка та митців, що його оточували. І якщо творчі спрямування 
та образні візії першої з них були пов’язані із загальноросійськими культурно-світоглядними про-
блемами, до яких «українська складова» лише додавала певного «колориту», то група М. Семенка 
вперше окреслила саме українську авангардну проблематику, протягнувши дискусії навколо неї 
до кінця 1920-х років. Слід підкреслити, що обидва угруповання наче не помічали одне одного, 
зокрема група М. Семенка ніяк не відреагувала на відомий «футуристичний тур містами Південної 
Росії», який здійснили у 1913–1914 роках Д. Бурлюк, В. Маяковський та В. Каменський, виступаючи 
у Харкові, Херсоні, Симферополі, Севастополі, Керчі, Одесі, Миколаєві, Катеринославі, Києві та 
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Кишеневі. Хоч, як зазначає О. Крусанов, цей тур сколихнув творче середовище провінційних міст, 
залучивши до нового мистецького руху своїх прихильників [6].

У самому ж авангардному русі в Україні можна визначити два головних періоди: 1912–1913 роки 
(від першого маніфесту будитлян «Ляпас громадському смаку» 1912-го та заснування у Києві в 1913 
році «Футуристичного гуртка» у складі М. та В. Семенків та П. Ковжуна) до 1921 року – завершення 
громадянської війни та остаточного утвердження в Україні радянської влади, та до кінця 1920-х, 
коли авангардні програми входили до радянського ідеологічно-політичного культурного проекту. 
Варто підкреслити, що розвиток авангардного мистецтва на обох його етапах відбувався в Україні 
у «різному особовому складі», що не могло не позначитися на його творчих обширах та напрямах: 
у 1915 році з України назавжди виїжджає Д. Бурлюк, у 1920-му – О. Екстер, у 1919-му – П. Ковжун 
переїздить до Львова, де існувала зовсім інша культурно-мистецька ситуація і авангардні ідеї не 
були поширені. У 1920-му Київ залишає К. Редько, вже наступного року у Москві разом з колишніми 
киянами С. Нікрітіним та О. Тишлером, а також С. Лучишкіним та О. Лабасом засновуючи групу 
«протекціоністів» (або «Електроорганізм»)… Список можна продовжувати. У цій ситуації особливої 
уваги потребує доробок художників, що постійно працювали в Україні, брали активну участь у її 
культурному житті – це насамперед О. Богомазов та А. Петрицький. Але наскільки їхнє мистецтво 
й творча позиція відповідають авангардній моделі? Принаймні програмне теоретичне дослідження 
О. Богомазова «Живопис та елементи», присвячене формальному аналізові живописної мови, та 
й своєрідність картин художника свідчать скоріше про їхню модерністську природу. А творчість            
А. Петрицького в розмаїтті її проявів – живопис, графіка, сценографія, критичні виступи в пресі, 
участь з 1918-го та протягом 1920-х років у численних різноманітних угрупованнях в Україні, де 
пропонувалися ті чи інші новації, говорить скоріше про активність позиції, загальну спрямованість 
на нове, про належність не так до «авангарду», як до авангардного руху. 

Виняткове місце в цьому зв’язку посідає в Україні творчість В. Єрмілова – чи не найпослідовні-
шого авангардиста у нашому мистецтві. Його програма тісної взаємодії мистецтва з життям, ство-
рення нових його форм, що висували інші художні виміри (зокрема його текстові об’єкти 1920-х 
років постають сьогодні як предтечі майбутнього концептуалізму), скеровувала його діяльність від 
кінця 1910-х – до 1960-х років.

Однак, аналізуючи авангардний рух в Росії та Україні, окреслюючи розвиток їхніх ідей і творчих 
пропозицій, варто звернути увагу на думку М. Харджиєва, що, зокрема, ставить під сумнів нова-
торство 1920-х. Він писав: «Ніякого мистецтва 20-х років не було. Це було мистецтво передрево-
люційне, всі течії вже були створені. Просто були ще живі художники-новатори, вони ще були не 
старими в момент революції… Все, що було зроблене, було зроблене до революції, навіть останнє, 
супрематизм, був вже в 15 році» [7]. Але за такої постановки питання відкидається конструктивізм, 
що склався у потужний рух у 1919 році, важливі дискусії про ідеологічні засади мистецтва, що на-
були особливого змісту після революції і склали засади вітчизняного авангарду.

При порівнянні розвитку подій в авангардних рухах в Україні та Росії протягом 1910–1920-х 
років, очевидною стає їхня «несинхронність», пов’язана із відмінностями суспільно-культурної ситу-
ації, що суттєво вплинули на їхні обшири і творчу інтенсивність. Зокрема, якщо в Росії, як вважав М. 
Харджиєв [8], найактивнішим періодом авангарду стали 1912 – 1915-і роки, то в Україні авангардні 
спрямування в цей час лише складалися, а наближення фронтів Першої світової війни не дало 
можливості для повноцінного художнього розвитку. Та й далі, в Росії 1918 –1921 рр. стали часом, 
коли нове мистецтво користувалося безпрецедентною підтримкою нової держави, а художники 
авангарду займали головні позиції в мистецтві та художньому житті, впливали на культурну по-
літику більшовизму. Саме в Росії були створені й активно діяли новітні мистецькі інституції – СВО-
МАС (Свободные мастерские, 1918–1920, потім реформовані у ВХУТЕМАС), Музей живописної 
(або художньої) культури та ІНХУК ( Інститут художньої культури), УНОВІС у Вітебську (1920–1921). 
А Україна переживала тоді драматичні зміни політичної влади, що призвело до «трагічного спусто-
шення» в художньому житті у 1919 –1921 роках [9], а потім – до певної розгубленості в мистецькому 
процесі на початку 1920-х. Крім того, на 1917 – 1920-й припадають спроби утвердження україн-
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ської незалежності, що надали нового – тепер вже національно-державницького – спрямування 
культурним рухам. Не випадково в ідейних засадах українського авангарду велике місце посідали 
національні проблеми, додаючи свої змісти до його концептуального поля. Та й чи не головною 
складовою культурного процесу 1920-х стала «українізація» 1923-1929 років, що розставила свої 
акценти в національному художньому поступі.

Очевидно, що культурно-мистецька проблематика 1920-х років в Україні суттєво відрізнялася 
від російської. Зокрема, з кінцем військового комунізму та початком НЕПу в Росії майже всі новітні 
мистецькі інституції закриваються, у 1922-му за ініціативою ОГПУ створюється об’єднання АХРР з 
його «героїчним реалізмом». У 1923-му нарком А. Луначарський висуває гасло «назад до перед-
вижників!», а в резолюції ЦК РКП(б) 1925 року «Про політику партії в галузі художньої літератури» 
йшлося про те, «що тепер в руках пролетаріату є безпомилкові критерії суспільно-політичного зміс-
ту кожного літературного твору, але у нього ще немає таких же ясних відповідей на всі питання 
художньої форми», і тому завданням мистецтва стає «виробити відповідну форму, зрозумілу міль-
йонам» [10]. Усе це було справді державним наступом на мистецтво авангарду в Росії, натомість 
в Україні події розгорталися інакше. У вирії Першої світової та громадянської воєн Україна певною 
мірою «пропустила» період військового комунізму, такий важливий для самовизначення авангарду 
в Росії. Утвердження радянської влади майже збіглося в Україні з початком НЕПу та лібераль-
ною культурною політикою «українізації». 1920-і стали тут «епохою національного Відродження», 
коли державне керівництво мистецтвом сприймалося як його «підтримка». Зокрема, у резолюції 
1925 року, на відміну від Росії, в Україні більшу увагу привернула і спрацювала та її частина, де 
мова йшла про деклароване «вільне змагання різних угруповань та течій», основою для якого мало 
слугувати «лише» прийняття законів робітничо-селянської влади. Саме після 1925 року в Україні 
починають активно формуватися великі творчі об’єднання, боротьба між якими визначила харак-
терні риси кінця десятиліття. Показово, що у 1920-ті дореволюційний досвід авангарду піддається 
жорсткій критиці й відкидається як «формалізм». 

Головний зміст художніх дискусій цього часу – підвищення професіоналізму та вибір кола тра-
дицій, на якому має зростати нове українське радянське мистецтво, про що йдеться у маніфестах 
майже кожного з творчих об’єднань. З іншого боку, в другій половині 1920-х років в Україні працю-
ють такі видатні митці авангарду, як В. Татлін, К. Малевич, Д. Вертов, що, безперечно, малo надати 
її мистецтву нових імпульсів. Однак вплив цих постатей на українське мистецтво того часу ще чекає 
свого дослідника. Виняткове місце у підтриманні авангардного руху належить М. Семенку, часопис 
програмно авангардного спрямування якого «Нова генерація» проіснував в Україні до 1930 року. 
Саме в колі митців його групи склалося і особливе явище українського авангарду – поезомаляр-
ство (де працювали М. Семенко на А. Чужий), до певної міри близьке до проблематики «слова на 
свободі» італійських футуристів.

Показово, що на межі 1920–1930-х років авангардні ініціативи переходять до кінематографа, і 
саме прихід художників О. Довженка та І. Кавалерідзе в кіно визначив у ньому українську авангард-
ну гілку.

Особливої уваги заслуговують мистецькі дискусії 1920-х років, і зокрема концепція «панфу-
туризму», висунута М. Семенком. Вона виростала із особливих умов, за яких існував авангард 
в Україні, постійно вступаючи у певні протиріччя з її культурною проблематикою національного 
Відродження, а також із проблем «державотворення» в царині СРСР та відставання української 
модернізації від європейського цивілізаційного поступу.«Панфутуризм» як система мистецтва про-
понував об’єднати всі поодинокі авангардні ідеї й творчі практики, що існували в Україні, з метою 
саме на їхніх позиціях сформувати культурне будівництво. Як пише О. Ільницький: «… футуристи 
наївно вірили, що їхня раціонально обґрунтована теорія переконає політиків піднести авангардні 
принципи до рівня офіційної ліній партії» [11]. Однак часи авангарду добігали кінця. СРСР вступала 
в тоталітарну добу, по-своєму перетлумачуючи та використовуючи попередній досвід у вимірах 
соціалістичного реалізму, що ставав новою формою «авангарду по-сталінські» (Б. Гройс). Самі ж 
авангардисти, як і напружена експериментальність їхній ідей і творів, були вже непотрібні…
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УКРАЇНСЬКА СКУЛЬПТУРА МЕЖІ СТОЛІТЬ

Наприкінці ХХ на початку ХХІ ст. у мистецтві української скульптури відбулись якісні зміни, які 
сприяли активізації скульптурної діяльності майстрів різних регіонів України, зародженню нових 
скульптурних осередків. Серед найбільш впливових факторів цього процесу стали, по-перше, регу-
лярні виставки Всеукраїнської триєнале, започатковані в 1999 р. Національною спілкою художників 
України. По-друге, з 2006 р. у практику скульптурного життя активно увійшли грандіозні експозиції 
скульптурних салонів. Їх ініціативним керівником стала директор Українського дому Наталя Забо-
лотна. У березні 2010 р. відбудеться четвертий Великий скульптурний салон. І по-третє, це дедалі 
різноманітніша практика традиційних скульптурних симпозіумів, які ведуть свою історію в Україні 
ще з 1986 р. Особливості цих трьох ділянок скульптурної ниви ми й хотіли б розглянути в цьому 
науковому есе.

З самого початку і по сьогодні триєнале залишається єдиною заповідною територією профе-
сійної творчості в Україні. Саме на цих фахових виставках (їх проведено вже чотири) відбувається 
серйозний процес творчого пошуку нових пластичних ідей, поглиблене осмислення академічної 
традиції в умовах постмодерної цивілізації. Спілка художників видала каталоги першої і третьої 
триєнале (К., 1999, 2005), провела наукову конференцію в рамках першої, відзначила преміями 
двадцять провідних майстрів (серед них – вісім киян, п’ять харків’ян, два львів’янина і по одному 
скульптору з Черкас та Ужгорода). Ця нехитра статистика дає наочну картину нового розподілу 
творчих сил і демонструє зародження нових скульптурних осередків поряд із провідними скульптур-
ними колективами Києва і Львова.

Тому розгляд головних тенденцій розвитку скульптури в Україні ми почнемо з київської школи. 
Вона має статус найстарішої, найконсервативнішої і найбільш представницької серед усіх відо-
мих скульптурних шкіл. Імена призерів триєнале підтверджують цю закономірність. Першим на-
звімо В’ячеслава Клокова (1928–2007). Його ретроспективна виставка наприкінці поз минулого 
року відбулася в Національному художньому музеї і ще раз наочно продемонструвала незмінну 
причетність майстра до класичного ідеалу. На його переконання, «класицизм є втіленням ідеалу 
«закономірної майстерності», що стверджує ідеї гармонії, культурної спадкоємності на противагу 
тенденціям «декласицизації мистецтва». Довершена композиція, що відтворює фігуру юного верш-
ника на коні, звучить своєрідним заповітом скульптора. Нездійсненна мрія майстра про гармонію, 
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про єдність усіх складових частин природи, про чистоту, високість людського духу зробила його 
романтиком, людиною-легендою. Його ставлення до мистецтва скульптури повністю поділяла Юлія 
Укадер (1923–2008). Ідеальна грація молодих оголених героїнь, різьблених з дерева, назавжди за-
лишиться в контексті європейсько-середземноморської класичної традиції скульптури.

Для художників наступних поколінь спілкування з класичною спадщиною вже не мало такого 
абсолютного значення. Вони дозволяли собі вільні інтерпретації класичних мотивів оголеного тіла 
і досягали зовсім інших результатів. У Володимира Протаса спілкування з міфологічними персо-
нажами викликало потребу створення власної іконографії і стилізації форми, що ніби вивело його 
скульптури з класичного лона, але водночас залишило їх в ідеальному просторі («Леда і лебідь», 
1999; «Теллус-Гея», 2002; «Викрадення Європи», 2003). Зате оголені, по-бароковому пишнотілі, 
дещо гротескові «Вакханки» Василя Корчового повернули академічну пластику до вже давно не 
задіяного тактильного відчуття, до розгорнутого в часі процесу рукотворення (за висловом члена 
журі Аліси Забой). 

Традиційний жанр «ню» продовжує користуватися популярністю, але дедалі більше перетворю-
ється на експериментальне поле для пластичних, формальних, символістичних, сюрреалістичних, 
ігрових розвідок. Виразним прикладом цього можуть слугувати ефектна оголена постать, запаяна 
у прозорий паралелепіпед під назвою «Замкнений простір» Назара Білика, вигадливий жіночий 
торс «Джерело» Павла Боцвіна, ліричний «Торс» Діни Марголіної (усі – триєнале 2008 р.), а також 
іронічні жіночі акти Михайла Вертуозова зі Львова (триєнале 2005 р.).

В академічній парафії залишається і жанр портрета, але портретні зображення на виставках 
зустрінеш нечасто. Робота з натури, безпосередні враження від життя ніби відсуваються на дальній 
план. Портретні образи сучасників можна перелічити по пальцях: барельєфний портрет Михайла 
Дерегуса роботи Наталії Дерегус, портрет Івана Макогона, виконаний Юлією Новак (обидва – триє-
нале 2002 р.); узагальнений ліричний образ доньки Марти, що викликає спогади про майстерні пор-
трети Шарля Деспьо, роботи Олександра Дяченка (триєнале 2005 р.); експресивне погруддя Олі 
Ворони, створене Олександром Мацюком; строга голова композитора Є. Станковича, що вийшла 
з-під різця Віктора Кравцевича; документально-загострена портретна фігура Олександра Архипен-
ка роботи Володимира Протаса; медитативна маска-обличчя Олександра Сухоліта (всі – триєнале 
2008 р.); загадкові карнавальні образи Олександра Агафонова (на всіх виставках триєнале).

Наша скульптура не проходила азбуки модернізму і постмодернізму (на жаль, в академічних 
школах не існує практики майстер-класів), але у творчості окремих «просунутих» скульпторів стало-
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Альмінський вапняк

Володимир Кочмар. Адам і Єва. 2008.
Бронза, камінь
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ся щось на кшталт «накладання» окремих модерністських і постмодерністських ідей на академічну 
основу. Побічною антитезою реалізму став свого часу сюрреалізм. Його поетика працювала й на 
рівні персоніфікованого протесту проти ідеологічного замовлення, а в роки його скасування – і як 
творча лабораторія нової образності, що водночас не відходила від фігуративної традиції. З ран-
ніх «закоренілих» сюрреалістів, що працювали з експресіоністичним напруженням, треба згадати 
випускників однієї майстерні – Ігоря Гречаника («Дух лева», триєнале 2008 р.), Миколу Єсипенка 
(«Лицар», триєнале 2005 р.) і Владислава Грицюка («Велика риба», триєнале 2005 р.). У наступні 
роки митці працюють у напрямі розширення свого інтелектуального і духовного досвіду вже без 
експресивних надривів. Серед них назвімо твори Юрія Багаліки («Сон Ахіла», триєнале 2008 р.), 
Світлани Карунської («Улюблені речі», триєнале 2008 р.), Наталії Дерев’янко (натюрморти із серії 
«Галантне століття», триєнале 2005 р.), Андрія Озюменка («Імператор») і його брата Петра («Рай-
ські яблучка», обидві – триєнале 2008 р.).

Від символістичної статурності вже один крок до експериментальної формотворчості. Неми-
нущим взірцем для наслідування залишається спадщина нашого видатного земляка Олександра 
Архипенка. З ним, а також з Генрі Муром і Бранкузі, наша скульптура спілкується вже давно. У них 
вона навчилася скорочувати занадто довгі «скульптурні речення», бути конструктивною і лаконіч-
ною. Наші художники вже досить довго переспівують конкавно-конвексний мотив салонної «ню», 
започаткований Архипенком, але не поспішають розвивати його новаторські ідеї в галузі формот-
ворення і кольороформи. З цієї точки зору унікальним видається пластичний досвід Леоніда Козло-
ва, який об’єднує абстрактну і фігуративну традиції в своїх ретельно зроблених, стильних творах, 
що перегукуються і з сучасним дизайном. На виставці 2008 р. він показав дерев’яну композицію 
«Закохані» (2006). Заслуговують на увагу і формальні експерименти в поєднанні з пошуком нових 
для скульптури матеріалів у Андрія Липовки («Кентавр», «Місячне сяйво», триєнале 2008 р.). Не-
сподіваний і незнаний для нашої скульптури досвід розвиває вихованець Ленінградського вищого 
художньо-промислового училища ім. В. Мухіної Василь Татарський. Свої художні об’єкти майстер 
творить за допомогою індустріальних матеріалів і технології зварювання («Манекен», «Вальс», 
обидві роботи – триєнале 2008 р.). Технічна форма поєднується з образністю і в несподіваній згадці 
скульптора Олександра Смирнова про першого космонавта Юрія Гагаріна в геометричній «одно-
окій» формі, що має вигляд скафандра («Гагарін», триєнале 2008 р.).

Наукове і художнє дослідження підсвідомого свого часу викликало новий інтерес до фольклору, 
давніх та східних релігій, сміхової культури різних народів. У практиці світового постмодернізму 
фольклор продовжує працювати на створення інших парадигм буття. Досить помітним явищем ви-
ставок триєнале стали роботи скульпторів-архаїстів, які свідомо звертаються до мови і образів пра-
давньої і давньої скульптури. Примітив уже ціле століття працює на рівні світового професійного 
мистецтва, підключаючи до академічної творчості могутній актив народних, фольклорних, наївних, 
прадавніх, середньовічних, барокових традицій, що діють у контексті як традиційних, так і постмо-
дерних ідей. В українському досвіді особливого значення набуває звернення до прадавніх культур 
власної землі. Тут не випадково перед веде саме трипільська культура. Її дослідження триває вже 
понад 110 років. Але саме на етапі державної незалежності воно набуває дедалі більшої активності. 
Трипілля стало своєрідної точкою відліку національної ідентичності. Унікальність української ситу-
ації в тому, що науково-історичні розвідки не віддалені в часі від їх безпосереднього відображення 
в мистецтві, особливо у скульптурі. Адже трипільська пластика зберегла набір прадавніх архетипів, 
які активно використовуються сучасними художниками. Але місія сьогоднішніх «архаїстів» дещо 
ускладнюється. Попереднє покоління скульпторів, яке ще за радянських часів звернулося до відро-
дження національної спадщини, вже закріпило в скульптурній пам’яті образи сивої давнини. Досить 
пригадати кам’яні цикли Віталія Шишова «Минуле і майбутнє», «Світло», «Фетиш», мотиви «П’єти» 
у Євгена Прокопова, половецької баби в Олександра Костіна, Василя Федорука, Леоніда Козлова, 
Олександра Дяченка. Сьогодні, коли мрії стали реальністю і підтримуються на державному рівні, 
скульптурні цитати швидко перетворюються на банальність, переходять на рівень масової свідо-
мості, товарного виробництва сувенірів тощо. Тому приємно, що на виставках триєнале зв’язок 
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з прадавніми традиціями іде не стільки за експериментальною археологією, скільки за власним 
вибором автора. Наприклад, Юлій Синькевич останні роки невпинно вдосконалює свою техніку 
різьблення в камені, що була колись «підказана» середньовічними кам’яними рельєфами. Його 
багатоскладовий триптих «Матір. Оранта. Народження» під загальною назвою «Час збирати ка-
міння» (триєнале 2008 р.) представив наступну варіацію традиційної середньовічної іконографії, 
яку досвідчений майстер розвиває вже як власну мову. Іконографія трипільських статуеток з ви-
користанням мотиву графіті надихає формотворення Михайла Горлового («Трипільський торс», 
2006) і Євгенію Григорьєву («Трипілля», 2008). Дзвінко і задерикувато виступила на останній ви-
ставці Ганна Кисельова. Її кумедні, гротескові «Бабуля класична» і «Бабуся 2» внесли несподівану 
для київської академічної традиції сміхову інтонацію, яка черпає поетику з фольклору та народної 
кераміки. Вперше на триєнале 2008 р. виступили студенти НАОМА – брати Микита і Єгор Зигу-
ри, демонструючи в своїх композиціях «Варяг», «Дума» зв’язок з поетикою парсунних зображень 
козаків-мамаїв.

На плідному перетині традицій народного різьблення і естетики модерну сформувалася твор-
чість Миколи Білика. Він щоразу представляє дедалі вишуканіші, майже емблематичні формули 
своїх композицій «Поцілунок», «Переможець» (обидві – триєнале 2008 р.). Білик, який живе і працює 
в Києві, є вихованцем Львівської академії мистецтв. Його творчість більш характерна для західно-
української різьбярської традиції, хоча сам художник розповідає, що він тільки зараз наближається 
до Гуцульщини, в якій народився і про яку ще має розказати. Творчість М. Білика може слугувати 
своєрідним містком для переходу до аналізу поетики західноукраїнської школи, яка має свої пито-
мі риси. По-перше, це неакадемічна традиція, яка активно черпає з народних джерел прадавньої 
різьбярської практики; по-друге, вона й раніше безпосередньо спілкувалася з західним мистецтвом, 
а також має більш структуровану і формальну природу. Для кожного майстра існують свої пріори-
тети. Орест Дзиндра (диптих «Шляхи несподівані», 2006) та Василь Ярич («Метаморфози», 2006; 
«Зустріч» із серії «Повернення», 2007) звертаються до біблійних істин, намагаючись відбити їх в 
експресивній образності з використанням релігійної іконографії. Скульптори різних поколінь варі-
юють жанр «ню», спираючись на творчість Архипенка, скульпторів-кубістів і навіть А. Джакометті: 
Борис Корж з Ужгорода («Амазонка», «Хрестоносець II», обидві роботи – 2006); Григорій Кудлаєнко 
зі Львова («Відображення», 2005); Олег Капустяк зі Львова («Танок дівчат», 2007); Тарас Данилюк 
зі Львова («Колискова», 2008); Гордій Старух зі Львова («Заплутана», 2008); Олександр Євтушенко 
зі Львова («Дефіле», 2007); Василь Роман з Ужгорода («Ритуальний простір», 2008), Святослав 
Вірста з Чернівців («В садах Едему», 2003, триєнале 2005 р.); Ярема Мисько зі Львова («Ти», 2002–
2003, триєнале 2005 р.; «Вона», 2007). Поетику західноукраїнської школи розвиває скульптор з 
Черкас і зі львівською художньою освітою Іван Фізер, якого приваблюють образи козацької давнини 
(«Чумацький шлях», 2005; «Ранок майбутнього», 2008). 

Можливо, все те, що в розрізнених фрагментах виступає у творчості окремих західно-, а також 
східно- і піденноукраїнських майстрів, набуває суттєвої концентрації в роботах Романа Петрука. Як на 
мене, ця постать – апостольська на нашому обрії. Його творчість органічно вписується і в загально-
світовий процес образотворчості й може розглядатись у порівнянні з Бурделем, Бранкузі, Пікассо, 
Матіссом, Джакометті, Ісамо Ногучі. Насправді, скульпторів, що виразили в об’ємних формах сутність 
сучасного буття, можна перелічити по пальцях. І один з них, безумовно, – Роман Петрук. Він на-
родився у селі Рудники на Покутті і крізь усе своє творче життя несе пам’ять про народні традиції: 
вертепні, святкові, іграшкові, ремісничі. До цих багатовікових генетичних підвалин свого часу додала-
ся професійна школа Львівського художнього ВНЗ, яку майбутній скульптор отримав із рук учителів 
європейської свідомості – Романа Сельського і Карла Звіринського. Роману судилося вистояти за 
нелегких обставин і зберегти те, що цілеспрямовано викреслювалося з народної пам’яті. Величезний, 
неосяжний світ гротескової образності розкриває сьогодні перед нами скульптор. І ми дивимося на ці 
різьблені з дерева «возики», пофарбовані дерев’яні коники, що прийшли з давніх гуцульських ігор «у 
бичка», «у цурку», на карнавальні, сюрреалістичні, страхітливі кольорові вертепні персонажі й упіз-
наємо себе: впертих, непокірних ніяким нормам і канонам, бурлескних, задерикуватих, природних, 
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яскравих. Пан Роман свідомо обирає для своєї сучасної творчості давню традицію. Він глибоко пере-
конаний, що «саме там і є свобода» і саме традиція підштовхує «відкривати нові глибини» [1, с. 11].

Новими зірками на скульптурному обрії стали два художники молодшого віку з Донеччини: вихова-
нець Пензенського художнього училища Петро Антип (Горлівка) і скульптор-самоук В’ячеслав Гутиря 
(Краматорськ). Завдяки ним Горлівка і Краматорськ стали новими осередками скульптурної творчості. 
Мистецький світогляд обох митців формувався в період перебудови і перших років незалежності. 
Обидва, явно не обтяжені академічними знаннями, присвятили свою творчість пошуку національної 
ідентичності. Обидва скульптори-філософи ніби здійснили подорож у часі, для того щоб припасти до 
першоджерел рідної землі. Відсторонені, занурені в далечінь віків персонажі Гутирі, здається, могли б 
знайти спільну мову з образами єгипетських розписів, ассирійських рельєфів, степових ідолів.

Петро Антип також приходить до створення власної іконографії, що передає глибоко індивіду-
альне розуміння історії як сходження від хаосу до порядку, від темряви до світла. На нашу думку, 
найвиразніше передають світобачення автора три композиції. Це, по-перше, «Пам’ятник каменю» 
(2003), побудований за принципом Збруцького ідола, – як сходження знизу догори. Низ – це кубічна 
основа, фундамент, наступний рівень – паралелепіпед тіла – аморфного, інертного, сліпого, а наго-
рі – пластична овалоподібна голова як означення мислячої матерії. Сучасна людина – це мисляча 
істота. Друга тема, що підхоплює і розвиває першу, втілена в композиції «Сліпці» (триєнале 2005 
р.). П’ять архаїчних, бородатих яйцеподібних голів на кубічних плечах-постаментах повернуті до-
гори і в різні боки. Вони належать сліпим мудрецям – Гомерові, Рамбамові, Сковороді, Конфуцієві, 
Несторові Літописцю, які володіють світлом внутрішнього зору, які через пізнання себе пізнають 
увесь світ. Третя тема виражена в композиції «Народження дитини, або Берегиня» (2005). Вона 
пов’язана з семантикою жіночого образу в культурі Трипілля. Образ Берегині символізує продо-
вження життя на землі та зв’язок з космічними силами Всесвіту. Сучасна Берегиня виражає ідею 
постійного кругообігу на землі: народження народів і зміни поколінь. Про це пише автор у виданому 
ним самим каталозі своїх творів [2, с. 36]. Майстер глибоко переконаний, що скульптура твориться 
не для тісних залів музеїв, вона повинна жити у просторі міст, у природі, під відкритим небом.

У цьому з Антипом повністю згодна скульптор з Харкова Ганна Іванова. У прес-релізі виставки 
«Дістати до неба», що експонувалася в галереї Совіарту в 2004 р., відзначається: «Автор розглядає 
скульптуру не як частину соціального середовища, …де все організовано за законами комфорту і 
раціональності, …де все просякнуто запахом грошей, але частину природи, де багато повітря, де 
хмари, камені і рослини створюють для неї середовище, в якому вона, скульптура, відчуває себе 
гармонійно». Сама Ганна може як справдешній тесля зробити «Пісковий годинник. Нуль – одиниця 
– множина» (триєнале 2008 р.), а може з того ж самого кругляка вирізьбити дощ, що потоками б’є 
у двері й вікна оселі («Дощ», триєнале 2008 р.). Ганна Іванова належить до харківської школи, яка, 
безумовно, вийшла на провідні позиції в контексті сучасної української скульптури. Її головна мета 
– це відбиття світосприйняття сучасної людини з її мріями, фантазіями, ностальгією, уважним став-
ленням до минулого, з її винахідливістю й оптимізмом. Харківська скульптура всім своїм єством 
опирається банальності, заангажованості, технократії, протиставляючи цьому природність, чутли-
вість і неспокій. Успіх харків’ян цілком закономірний. Майже всі вони вийшли зі стін Харківського 
художньо-промислового інституту, про який один з провідних майстрів сьогодення Володимир Коч-
мар каже так: «Я не випадково із Західної України приїхав до Харкова. Я відразу побачив тверду 
конструктивну школу. Вона йде від Матвєєва. Наш викладач Петро Іванченко культивував Матвє-
єва. І ще – роботу над етюдом. […] Я багато малюю у вечірньому класі. У мене є сотні малюнків. 
Таке треба робити постійно. Цим і Манцу займався, і всі поважаючі себе майстри». Приємно і те, що 
завідувачем кафедри скульптури в Художньо-промисловому інституті є творча, сучасно мисляча 
людина – Олександр Рідний. Це майстер, який може працювати і в контексті традиції, і поза нею. 
Він може зібрати скульптуру з будь-якого сміття, потім відлити, підмалювати, склепати, зварити, 
підшити, написати іронічний концепт і, нарешті, зробити блискучу презентацію проекту. Олександр 
вільно користується різними мовами модернізму і постмодерну – від дадаїзму, сюрреалізму до 
концептуалізму і хепенінгу. Він може змінити інтонацію на різку і відверту, хоча іронія й сарказм ні-
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коли не були парафією традиційної мови скульптури. В його творчому доробку є лубочна серія, яка 
містить пригоди сучасного Швейка – Кривосуєва. Головною зброєю героя стає його власний фалос. 
Він може використовувати його як древко для прапора, а може і безстрашно кинутися на ворожий 
танк! Майстер відверто висловлюється проти безсоромної реклами оголеного тіла.

Володимир Кочмар теж відчуває сьогодення як драму, яку він передає через руйнацію високих 
ідеалів античності. Це наочно демонструє його двометровий різьблений з дерева «Візничий», ого-
лений і з відтятими кінцівками (триєнале 2005 р.). Але навіть незначний фрагмент може бути підста-
вою для повноцінного відновлення. Здається, наступні скульптурні герої Кочмара – «Адам і Єва» 
(2006) – являють світу саме це відновлення, повернення тілесності. Вони – теплі істоти. Скульптура 
залишає у глядача тремтливе тактильне відчуття. Висока якість скульптури дозволяє порівняти її з 
бронзовими статуями Давньої Греції, з якими сучасний майстер продовжує серйозний діалог.

На Четвертому триєнале 2008 року експонувалась і ще одна незабутня скульптура – «Очікуван-
ня вітру» Саїда Ахмаді, іранця, який живе і працює у Харкові. Статична фігурка дівчинки у старо-
модному червоному вбранні й теплому домашньому взутті ніби охоплена рухливим подихом вітру. 
Він здіймає догори її тоненькі коси, грається кольоровими кульками на довгій мотузці над самою 
головою, гойдає кошик у правій руці. Життя як очікування чогось несподіваного і незнаного чутливо 
виражено в образі такої ж несподіваної і неймовірної істоти!

Якщо зібрати докупи всі творчі здобутки харків’ян, можна прийти до висновку про досі незнану, 
парадоксальну образність, що інколи твориться на грані вже неможливого в традиційних формах 
задуму, як, наприклад, у скульптурах Сергія Сбітнєва, Олега Шевчука або Олександра Ковальова. 
Але здається, що всі ці карнавальні, кумедні, вигадані персонажі дають надію на можливість утво-
рення нової якості буття. 

У позитивних стосунках зі світом перебуває й одеська скульптурна школа. Одеські скульптори 
– майстри ліричних фантазій, карнавального сміху, середземноморської язичницької розкутості. 
Для Євгена Лелеченка важко знайти компанію в нашому скульптурному товаристві. Пустотливі і 
водночас романтичні образи скульптора балансують на межі «небесного» («Четвертий вершник», 
триєнале 2002 р.) і «балаганного», за влучним визначенням одеського мистецтвознавця Л. Саулен-
ко («Риба-фіш, або На рибку сісти й рибку з’їсти»; «Лоліта» як варіант еротичної скульптури, обидві 
– 1999; «Очікування триєнале, або Гра в бісер», триєнале 2005 р.).

Сумно відчувати, що ми вже ніколи не зустрінемося з новими творами Бориса Румянцева, життя 

Леонід Козлов. Княгиня Ольга. 2008. 
Вапно

Роман Петрук. Вертепний персонаж. 2005.
Бронза
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якого несподівано обірвалося (1950–2008). Тому все, що він встиг показати на київських виставках, 
сприймається як його заповіт, як останні, незмінно ліричні, міфотворчі рефлексії про жінку як жит-
тєдайну і рушійну силу («Парка, або Нитка долі», триєнале 1999 р.; «Вакханка», триєнале 2005 р.; 
«Пробудження землі», триєнале 2008 р.). 

Дедалі більше розвиває і поглиблює свої кольорові думки про нерозривну єдність двох світів – 
природи і людини – Юрій Зільберберг. Від перших анімалістичних композицій – «Кіт», «Олень», обидві 
– триєнале 1999 р.; «Жінка з птахом», «Равлик», обидві – триєнале 2002 р.; «Риби» – триєнале 2005 
р. – він приходить до створення своєрідної ландшафтної скульптурної композиції, яка може делікатно 
жити на стіні («Віддзеркалення») або на підлозі («Птахи та листя», обидві – триєнале 2008 р.). Вигад-
ливою і водночас дуже людяною незмінно залишається й анімалістика Лариси Субангулової, автора 
дуже приязних, контактних істот: «Птах» (триєнале 1999 р.); «Звір», «Пелікан» (обидві роботи – три-
єнале 2005 р.); «Носоріг», «Грифон» (обидві – триєнале 2008 р.), – яка продовжує творчо розвивати 
виразові можливості шамоту, декоративного за формою і міфо-поетичного за змістом.

Дві останні виставки триєнале проходили вже поряд з комерційними експозиціями Великого 
скульптурного салону, що взяв на себе місію, за задумом організаторів, донести до громадськості 
інформацію про актуальні напрями в сучасному українському мистецтві, забезпечити плідну зустріч 
потенційного покупця і мистецтва. Ми вже мали нагоду висловити в журналі «Українське мисте-
цтво» (2008, № 4) своє враження від приголомшливих за своїм розмахом і насиченою мозаїкою 
індивідуальних манер та пошуків експозицій салону. У колосальному виставковому просторі Укра-
їнського дому дедалі потужніших обертів набуває бажання представити широке поле всіх існуючих 
на сьогодні надбань художнього ринку, який засвоюється приватним капіталом і може певним чином 
впливати на сучасну формотворчість. До віртуального музею, що існує лише протягом десяти днів 
під час експозицій салонів, сьогодні входить українська народна дерев’яна скульптура ХVIII–XIX ст., 
скульптура славетного майстра Пінзеля, окремі твори видатних представників паризької школи – О. 
Родена, А. Джакометті, О. Архипенка, К. Бранкузі, А. Модільяні, П. Пікассо, Ж. Ліпшиця, Х. Орлової, 
Е. Недельман, Мане-Каца. У березні 2009 р. відбувся показ найдавніших колосів, що залишилися на 
українських землях, – кам’яних баб із музейних зібрань України. На горішніх поверхах розгортаються 
персональні експозиції сучасних скульпторів. Їх можна умовно поділити на «творців» і «комерсан-
тів». Але цей поділ дуже умовний. Як правило, художники самі обирають для себе те чи інше поле ді-
яльності або просто не розділяють цих сфер. Адже будь-яку роботу професіонала можна запропону-
вати для продажу. Салон має охопити найрізноманітніші стильові варіації на різні смаки – класичні, 
авангардні, екзотичні, банальні, масові. Хочеться вірити, що в майбутньому дві унікальні ініціативи 
– триєнале і салон – працюватимуть на благо прадавнього і високого мистецтва скульптури.

Насамкінець – про симпозіумний рух. Він складається з колективних зусиль державних і приват-
них замовників та самих художників, що об’єдналися з метою створити засобами мистецтва скуль-
птури культурне середовище сучасного життя. Умовно всіх їх можна поділити на тих, які покликані 
бути провідниками нової державної ідеології, і тих, які мають вільнішу, самодостатню програму. 
Унікальною подією в історії української скульптури стали симпозіуми під протекторатом Президента 
України. На його думку, скульптурна творчість має допомогти «суспільству по-іншому подивитись 
на важливі для України події…» [3].

Першим кроком до здійснення цієї багатоскладової програми став симпозіум 2007 року. Він 
проходив у Каневі під назвою «Шевченкова алея». За сім років до 200-річчя від дня народження 
Т.Г. Шевченка почалася реалізація ідеї В.А. Ющенка щодо створення обабіч шляху від Успенського 
собору до місця поховання Кобзаря алеї паркової скульптури Шевченкових літературних персо-
нажів. За словами керівника групи у складі 19-х скульпторів з Києва, Харкова, Львова, Дніпропе-
тровська, Дніпродзержинська, Донецька, Краматорська, Херсона, Вінниці, Черкас (майже всі вони 
– активні учасники виставок триєнале і скульптурного салону) Лева Синькевича, складність роботи 
Канівського симпозіуму полягала в тому, що скульпторам були запропоновані теми, як за часів 
радянської влади. Скульптори не були до цього готові, але кожен достойно вирішив неочікувану 
проблему – і перші скульптури вже встановлено.
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Наступним кроком став батуринський проект 2008 року, що був здійснений у рамках заходів з 
відбудови гетьманської столиці. Його мета, як зазначено в цитованому вище каталозі, – «створення 
парку сучасної скульптури європейського рівня і європейського значення, як пам’ять про страшну 
трагедію 1708 року, про героїчну боротьбу українського народу за незалежність України, вшанування 
пам’яті видатного гетьмана Івана Мазепи, визначення у свідомості, насамперед українців, її ролі у 
новітній історії. Цей симпозіум – один із способів відродити і прославити українську культуру у світі».

І все ж таки ідеологія є певним чинником, що заважає скульптурі вільно жити у просторі, ствер-
джуючи одвічну мудрість світу. Скульптура не повинна і не може посилати «Прокляття зрадникам 
і ворогам» (ця робота стала, на жаль, останньою у творчості Володимира Смаровоза з Вінниці, 
1939–2008). А образ померлого нескореного козака з фігурами трьох плакальниць не варто на-
віки пов’язувати через вирізьблену на п’єдесталі назву з образом Сейму як ріки «нашої долі, сліз 
і крові» (автор – Микола Теліженко). Адже пам’ять про драматичну історію Батурина вже відзна-
чають два символічних хреста: один, дерев’яний, при в’їзді в місто, інший – з розп’яттям – поруч 
з архітектурним фрагментом заново відбудованої дерев’яної фортеці. Передозування трагічного 
не залишає простору для життя наступних поколінь, для Віри, Надії, Любові. Набагато більше для 
емоційного переживання дають символічні композиції «Мадонна Батурина» Фелікса Бетліємсько-
го, «Свідок трагедії» Миколи Білика (один з найкращих творів автора), «Круговерть життя» Юлія 
Синькевича, «Реквієм» Владислава Волосенка, «Плач над героями Батурина» Людмили Мисько, 
«Брама пам’яті» Юріка Степаняна, пісенне «Прощання» Анатолія Валієва, тремтливе «Материн-
ство» Олександра Дяченка, святкове «Українське воскресіння» з образом писанки Володимира 
Ропецького, композиція з дванадцятьох кам’яних фігур під назвою «Час» В’ячеслава Гутирі і Петра 
Старуха.

У тому ж щедрому на симпозіуми 2008 році в м. Вишгороді (Київська область) відбулася уро-
чиста церемонія відкриття скульптурного пленеру, присвяченого 1020-річчю Хрещення Русі, під 
патронатом голови Вишгородської районної ради Ярослава Москаленка та закладання капсули на 
місці майбутнього пам’ятника Святим благовірним князям-страстотерпцям Борису та Глібу. Кура-
тором пленеру став Юрій Комельков, головний редактор мистецького журналу «Аура». Пленер 
залишився в пам’яті подією яскравою, урочистою. Його організатори талановито поєднали офіційну 
частину з елементами хепенінгу, інсталяції. Керівник пленеру Микола Білик представляв кожного з 
десятьох авторів окремо, після чого тендітні дівчатка в білому вбранні урочисто знімали з чергової 
скульптури білосніжні тканини. Адміністративний центр міста перетворився на виставковий май-
данчик, прикрашений з боків і з фасаду білими кам’яними статуями княгині Ольги (Леонід Козлов, 
Київ), Кирила і Мефодія (Андрій Дацко, Львів), Антонія і Феодосія (Петро Глемязь, Київ), Марії з Ди-
тям (Михайло Горловий, Київ), композицією «Райське дерево» (Василь Ярич, Львів) та ін. Уперше 
у скульптурному пленері взяли участь два скульптори з Чернівців – Іван Салевич («Повернення») 
та Володимир Гамаль («Молитва»), яких запросив до співпраці Микола Білик. Ця скульптурна акція 
стала прикладом роботи в єдиному форматі, що внесло елемент певної уніфікації образів, але 
водночас продемонструвало якісну роботу професіоналів на соціальне замовлення.

Своєрідною альтернативою офіційним симпозіумам стала ініціатива скульптора з Горлівки Пе-
тра Антипа, яку підтримала міська влада та мер Донецька О. Лук’янченко. Цей довгостроковий 
проект носить загальну назву «Український степ». Відбулося вже два симпозіуми – в Донецьку і 
Святогорську (2006, 2007). Петро досить чітко сформував для себе їх завдання. По-перше, ніякою 
тематики. Головна орієнтація – на авторство і творчість. Амбітний скульптор мріє про високий рей-
тинг симпозіумної роботи, про серйозну творчу команду, яка будує свої відносини за принципом 
творчого змагання. Кожний автор працює над круглою скульптурою абсолютно самостійно. Сим-
позіум мислиться і як мала академія. Він повинен виховувати двох скульпторів-початківців, давати 
їм путівку в творче життя. Молодий художник повинен напрацьовувати свій бренд, виховуватися в 
колі професіоналів і сміливо входити у міжнародний контекст. Робота кожного симпозіуму супро-
воджується виданням каталогу і створенням сайту. Однодумцями Антипа стали Олександр Бабак, 
Олександр Дяченко, Володимир Кочмар, Григорій Кудлаєнко, Микола Водяной, Василь Ярич. До 



20

співтворчості запрошуються скульптори із Західної Європи та Росії. Антип переконаний, що сус-
пільство не може існувати без художника, а тим більше – без скульптора [4].

Якщо Донецький степ викликає пам’ять про «кам’яних баб», то Genius loci Кримського півост-
рова, особливо його морського узбережжя, безумовно пов’язаний з духом античності. Саме тому 
дев’ять митців з Києва, Харкова, Тбілісі, Херсона, Дніпродзержинська, Краматорська, Сімферополя 
на симпозіумі у Партеніті (2008) створили скульптури, присвячені легендам Криму часів Геродота. 
Здається, на цьому виборі наполягала і природа реліктового дендропарку, який було закладено ще 
в першій половині ХIХ ст. Традиція класичної антики стала для скульпторів не догматичною, але 
мудрою наставницею і покровителькою. Кожен майстер мав повну свободу самовираження й інтер-
претації. З незрівняною чутливістю скористалися нею грузинські художники Малхаз Цікадзе (автор 
гострої, напруженої статуї «Персей») та Іродіон Гвелесіані (яким відрадним спокоєм віє від оголеної 
фігури його «Хлопчика з сирингою»!). Адже грузинські землі починають свою історію від легендар-
ної Колхіди. Зв’язок з античністю ніколи не переривався в доробку грузинських скульпторів. Вона 
озивається і в кремезній фігурі Атласа, що тримає небесну сферу, роботи скульптора з Інкермана 
Константина Князєва; і в ідеальному предстоянні Галатеї перед стародавнім різьбярем Пігмаліоном 
у двофігурній композиції Гарніка Хачатряна; і в ідеальному пориванні багатої за пластикою фігури 
Евріноми роботи Володимира Протаса. Юрік Степанян з Херсона в гордій постаті свого Сфінкса 
цілком справедливо пов’язує античність з прадавніми та єгипетськими впливами. Сергій Сбітнєв у 
багатоскладовій композиції «Кентавр Несс викрадає Деяніру», В’ячеслав Гутиря в чотирифігурному 
«Суді Париса», Тарас Мельников у сидячій фігурці граючого на двоцівковій сопілці «Пана» пряму-
ють за власною фантазією і ніби осучаснюють міф своєю вільною інтерпретацією.

Багата на історичні події й культурні традиції Кримська земля викликає бажання робити подаль-
ші розвідки. Тут знайшла свій жаданий притулок і творча група Олександра Сухоліта, яка вже кілька 
років працює в кам’яному кар’єрі, продовжуючи давно розпочатий шлях до джерел скульптурної 
творчості.

Отже, картина нашого сучасного скульптурного життя стає дедалі різноманітнішою й насичені-
шою. Українська скульптура активно спілкується зі світом, відгукується на різноманітні творчі про-
позиції та акції, стає помітною і для пересічного глядача, і для зацікавленого вітчизняного та за-
рубіжного замовника і колекціонера. Хочеться сердечно привітати Анатолія Валієва, який отримав 
у 2008 році премію КОНСХУ ім. Михайла Лисенка за монумент «Молитва», встановлений у бельгій-
ському місті Банньо Нотр Дам, мешканцям якого 1936 року кілька разів являлася Діва Марія. В ін-
шому місті королівства Бельгія під назвою Генк наш співвітчизник Микола Теліженко на замовлення 
української громади встановив біля фасаду Свято-Михайлівської православної церкви фігуративну 
стелу, присвячену Голодомору. Тепер у цьому місті – вже дві роботи львівських скульпторів. Першу 
– хрест, вирізьблений із рожевого теребовлянського пісковику, – зробив на честь 1000-ліття хре-
щення Київської Русі Ярослав Мотика. Ця робота встановлена біля греко-католицької церкви.

Сучасна практика української скульптури підтверджує її високий професіоналізм і активну інте-
грацію до європейського художнього процесу. 

1. Роман Петрук: Альбом. – К.: Родовід, 2007.
2. Антип Петро. Скульптор, маляр, графік. – Донецьк, 2006.
3. З виступу Президента України в Українському домі. 16.03.2008 р. // Міжнародний скульптурний симпо-

зіум «Батурин – 2008».
4. Із бесіди автора зі скульптором П. Антипом 25,09,07 р. Київ.
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РИТМ ЯК СТИЛЕТВОРНИЙ ЧИННИК У ПОБУДОВІ ПРОСТОРУ 
ЖИВОПИСНИХ ТВОРІВ М. БОЙЧУКА ТА БОЙЧУКІСТІВ

«Бойчукізм» як художній рух початку ХХ ст. неодноразово привертав увагу художників і крити-
ків, та ґрунтовне дослідження цього напрямку розпочалося тільки наприкінці століття. У статтях та 
працях Л. Соколюк, С. Білоконя, В. Афанасьєва, Б. Лобановського, Н. Асєєвої та інших дослідників 
висвітлювалися різні аспекти його розвитку [1], разом з тим, як писала О. Павленко, бойчукізм не є 
простим явищем і зробити єдино правильні висновки про нього неможливо [2]. І дійсно, багатогран-
ність цього художнього явища і сьогодні ставить перед дослідниками низку невирішених питань, 
одним із яких є геометрія простору живописних творів М. Бойчука і бойчукістів. У статті мова йтиме 
про особливості побудови простору живописних творів бойчукістів, виходячи з об’єктивних законо-
мірностей сприйняття глибини простору та законів його геометричної побудови, що дозволить чіт-
кіше охарактеризувати методи і прийоми художників, дати точніший аналіз творчості майстрів. Для 
вивчення геометричних особливостей просторових побудов звернемося до творів М. Бойчука «Мо-
лочниця» (кінець 1910-х рр., п., т., НХМУ), М. Касперовича «Качки» (1920, к., т., НХМУ), О. Павленко 
«Тіпає коноплі» (1920, к., т., приватна колекція, Київ), А. Іванової «Прачки» (близько 1925–1930, к., 
т., НХМУ), О. Кравченка «Копають картоплю» (1930, підготовчий рисунок під фреску, КХІ [3]).

Як відомо, зображуючи тривимірний світ на площині картини, художник стоїть перед завдан-
ням відображення об’ємно-пластичних якостей зображуваних предметів та завданням побудови 
простору картини. Історично сформувався ряд просторових форм відповідно до канонів тієї чи 
іншої культури ― система ортогональних проекцій (давнє мистецтво, Єгипет), метод локальних 
аксонометрій та їх трансформації (античне та середньовічне мистецтво), зворотна перспектива 
(середньовіччя), пряма лінійна перспектива (Відродження), пряма криволінійна перспектива (кінець 
ХІХ ― початок ХХ ст.), паралельна перспектива (Японія, Китай) [4]. У кожній з них категорія про-
стору мала різні прояви, а сам простір набував ілюзорної чи умовної (перцептуальної) глибини, 
що являє собою особливий просторово-часовий вимір, обумовлений просторовим відношенням 
зображуваних об’єктів і суб’єкта, що їх сприймає. Простір є інтегральною характеристикою тво-
ру, оскільки у ньому віддзеркалюється духовно-культурний досвід тієї чи іншої епохи, напрямку, 
течії через характерний для них спосіб відображення дійсності. Еволюціонувавши у напрямку від 
зображення відчуття до зображення ідеї, простір паралельно був пов’язаний з процесом вивіль-
нення мистецтва від «тягаря людської матерії», названий Х. Ортегою Гассетом «дегуманізацією 
мистецтва» [5]. Саме такі особливості притаманні перцептивному простору, який еволюціонував на 
ґрунті монументальних розписів давніх часів (печери палеолітичного періоду, мистецтво Єгипту) та 
набув поширення у візантійському й давньоруську живописі, мистецтві модернізму. Модернізм був 
тією площадкою, де проводилися найсміливіші експерименти з геометричною побудовою простору, 
вони є актуальними і сьогодні.

Але яким чином можна було вибудувати глибокий простір зі своєрідним орнаментальним рит-
мом форм на перших планах? Для відповіді на це питання звернемося до подібної практики давніх 
часів, а саме єгипетського мистецтва. О. Павленко писала, «версія, що Бойчук увесь свій метод 
будував на вивченні іконопису (візантійщина), це не зовсім так. А Єгипет? Швидше це можна було 
б вважати одним із наріжних основ його методу» [2]. Цю думку підтверджує і Б. Лобановський, за-
значаючи, що до розробленої формальної методики бойчукізму входили конструктивні прийоми 
давньоєгипетських художників, русько-візантійського, романського та готичного живопису, а методи 
узагальнення форми відповідали сучасному етапу конструктивізму [2]. 

Зображуючи предмети на площині картинного поля, художник стоїть перед вибором способу його 
передачі, застосувавши істинну геометрію предмета, якою він володіє об’єктивно, чи видиму геоме-
трію, створену об’єктивною геометричною формою предмета, але перетвореною при його зоровому 
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сприйнятті. Тобто у першому випадку майстер передає те, що «знає» завдяки геометрії об’єктивного 
простору, у другому те, що «бачить» ― видимої геометрії перцептивного простору. На певних етапах 
розвитку історії мистецтва художники віддавали перевагу об’єктивній (давньоєгипетські рельєфи, роз-
писи) чи видимій геометрії (мистецтво класичної античності) [4, с. 9]. У деяких випадках вони прагнули 
передати одночасно об’єктивну і видиму геометрію, створюючи своєрідний синтетичний твір, у якому 
глядач бачив певну долю геометричної інформації предмета та сам предмет з певної точки зору. 
Водночас рисунок є лише умовним способом відображення простору на площині картини, стіни тощо і 
предметів у ньому, оскільки, незалежно від типу перспективної побудови, зображення видимого пред-
мета буде мати певні відхилення чи деформації, що пов’язано із властивостями зорового сприйняття 
(мононуклеарні та бінокулярні ознаки [4, с. 3]). Тому перед художниками розширилися межі варіюван-
ня геометричних образно-виразних прийомів і засобів, і у різні епохи вони по-різному комбінували долі 
об’єктивної і видимої геометрії у своїх творах, увівши вибрані для цього умовності. 

Мистецтво Михайла Бойчука, як вважає Б. Лобановський, є аскетичним православним експресі-
онізмом [2, с. 45]. Так, простота та певна умовність вирізняли твори митця і його послідовників, але 
в них відчувалася глибинність думки, складність сюжетних композицій, духовність образів, націо-
нальний підтекст. Теорія Бойчука зросла з потреби «великого» мистецтва, яке він знаходив у мис-
тецтві імперсональному, позбавленому суб’єктивізму, скороминучої настроєвості [6]. Розробляючи 
образно-пластичну систему, він, прагнучи до вироблення стилю, в якому б був примат духовного 
над матеріальним, звернувся до вивчення стильових та художньо-стилістичних особливостей мис-
тецтва давніх часів. Бойчукізм був відкритою системою як до тенденцій відродження давніх тради-
цій мистецтва, так і до сучасних авангардиських напрямів. Серед розмаїття напрямів та течій, що 
вирували у європейському культурному житті початку ХХ ст., митець прагнув віднайти новий стиль, 
у якому б поєдналися стилістично близькі художні явища та живописні принципи з площинною ор-
ганізацією простору ― єгипетського та азійського мистецтва, візантійського та давньоукраїнського 
монументального малярства, творчість Джотто та митців італійського Проторенесансу, новітнього 
європейського мистецтва від експресіонізму до конструктивізму, а також українського образотвор-
чого фольклору, іконопису як джерел національної культури. М. Бойчук прагнув віднайти у них 
підґрунтя для розвитку великого синтетичного стилю сучасного монументального мистецтва [7]. 
Синтетизм як творчий метод, що зародився у французьких майстрів і поширився серед митців різ-
них країн, у поліфонічному мистецтві бойчукістів набув неповторного національного звучання [8]. 

Здобувши європейську освіту саме у період формування нових напрямків модернізму (фовізм, 
кубізм, експресіонізм, футуризм, орфізм, супрематизм, конструктивізм), М. Бойчук мріє про за-
снування української школи монументального живопису, яка б відповідала сучасному життєвому 
устрою. В 1910-х рр. у Парижі, об’єднавши групу молодих художників (М. Касперович, З. Сегно, Бо-
дуен де Куртене, Т. Налепинський, С. Налепинська, О. Шрамм та ін.), митець створює «Renovation 
Byzantine». Мистецька практика та вивчення iсторiї мистецтв у Парижi зорієнтували художників у ви-
робленні творчого напряму на основі мистецтва Вiзантiї й Київської Русi, як вершинних явищ худож-
ньої творчості. Саме на таких засадах М. Бойчук і прагнув відродити українське мистецтво, оскільки 
ґенезою української художньої культури вважав візантизм, який асимілювався в образотворчому 
фольклорі, тому майбутнє українського мистецтва він пов’язував із розвитком усіх видів художньої 
творчості [8, с. 9]. М. Бойчук сповідував ці принципи й при викладанні у майстерні монументаль-
ного живопису Київського художнього інституту, де, навчаючи учнів, пробуджував зацікавлення до 
давньоруського та візантійського іконописів, шедеврів раннього Ренесансу та стилістики рельєфів 
Давнього Єгипту, також застерігав при відрисовці не копіювати їх бездумно, а аналізувати принципи 
формальної побудови. Працюючи над композицією, слід дбати про контрасти рухів, характерів, лі-
нійних ритмів, але не заради поверхової стилізації, а для виявлення внутрішнього змісту, структури 
та організації форми в умовному просторі образу [9]. Ці програмні завдання викристалізовувалися 
на ранній стадії творчості самого митця, ще в період перебування в Європі, оскільки він сам ретель-
но вивчав техніки, сюжети, особливості трактування образів, людських фігур, художнього простору 
візантійського фрескового живопису та мозаїки, мистецтва Сходу, Єгипту. До цієї практики, напевно, 
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входило і створення асоціативних композицій на основі сюжетів оригіналів. Це припущення ґрун-
тується на порівнянні візантійських мозаїк та картин М. Бойчука, що є близькі за темою та змістом, 
художнім вирішенням, композицією сцен, стилістикою образів. Наприклад, у Великому імператор-
ському палаці (Константинополь, V–VI ст.) виконано мозаїку «Жінка з глеком» у провідних ще на той 
час античних традиціях з плавною ритмікою ліній у трактуванні образу, вишуканою гамою. Мозаїка 
дещо пошкоджена, але зі збереженого фрагменту можна побачити зображену у профіль фігуру жін-
ки, що рухається в напрямку правої частини композиції, на лівому плечі вона тримає глек з ручкою, 
позаду неї росте пишне дерево. Тема розвивається по вертикалі з певним інтервалом, формуючи 
ритм композиційного ладу. Ця тема перегукується з темою картини М. Бойчука «Молочниця» (1910-
ті), в якій тематична лінія також розвивається по вертикалі, але поділена на три частини, де в цен-
тральній зображено жінку, що несе глеки з молоком на коромислі. Жінка намальована на тлі густого 
лісу, стрункі стовбури дерев з поодинокими гілками (крона виходить за межі формату картини) фор-
мують ритмічну просторову структуру картини з закритим простором і зміною фаз ритму по колу. 
Композиція, в якій структура обумовлена півколом чи колом, органічна для людського сприйняття, 
оскільки людина сприймає навколишній світ завдяки сферичному сприйняттю простору, тому усі 
вертикалі та горизонталі викривляються в середині цієї сфери. Композицію зі зміною фаз ритму по 
колу застосовували ще в Давньому Єгипті з його планометричною передачею зображення (з різних 
точок зору). Яскравим прикладом може бути рельєф «Плакальники» (бл. 1300 р. до н. е.), в іконо-
графії якого закладений поступовий рух по колу з жестів рук і поз фігур, що відтворюють не один 
момент руху, а послідовні його фази, обумовлюючи безперервність руху погляду. Ритм просторової 
структури рельєфу посилюється і пластикою людських фігур з умовним поворотом площин: ноги, 
тіло, голова зображені у профіль, а плечовий пояс та око в фас. Тут монументальність суміщується 
з декоративним розумінням форми. У моделюванні жіночої фігури «молочниці» М. Бойчука відчутні 
ремінісценції давньоєгипетського канону, зокрема у повороті плечей, передачі рук та ніг, але цим 
елементам митець надає імпульс руху, наприклад, змістивши з однієї лінії стопи ніг, на противагу 
єгипетським, розміщеним на одній лінії, а також змінивши кут нахилу рук, які в давні часи малювали 
опущеними донизу. Якщо у єгипетському мистецтві найбільш інформативним зображенням люд-
ської фігури був поворот у профіль відповідно до системи ортогональних проекцій, а багаторазовий 
повтор однієї фігури міг передавати процес, що відбувався у часі, то в українському мистецтві най-
більшого виразу і передачі емоцій надавали обличчю в фас, особливо характеру погляду, що дуже 
вдало відображав у своїх образах М. Бойчук. Можна припустити, що М. Бойчук також прагнув по-
казати процес, який відбувався у часі, а саме роботу жінки-молочниці, яка носила глеки з молоком, 
і у цьому випадку він застосував багаторазовий повтор форм глеків (своєрідний гіперболізм, що у 
подальшому стає активною складовою композицій митця), причеплених на кінцях коромисла. Глеки 
у даному разі набували знакового характеру. 

Горизонтальне розташування коромисла з глеками молока і розташування фігури на вертикалі 
та перетині геометричного і картинного центрів визначає статику і динаміку пластичних мас у кар-
тині. Динаміку передано через рух фігури, нахилені дерева, повтор форм глеків, ледь нахилена 
лінія горизонту створює відчуття напруги, разом з тим прийом вертикальної симетрії, центром якої 
є постать жінки-молочниці, урівноважує цей рух, надаючи жіночому образу внутрішнього спокою, 
а композиції – статичності. Композиція зі зміною фаз ритму по колу впливає на напрям руху по-
гляду ― відцентровий рух у картині змінюється доцентровим і навпаки. Такий прийом характерний 
середньовічному іконопису, де образ святого чи святих зображували у найбільш активному місці 
площини ― на перетині картинного і геометричного центрів, у яких закладена статична рівновага, 
що формує відчуття спокою. Доповнення образу різними знаками, тематичними сценами житія по-
силює центр і вносить у композицію певну динаміку, рух. Таким чином погляд «сковзає» від центра 
в різні боки, прочитуючи навколо центральної постаті зображення, а далі знову повертається до неї 
(відцентровий і доцентровий рух). На противагу композиції єгипетського рельєфу та середньовічної 
ікони, де рух погляду не проходить у глибину, а спрямований по колу на фронтальній площині, у 
творі митця рух спрямований у глибину й охоплює перший і другий плани завдяки ритму образот-
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ворчих форм. Ілюзорна глибина першого плану картини передана у вигляді обрисів поверхні землі, 
лісу, характер якої близький східним і візантійським мозаїкам. 

Візантійське мистецтво, вважав М. Бойчук, було винятково згармонізованим з погляду ритму, 
руху, кольору, а багато давньохристиянської символіки збагачено елементами впливу Сходу [10]. 
Особливої уваги у творах митця заслуговує стилістика образотворчих форм з наявною внутріш-
ньою і зовнішньою силою. При рівновазі сил композиція є сталою, статичною, збільшення зовніш-
ньої напруги у пластичній системі призводить до взаємодії контрформ і контроб’ємів. В образній 
системі бойчукістів переважали форми, насичені активною внутрішньою енергією, внутрішніми си-
лами, що наче «розпирали» форму, надаючи їй наповненості, округлості, самостійної значущості. 
А через це ― особливої позитивної, стверджуючої сили, яка, безумовно, і визначала особливість 
їхнього монументального стилю [11]. Монументалізм, ― говорив М. Бойчук, ― це не просто вели-
ке і площинне, це організованість образу, при якій відкидається все випадкове. Форма повинна 
сприйматися цільною, замкненою у злагодженому ритмі, з найпростішими первісними об’ємами. 
Запозичений від давньоукраїнського іконопису принцип оберненої композиції (відмова від лінійної 
перспективи), не руйнує образ людини в монументальному творі, а навпаки – дозволяє акцентувати 
найголовніше [9]. У творах митця та його послідовників риси монументалізму характерні і побудові 
композиції, і стилістиці образів. У картині «Молочниця» М. Бойчука монументалізм своєрідно інтер-
претований у стилістиці жіночої фігури та дерев. Введення стилізованих дерев, що обрамовували 
й своєрідно відділяли сцену, сюжет чи мотив один від одного й одночасно були як стилеутворю-
ючий і ритмічноорганізуючий елемент композиції, характерно для мистецтва Візантії і близьких до 
них за програмою, особливо в період іконоборства країн, Сходу. У мозаїці «Архітектурний пейзаж»              
(705–711 рр., мечеть Омеядов, Дамаск, Сирія) виконано фризову композицію, де поміж високих 
дерев зображено різні архітектурні споруди. При виділені головного мотиву у фризовій композиції 
мозаїки дерева зображували з нахилом до нього, а менші за формою та розміром відділялися де-
ревами з прямим стовбуром, які здіймалися вище розташованого між ними об’єкта. Дерева зобра-
жували силуетно і ніби врозріз. Композиція «Архітектурного пейзажу» побудована на основі низької 
точки зору, що властиво візантійським мозаїкам і картині М. Бойчука «Молочниця». Завдяки низькій 
точці зору головний об’єкт чи персонаж набуває пафосності, величі, монументальності. Особливо 
це проявлялося у візантійських мозаїках, де дерева були нижчі або трохи вищі за фігуру, на проти-
вагу східним, де вони високо здіймалися над архітектурними спорудами. У мозаїці купола св. Софії 
у Салониках образ Христа обрамовує фризова композиція, в якій у ритмічній послідовності зобра-
жено на повен зріст Богоматір з ангелами по боках та 12 апостолів, розташованих поміж дерев, 
що формували загальний ритм композиції. М. Бойчук поєднав особливості виразу дерев східних і 
візантійських традицій, але адаптував їх до образного ладу твору, залишивши у картинному про-
сторі зображення форми стовбурів дерев, щоб підкреслити монументальність художнього образу. 
Ці приклади підтверджують те, що митець ґрунтовно вивчав художньо-стилістичні особливості цих 
та інших культур і багато в чому відштовхувався від них у пошуках стилістики образів, засобів їх ви-
раження, принципах побудови простору тощо, але створював близький українському духу, культурі 
художній образ, апелюючи до українського селянського типу як людини, так і природи. 

Французький критик початку XX ст. Г. Аполлінер, оцінюючи творчість і погляди М. Бойчука та 
його послідовників, писав, що у своїх невеликих картинах митці торкаються найсучаснішої тема-
тики: «Гусятниця», «Архітектор», «За читанням», «Ідилія» та ін., в яких збережені традиції релігій-
ного живопису України, що є втіленням візантінізму [12]. Але у пошуку виразності художніх образів 
бойчукісти зверталися не лише до релігійного живопису, велику увагу вони приділяли вивченню 
народного мистецтва з його своєрідним «примітивним» трактуванням образів. Якщо звернутися до 
витоків іконографії візантійського мистецтва, то можна відзначити, що її основу складає стилістика 
образів народного мистецтва, особливо антропоморфного ряду, тому живописні твори Бойчука і ві-
зантійські мозаїки поєднували не лише стилістика, композиція, колорит, а й народне мистецтво, на 
яке орієнтувався митець. Він говорив, що «треба боротися з поглядами сучасної суспільності. Ви-
ховувати її на кращих, справді естетичних зразках. <> Чому ми, українці, маємо найбільше, може, 
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даних, щоби взяти на себе таке завдання? Тому, що ми маємо невичерпні джерела зразків у іконах, 
мозаїках, фресках, архітектурі, різьбі, скульптурі, вирізуванні, вишиванках, гончарстві, вибійках, 
писанках, килимах і т.д. А також пісні, музиці, мелодіях, танцях, обрядах, казках, думах, у мові… 
Це є наші неоціненні скарби, у котрих є вже увесь синтез малярства національного, синтетично-
українського! Треба тільки мати свідомість і вміти з цього матеріалу користати..» [6]. 

Народне мистецтво, це ― мистецтво орнаментальне, символічне, багатобарвне. У двадцяті 
роки орнаменталізм розглядався як закон умовності форми і простору, повторення орнаменталь-
ного мотиву ― як посилення ритмової суті явища, тобто на перший план вийшли формальні мо-
менти [13]. Схильність до певної геометризації форм та орнаментальної стилізації простежувалася 
у багатьох творах Бойчука, але великого значення він надавав ритму, на основі якого закладався 
метричний (орнамент) чи динамічний лад композиції. У картині «Молочниця», як і інших роботах, 
митець прагнув віднайти найпростішу ритмічно-просторову структуру, в якій би розкривалася сут-
ність образу людини тієї чи іншої професії, її внутрішній духовний світ. У зв’язку з цим він вивчав 
різні системи геометричної побудови простору та просторово-часові ритми.

М. Бойчук, вивчаючи особливості ритмічно-просторової структури, створив свій динамічний ритм 
живописних та графічних композицій. Митець відзначав, що «строгість композиції у русі ― ритмі. Вве-
дення рівноритмічних форм в один композиційний елемент призводить до занепаду ладу твору. Пере-
межовування ритмів повинно бути у чіткій послідовності» [14]. Тому він прагнув до «музичних ритмів 
ліній» і форм. Просторовий ритм задається закономірністю зустрічі з наступним елементом ряду не 
в передбачуваний момент, а в певному місці, і може розгортатися не лише в одному, а одночасно в 
декількох вимірах. Саме цей принцип і використав митець. Розглянемо це на прикладі твору «Молоч-
ниця», де сцена передана через поділ площини картини за принципом симетрії і асиметрії одночасно. 
Принцип симетрії з її метричним ритмом, властивим орнаменту, застосований у розвитку теми по 
вертикалі, як уже було зауважено вище, з виділеним центром (персонажем). Поділ площини картини 
горизонталями на перший, другий і третій плани має асиметричний характер з динамічним ритмом, 
оскільки чітко «прочитується» фронтальний план, а другий зміщений і майже зливається з першим, 
відділяючи більшу частину картинного поля для передачі характеру головного персонажа (це власти-
вість двовирімного простору), водночас є висока лінія горизонту, окреслена на третьому плані. 

У ритмічно-просторовій структурі Бойчук дуже вдало використав особливості геометричної по-
будови давньоєгипетського живопису і рельєфу, а саме метод ортогональних проекцій з умовним 
поворотом площин, розрізів, різномасштабності, зсувів, знакового характеру зображень. В єгипет-
ському мистецтві вертикалі і горизонталі здебільшого не перетинаються, а доповнюють загальний 
просторовий ритм. Наприклад, в ілюстрації з Книги Мертвих (IV ст. до н.е.) «Суд Осіріса» сцена 
відбувається у просторі умовної споруди, відтвореної у вигляді двох колон та їх перекриття, де го-
ловне дійство розгортається на першому плані, побудованому на основі низької точки зору. Фігури 
передані з високою художньою інтерпретацією приналежних ознак, на противагу повторюваним 
однотипним фігурам суддів, що розташовані на другому і третьому планах на основі високої точ-
ки зору. Застосування різних точок зору для розкриття художньої ідеї сцени органічно поєднані 
горизонтальним ритмом ліній, що відтворюють поверхню землі та процесій на ній, а також балки 
перекриття колон та вертикальним ― самих колон та фігур. Така ритмічна організація простору ха-
рактерна і для картини М. Бойчука «Молочниця», де біля країв картинного поля зображено дерева з 
прямим стовбуром, а інші, ледь нахилені, заповнюють простір між ними. Але митець поєднує плани 
не за принципом горизонтального поділу, а на основі розвитку ритму по вертикалі, де «входом» у 
картину є жіноча постать, а саме ступня правої ноги, з якої погляд плавно переходить на фігуру, 
що поєднує перший і другий плани. Розташовані на другому плані дерева, завдяки виведенню їх 
крон за межі картинного поля, поєднують другий і третій плани. Отже, заданий вертикальний ритм 
у передачі образотворчих форм та їх розташування у просторі картинного поля визначає структуру 
композиції твору і формує її цілісність. Варто згадати ще один принцип побудови простору у дав-
ньоєгипетських рельєфах і розписах, де глибина простору через неможливість передати її у ортого-
нальній проекції, формувалася за рахунок перекриття далі розташованих предметів ближчими, хоч 
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вони могли бути на одній лінії. У М. Бойчука зображення жінки-молочниці і дерев обабіч та позаду 
неї «вписано» ніби в одну площину, але за рахунок перекриття формується відчуття глибини, яке 
митець посилює певними зсувами форм (вивід ступні на перший план, стовбурів дерев на третій), 
щоб відійти від єгипетського трактування фігур на одній лінії. Відсутність оптичної перспективи у по-
будові простору є також їх характерною особливістю. У картині митця образотворчий ряд передано 
на тлі однотонної блакитної площини, яка не містить ніяких точок сходу, формуючи перцептивний 
простір. Умовна глибина цього простору не дає погляду проходити глибоко в картину, а повертає зір 
глядача назад, на перший план, і митець застосовує високу точку зору для побудови лінії горизонту 
у верхній частині роботи, де, завдяки світлоповітряній перспективі, утворюється ілюзорна глибина 
простору, що надає погляду можливість осягнути її. Таким чином, проаналізувавши прийоми геоме-
тричної побудови простору мистецтва Давнього Єгипту і картини М. Бойчука «Молочниця», можна 
сказати, що в них є багато спільного, а різні точки зору у передачі зображення на площині, закла-
дені давніми майстрами, активно використовувалися у подальших періодах розвитку мистецтва, і 
до них зверталися митці модернізму. М. Бойчук, наслідуючи різні стилі, уміло трансформував їх у 
своїх творах на основі синтезу.

Дуже виразними не лише за спільними з давньоєгипетськими принципами геометрії простору, 
а й художньою образністю є твори учнів М. Бойчука, зокрема М. Касперовича. У картині «Качки» 
(1920) зображено уподібнений єгипетському пейзаж ― річка, що тече між берегів на тлі піщаних 
пагорбів і двох пірамід (цитата оригіналу), гармонійно поєднаний з українським мотивом ― пла-
вання качок на річці. М. Касперович вибудовує ритмічно-просторову структуру картини на основі 
фази зміни руху по колу, що охоплює усі плани. Динамічний ритм закладений у розташуванні та 
позах качок, його рух завершує характер нахилу дерева. Динамічний ритм розвивається на тлі 
метричного ритму хвиль води та узагальнених форм пейзажу. Ці ритми посилює контраст пло-
щинного і об’ємного трактування форм, яким обумовлено прийоми побудови простору картини, де 
річка зображена на основі ортогональних методів (проекція у виді збоку) і обіймає перший і другий 
плани, а пейзаж на дальньому плані за допомогою лінійної перспективи, з умовною точкою сходу, 
розташованою за кроною дерева. Виражений через умовно-геометричні зигзагоподібні хвилі деко-
ративний характер річки властивий давньоєгипетському мистецтву, де майстер прагнув передати 
не воду як таку, а знак води, що яскраво ілюструє сцена «Душа померлого п’є воду у потойбічному 
світі» з Книги Мертвих (1085–950 рр. до н. е.). На такій умовній «водяній» поверхні кораблі, риби 
чи підводні тварини, що пливуть, набували знакового характеру. М. Касперович також звернувся 
до такого трактування і створив своєрідну образно-знакову композицію, де річка, качки, дерево на-
бували цих властивостей на тлі монументальних форм пірамід та пагорбів. Отже, можна сказати, 
що побудована на основі різних систем перспективи композиція з ритмічною організацією простору 
призводить до деформації його сприйняття, разом з тим майстерне поєднання художніх принципів 
давньоєгипетських майстрів, сучасних тенденцій мистецтва, українських мотивів і власної манери 
М. Касперовича надало йому можливість створити цілісний, гармонійний художній образ твору. 

Експериментуючи з різними живописними прийомами та системами перспектив, бойчукiсти праг-
нули до національної своєрiдностi українського мистецтва, що особливо відобразилося у творах О. 
Павленко «Тіпає коноплі» (1920), В. Седляра «Портрет Оксани Павленко» (1926–1927), А. Іанової 
«Прачки» (близ. 1925–1930), О. Кравченка «Тіпають коноплі» (1929) та інших. Усвідомлюючи осо-
бливості світосприйняття монументаліста, О. Павленко також звернулася до світової мистецької 
спадщини, як учив М. Бойчук, у пошуку відповідних художніх засобів для передачі фігури з різних то-
чок зору, як у розписах Давнього Сходу, й іншого розуміння масштабу, ракурсу, простору [8, с. 174]. 
Геометрія картини «Тіпає коноплі» О. Павленко побудована на основі симетрії і асиметрії. Симетрія 
застосована у згрупуванні головних елементів композиції (жінки, що тіпає коноплі, станка, на якому 
здійснюється робота і сушарки) у формі витягнутого трикутника, розташованого на вертикальній осі. 
У ньому закладена цілісність і рівновага композиції, водночас він є орієнтиром розвитку просторово-
го динамічного ритму, заданого зображеною асиметрично відносно вертикалі фігурою жінки. Нахил 
її фігури своєрідно повторюється окремими деталями конструкції сушарки, підпор станка, ритмом 
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форм яких мисткиня прагнула передати процес, що розвивається у часі. Між процесом тіпання ко-
нопель і їх сушінням у реальному житті проходить певний проміжок часу, у картині цей проміжок             
О. Павленко виразила через композиційну паузу між працюючою жінкою і сушаркою, дещо меншою 
за розміром, друга пауза займає місце між сушаркою та парканом і третя, передбачена за межами 
паркану, але умовність її виразу не має візуальних меж. Закладені таким чином композиційні паузи 
створюють горизонтальний динамічний ритм у просторі, глибина якого вибудувана за рахунок пере-
криття дальніх предметів ближніми на основі ортогонального методу, властивого давньоєгипетсько-
му живопису. Його ремінісценції прослідковуються не лише у ритмічно-просторовій структурі, а й у 
стилістиці жіночого образу, якому притаманне силуетне трактування фігури у профіль, разом з тим її 
торс зображений у фас завдяки умовному повороту площини. 

Площинна організація простору з динамічним ритмом складає й основу композиції картини            
А. Іванової «Прачки» (1925–1930). Мисткиня створила гармонійний художній образ, закомпонував-
ши три жіночі фігури, що стоять на кладці біля річки, на основі двох трикутників, що перекривають 
один одного. У центрі перекриття зображено середню з прачок, а дві інші обабіч, три монументальні 
постаті розташовані майже на одній лінії другого плану, але для більшої виразності художниця за-
стосувала деформацію і певний зсув форм жіночих фігур. Фігури, своєрідно переплетені між собою 
з плавно перетікаючими рухами рук, формують зміни фаз ритму по колу, завдяки частковому пе-
рекриттю дальніх форм ближніми (ортогональний метод). На основі утвореної ритмічної структури 
вибудована глибина простору, яку підкреслюють елементи кладки (дошки), напрям річки та обриси 
пагорба підпорядковані системі лінійної перспективи. Контраст систем побудови простору картини, 
пластичного виразу та техніка виконання складають синтез зовнішнього і внутрішнього змісту твору 
А. Іванової. 

Відомо, що не лише мізерна кількість творів, приналежних школі М. Бойчука, збереглася до 
сьогодні, а й самих учнів, що пережили ті часи. О. Кравченко, якому пощастило вчитися у майстра 
на останньому курсі Художнього інституту, усе своє життя утверджував у своїх малярських роботах 
принципи бойчуківської школи, виражені у вічних народних темах та лаконічній монументальній 
формі [15]. Саме на четвертому курсі М. Бойчук вводить у практику студентів КХІ безпосереднє 
виконання незакінчених робіт, пов’язаних з архітектурним середовищем [16]. Найкращим способом 
навчання цьому була робота в майстерні, де стіни були об’єктом праці. З них здирали старий тиньк, 
рисували в натуральну величину шкіци, готували свіжий ґрунт для майбутніх фресок [3, с. 27]. Хоч 
після реорганізації інституту 1934 року фрески знищували, та все ж в одній з аудиторій збереглися 
їх фрагменти. Розглянемо підготовчий рисунок до фрески дипломної роботи О. Кравченка, викона-
ної на стіні аудиторії КХІ «Копають картоплю» (1930, зберігся лише у відбитку), у період навчання в 
майстерні М. Бойчука. Композиція, ритм і художній образ сцени побудовані на основі узагальнених 
форм чоловічих і жіночих фігур, що виконують різну роботу при викопуванні картоплі. Тематична 
лінія розвивається зигзагоподібно, поєднуючи плани твору. Жіноча фігура, нахилена до землі, на 
першому плані задає ритм композиційному ладу, оскільки вона є змістовним зв’язком між двома 
групами на другому плані ― трьома чоловіками, що зігнулися над лопатами викопуючи картоплю, 
і трьома фігурами, що стоять біля наповненої корзини з картоплею. Ця сцена закомпонована у 
трикутник з вершиною у лівому нижньому куті, що посилює значення фронтальної фігури. Водночас 
протилежний правий кут у картині виходить за межі картинного поля, що характеризує розвиток 
процесу в часі і просторі, формуючи динамічний ритм просторової структури. Натомість фігури, що 
стоять по лівому краю картини, зупиняють цей рух, завершуючи сцену збирання картоплі, символіч-
ним виразом якої є корзина з урожаєм. Але О. Кравченко вирішує не завершувати сцену збирання 
картоплі, а дати її розвиток на третьому плані, намалювавши тракториста, що оре поле для ново-
го урожаю. Композиція цієї сцени також вписана у трикутник, але вершиною догори, що окрес-
лює фігуру тракториста. Цим митець хотів показати надію людей на добрий майбутній урожай. У 
цьому рисунку бачимо спільні риси зі школою М. Бойчука ― композиційний прийом згрупування 
образотворчих форм у трикутник, об’єднання планів змістовними зв’язками і ритмом пластичних 
форм, розвиток теми за межами картинного поля, триразовий повтор фігур, яким О. Кравченко на-
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дав індивідуального характеру, лаконічна мова і монументальність образів. Водночас у цій роботі 
проявилася власна манера митця – у стилістиці образного ряду, у побудові ритмічно-просторової 
структури.

Отже, з проведеного аналізу творів М. Бойчука та його учнів можна зробити висновок, що твор-
чі принципи бойчукізму базувалися на широкому діапазоні мистецьких практик від найдавніших 
часів до сучасних напрямів, на основі синтезу яких вироблені індивідуальні прийоми ритмічно-
просторової структури творів, що об’єднували загальні риси школи: потяг до національної темати-
ки, вираженій у образах-символах монументального характеру.
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Юлія МАЙСТРЕНКО-ВАКУЛЕНКО,
мистецтвознавець

ГРАФІЧНА СПАДЩИНА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ЯК ЧИННИК МИСТЕЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: 

ПОГЛЯД НА МАТЕРІАЛИ І ТЕХНІКУ ВИКОНАННЯ

У науковій літературі образотворчу спадщину Тараса Шевченка часто називають загально 
«малярською», що не зовсім коректно, адже живописних творів у нього набагато менше, ніж гра-
фічних. З останніх велику частину становлять власне рисунки та малюнки [1], їх дослідження як 
окремої сукупності творів не проводилося, через що не визначено чіткої поетапної картини роз-
витку Шевченка-рисувальника. Лише деякі з дослідників образотворчої спадщини поета, зокрема                
Д. Антонович, акцентували на тому, що Шевченко був власне рисувальником, а не живописцем. По 
суті, а не за обставинами життя «Шевченко, як і Брюллов, обидва тепер представляються більшими 
рисувальниками, ніж малярами» [2, с. 76].

Т. Шевченко надзвичайно цікавий для нас саме своїми рисунками, адже після занепаду школи 
рисунка іконописної майстерні Києво-Печерської лаври, після втрати традицій рисунка ХVIII сто-
ліття, виїзду найкращих майстрів-рисувальників – А. Лосенка, К. Головачевського, І. Саблукова 
(Саблучка), І. Мартоса – за кордон, школа рисунка, власне професійний рисунок припинив своє 
існування в Україні майже на століття, починаючи з середини ХVІІІ і до 30-х років ХІХ ст., коли його 
відродив Тарас Шевченко. 

Обсяг наукової літератури, що присвячена вивченню образотворчої мистецької спадщини              
Т. Шевченка, дуже великий та змістовний, його хронологічні межі перевершують століття. Глибокі та 
ретельні дослідження, проведені протягом цих років, всебічно висвітили творчість майстра, стиліс-
тику його творів, глибину розкриття образів, поетичність художньої мови, психологічну характерис-
тику героїв, композиційне вирішення окремих аркушів, а також місце Шевченка як в українському, 
так і у світовому мистецтві. Натомість матеріали та техніка виконання його рисунків аналізувалися 
досить побіжно. А використання Шевченком різних технік та матеріалів є дуже важливим і цікавим 
питанням, яке варте більшої уваги. З роками рука митця ставала твердішою і впевненішою, лінія 
– пластичнішою, активізувалось використання кольору, застосовувалися різноманітні рисункові ма-
теріали – усе це вкрай важливе для втілення художнього образу. Серед науковців, які приділили 
увагу цьому питанню, слід назвати ґрунтовні праці Д. Антоновича [2, 3], дослідження Л. Владича [4, 
5], чудовим прикладом наукового підходу у викладенні матеріалу є факсимільне видання «Альбому 
1845 року» з передмовою С. Гальченко [6].

Рисунки та малюнки Шевченка виконані на папері та на картоні. Спеціальні дослідження остан-
ніх не проводилися, але з літературних джерел та з філіграней вдалося встановити, що Тарас 
Григорович використовував брістольський картон, олександрійський, ватманський папір і торшон1, 
також часто застосовував кольоровий та тонований папір. Слід наголосити, що переважно Шевчен-
ко тонував папір власноруч (це можна безпомилково визначити методом мікрохімічного досліджен-
ня, але й наочно є достатньо факторів, щоб висловити таке припущення: помітні смуги від пензля; 
плями та заливи на зворотах; різні відтінки практично всіх аркушів тощо). Основні групи матеріалів, 
з якими працював Шевченко, це: графітний олівець, тушувальний порошок (розтушовка), м’який ма-
теріал (вугіль, італійський олівець, білий олівець, крейда та їх різноманітні поєднання між собою), 
туш (перо та пензель), сепія, акварель. 

Твори Шевченка, як правило, розглядалися в хронологічній послідовності створення, або за 

1 Тарас Шевченко. Мистецька спадщина: У 4 т. – К.: АН УРСР, 1961-1964. – Описи та коментарі; Костенко А. І. За 
морями, за горами. – К.: Радянський письменник, 1984. – С. 70–71; Філігрань «Whatman 1846» аркуша «Шхуны «Кон-
стантин» и «Михаил» (1848); Шевченко Тарас. Зібрання творів: У 6 т. – К.: Наукова думка, 2003. – Т. 6. – С. 49, 346.
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жанровими групами. Такий підхід не дає можливості побачити цілісно технологічну «кухню» худож-
ника, розвиток його смаків і уподобань, а також сприяє появі помилок стилістичного визначення, 
пов’язаних з використанням різних матеріалів. Саме тому, зважаючи на характер використання 
матеріалу, пропонуємо об’єднати рисунки Тараса Шевченка в такі групи: 

Рисунки та малюнки на білому папері:
– начерки, короткострокові зарисовки олівцем; 
– рисунки олівцем; 
– рисунки тушшю, пером та пензлем;
– малюнки сепією та монохромною аквареллю (з олівцем або без).
Об’єднавчим фактором творів цієї групи є монохромність, як поверхні, так і рисувальної речо-

вини. 
Монохромні рисунки та малюнки на тонованому або кольоровому папері: 
– рисунки олівцем;
– рисунки тушшю, пером;
– рисунки італійським та білим олівцями;
– малюнки сепією та монохромною аквареллю.
Особливістю другої групи є використання кольорового та тонованого паперу як активного ком-

понента зображення. Про це майже не йдеться у дослідженнях, присвячених творчості Шевченка.
Акварелі:
– малюнки аквареллю у два або три кольори;
– малюнки аквареллю у два або три кольори на тонованому папері;
– поліхромні акварельні малюнки.
Третя група складається з акварелей у два-три кольори, ускладнених подекуди кольоровою 

підкладкою, а також поліхромних малюнків аквареллю. В них колір використовується і для доповне-
ння зображення, і власне заради вираження, і, таким чином, ця група робіт є прикладом так званої 
перехідної ланки між рисунком і живописом [7, с. 284–285].

Наступним пунктом є акварелі картинного характеру, такі як «Одаліска» (1840), «Марія» (1840), 
«Пожежа в степу» (1848) та інші, але вони уже, безумовно, не відносяться до рисунків, від робіт олій-
них їх відрізняє лише фактура фарбового шару [7, с. 276]. Як бачимо, твори Тараса Шевченка станов-
лять безперервний ряд від лінійного рисунка через тоновий малюнок плямою, злегка підфарбований, 

Коло Седнева.
1846. Папір, туш, 
сепія, акварель, 

перо
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малюнок у два-три кольори і аж до поліхромного акварельного живопису картинного характеру [8]. 
Робочі альбоми Шевченка – переважно олівцеві аркуші – це життя у самій своїй сутності, при-

чому життя не тільки зображуваної натури, а й внутрішнє кипіння думки майстра: начерки перемішу-
ються з ескізами композицій, доповнюючи, перетікаючи, перекриваючи один одного. Це рисоване 
розмірковування; воно всюди: на полях рукописів, на сторінках листів, ескізи до різних композицій 
– лаконічні, виразні, характерні – органічно уживаються на одному аркуші. Начерки постатей, рук, 
голів, ніг, складок одягу характеризуються насамперед знайденою цільною тінню та світлом, міц-
ною рисувальною лінією. У роки заслання ескізів та начерків стає значно менше. Уже нема того 
сплеску емоцій молодої людини, що б’ють через край: вони приховані в самісінькій середині серця 
і з’являються зовні значно скупіше у вигляді виважених, виношених, продуманих творів. За спосте-
реженнями В. Яцюка, велику кількість ескізів потребували саме олійні твори майстра, акварелі й 
сепії народжувалися, так би мовити, на одному подиху: їм передував один ескіз чи начерк з натури, 
а іноді й жодного [9, с.47].

Олівцеві рисунки, як портрети, так і пейзажні аркуші – це односеансові твори, метою яких було 
вхопити образ, певний стан. З технічної точки зору цьому якнайкраще допомагало використання 
«тушувального» порошку, який накладався за допомогою розтушовки великими цілісними тоновими 
плямами. Цей прийом був дуже розповсюджений, ним користувалися і К. Трутовський, і І. Сошенко, 
і І. Соколов, – власне майже всі українські рисувальники тієї доби. Рисунки Шевченка виділяє перш 
за все композиційна бездоганність великої плями тону. Кількість білого, сірого і чорного – класична 
тріада, яку розігрують на двомірній поверхні сотні поколінь мистців, – вражає своєю безпомилко-
вістю. Не контур, а саме міцна, пластична лінія загостреного вістря олівця охоплювала об’єм, що 
йде вглибину. В аркушах Шевченка нема зайвих деталей, і нема відчуття незавершеності. Одними 
з наймайстерніших олівцевих портретів є, безперечно, «Автопортрет» (1845) та «Портрет А.І. Ли-
зогуба» (1846–1847). У наступному автопортреті 1847 року Шевченко зробив велетенський крок 
назустріч узагальненню: опущено несуттєві подробиці, введено великі цілісні плями тону, скупо, 
вивіреним рухом окреслено деталі, нічого зайвого – ось вищий рівень мистецтва, який народжує 
образ. У наступні роки Шевченко працює олівцем у жанрі пейзажу, створивши той самий «пейзаж 
з настроєм», про який писав О. Новицький [10, с. 28], але підкреслимо, що це йому вдалося не 
тільки у завершених олійних та акварельних творах, а й у рисункових олівцевих шкіцах. Особливо 
це відчутно у порівнянні з пейзажами кужбушків, які створювалися під впливом Клода Лоррена 
або Ніколя Пуссена [11, с. 377]. Уже перші пейзажні аркуші з альбому 1839–1843 рр. – «У Києві», 
«Дерева», «Хата біля річки», а також більш викінчений рисунок «Видубицький монастир» (1843) 
привертають увагу образністю та виважено розставленими акцентами. Серед пейзажних начерків в 
альбомах 1846–1850 років дуже цікавими є аркуші «Хмари над берегом Аральського моря», «Бере-
ги Аральського моря» та інші, які продуманими композиційними ритмами розкривають нам характер 
мислення майстра під час рисування. 

Особливого рівня майстерності у володінні тушшю та пером досяг Шевченко в автопортреті 
1843 р. Стрімкий рух пера, зібрана, вивірена композиційно тональна пляма, якою характеризуються 
практично всі рисунки Шевченка, тонкі вертикалі, що ніби «тримають» цю пляму в просторі, – за 
словами Д. Антоновича, цей автопортрет «має всі властивості прекрасної роботи рисувальника, а 
при тому виїмково вдався авторові» [2, с. 138]. 

Рисунки альбому 1858–1859 років також виконані переважно тушшю, пером. Живі, високохудож-
ні, наповнені повітрям і простором. Можна сказати, що у творчості Шевченка принципово нічого не 
змінилося з часів 1845–1847 років – ті самі дерева, ті самі хатки, але ж як, саме як зображує їх Шев-
ченко через десятиліття! Він досяг тієї вершини, яка є вершиною професіоналізму, про що свідчить 
особлива цілісність і яскрава образність його творів. Якщо в аркушах з альбому 1845 р. та в рисунку 
«Дерево» (1845–1846) ми можемо розгледіти власне листочки, то в рисунках 1859 р. («Дерева», 
«Дерево», «Коло Канева», «В Корсуні») перед нами постає образ чи то окремого велетня-дуба, чи 
пейзажної групи, чи далекосяжних пагорбів, що туляться до обрію, головне, що деталі «домальову-
ються» в уяві глядача, а митець створив знак-ієрогліф образу. 
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Сепія вперше з’явилася в доробку Шевченка відносно пізно – у 1840 році («Хлопчик з собакою 
в лісі»), проте стала однією з найулюбленіших технік майстра. В нашій статті не варто зупинятися 
на детальному аналізі окремих аркушів, оскільки, як уже зазначалося, багатьма дослідниками нео-
дноразово та прискіпливо висвітлювалися усі твори Шевченка. Для нас наразі важливо те, що за 
технікою виконання сепії можна поділити на дві підгрупи, кожна з яких демонструє однакову стиліс-
тику незалежно від жанру. В ранніх творах, виконаних сепією, нема сильного навантаження тону, 
аркуші досить прозорі. Це ми бачимо і в автоілюстрації до поеми «Слепая» (1842), і в «Бандуристі» 
(1843), і в пейзажі «Церква Всіх Святих у Києво-Печерській Лаврі» (1846). Варто завважити, що в 
ранніх сепіях Шевченко активно користувався пером, штрихом та лінією, що підкреслювало ціліс-
ність тонової плями. 

Повною мірою Шевченко розкриває принади цього матеріалу на засланні. Причому сепія на-
стільки його захоплює своїми глибокими можливостями розпрацювання тонових градацій, що він 
практично припиняє роботу над акварельним і олівцевим портретом: тепер сепія – один напрямок 
його творчої діяльності, італійський олівець з крейдою або білим олівцем на тонованому папері – 
другий. Зоровий ряд сепій, якщо розглянути їх окремо від решти творів, виглядає дуже цілісним. І 
портрети, і автопортрети, і жанрові сцени, і серія «Блудний син», «Телемак-Діоген», і «Розп’яття», 
і навіть пейзажний аркуш «Шхуни «Константин» та «Михаил» – усі твори демонструють вишукано 
розіграні композиційні ритми, майстерно закомпоновані плями світлого та темного тону, ідеально 
знайдену лінію-перелом між ними. Принципово новою рисою сепій стала дуже глибока тональна 
градація, яка раніше не була притаманна творам Шевченка. Якщо раніше якість моделювання ство-
рювалася тепло-холодними вальорами, то тепер Шевченко відкрив для себе глибину оксамитового 
тону. В портретах сепією з’явилася активна тонова пляма тла, іноді він пробував урізноманітни-
ти її деталями інтер’єру або пейзажу, що не завжди приводило до вдалого результату. Скажімо, 
«Портрет А.О. Ускової з донькою Наташею» (1854) занадто переобтяжений зайвими деталями, які 
відволікають увагу від образів портретованих. Можливо, портрети виглядають синтетично тому, 
що Шевченко спочатку малював обличчя, постаті, а потім докомпоновував деталі інтер’єру або 
пейзажу. Натомість у жанрових сценах такого не трапляється, оскільки вони повністю взяті з на-
тури. І «Хлопчик розпалює грубку» (1849), і «Біля вогню» (1849), і «Байгуші» (1853), і навіть така 
складна за кількістю деталей робота, як «Т.Г. Шевченко малює товариша» (1848) являють собою 
насамперед гармонійну композиційну цілісність. Добре ілюструє цю ситуацію значно пізніший ар-
куш: «Натюрморт» (1860). Так само як і в натурних речах, ми бачимо ідеальну композицію білих 
і темних плям. Контуру як такого нема – є пластична лінія, яка то окреслює чітко форму, то роз-
чиняється у просторі. Дрібне листя рослин, що його так часто Шевченко використовував у своїх 
малюнках сепією, в натюрморті підпорядковане головному, змальоване цілісно, кількома рухами 
пензля. Натомість у скомпонованих мотивах, як-от у «Портреті А.О. Ускової з донькою Наташею», 
«Св. Себастіані» (1856), «Нарцисі та німфі Ехо» (1856) характер його рисунка зовсім інший: це 
мереживо з різнорозмірних мазків, що дуже подрібнює велику цілісну пляму тону. 

Вперше тонований папір з’являється в пейзажних малюнках 1845–1846 рр. Слід сказати, що 
рисунки олівцем і малюнки монохромною сепією та аквареллю на тонованому і кольоровому папері 
мають набагато більше спільних рис, аніж відмінностей, а тому нема особливої потреби розглядати 
їх окремо, тим більше, що майже усі вони належать до одного жанру – пейзажу. Аркуші з альбому 
1845 року «Чигирин з Суботівського шляху» (акварель) та «Андруші» (сепія) дуже характерні для 
Шевченкових творів цього періоду. Заливкою в два-три тони він вирішує світлотіньові завдання, а 
опрацювання пером додає живописної грайливості та образності. Малюнки сепією та монохромною 
аквареллю, які Шевченко створив протягом 1847–1850 років, набагато графічніші, ніж вищеназвані 
аркуші з української тематики. В малюнку «Пристань на Сир-Дар’ї в 1848 році» (1848) тональні 
плями являють собою суцільні заливки, майже без опрацювання, теплий вохристий колір паперу є 
простором неба. В пейзажах Казахстану Шевченко, як правило, залишав для неба набагато більше 
простору аркуша, ніж для землі (що не було характерним для українських пейзажів майстра). В 
цілому аркуші періоду заслання мають вигляд цілісніших, «збитіших» у тоні, цьому сприяє кольо-
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рова пляма площини: уміло використана митцем, вона дозволяє зекономити інші художні засоби. 
Шевченко це дуже тонко відчував, тому й не поспішав переобтяжувати тривалі роботи кольоровою 
підкладкою (в перший період заслання тонований папір використано лише у 5 викінчених аркушах), 
а швидкі зарисовки – навпаки збагачував тонуванням паперу (з 52 аркушів – 32 на тонованому і 1 
на кольоровому папері) [12, Описи та коментарі]. 

Зарисовки першого періоду заслання особливо гарні поряд з акварельними аркушами – ви-
тонченість і скупість олівцевої лінії у порівнянні з соковитістю акварельної заливки справляє ще 
інтелігентніше враження. Рожевий насичений колір паперу рисунка «Кизил-Джар» (1848–1849) 
зосереджує увагу на зображенні, темна центральна пляма скелі, зібрана вертикальними штриха-
ми, поступово розчиняється у насиченому повітрям просторі аркуша. «Берег Аральського моря»   
(1848–1849) – приклад твору, який виник майже з нічого. Теплий сірий відтінок паперу «працює» 
кольором неба, рівний горизонт, кущик трави, очерет, вертикаль якоїсь опори чи мітки, вдалині 
маленький силует шхуни. Ритми та плями діагоналей та вертикалей розіграно настільки мистецьки, 
що залишається тільки дивуватися тому високому рівню майстерності, мистецькому чуттю, з яким 
можна тільки народитися, а навчитися майже неможливо. Подібне враження справляє аркуш «Гор-
би в степу» (1848–1849). Треба мати справжню поетику в душі, щоб розкласти на аркуші паперу 
монотонні маси, як ноти, щоб вони заграли і стали цікавими, промовистими. 

Пейзажні аркуші другого періоду заслання досить подібні до рисунків попереднього періоду, 
але ще глибші і проникливіші. Виразніша композиція плям та ритмів, аркуші динамічніші, кольорова 
гама паперу більш ускладнена, багато темних та холодних відтінків, чого не було у творах попере-
днього періоду. Зі 106 аркушів 61 виконано на тонованому папері, а 19 – на кольоровому [12, Опи-
си та коментарі]. Чудові аркуші «Сюн-Кунх» (1851), один з яких виконано на світлому вохристому 
папері, а другий – на холодному сіро-зеленому: контраст настрою просто вражає. Величністю віє 
від рисунка «Чиркала-Тау» (1851–1857): насичений оливковий тон паперу, темна діагональ гірської 
гряди, тіні від верхівок скель… У рисунку нема жодного зайвого доторку олівця, а кожен штрих 
працює на створення образу. Темно-оливковий тонований папір рисунків «Долина Турш» (1851) 
та «Гора Кулаат» (1851) створює атмосферу ночі, в якій де-не-де проглядає невибагливий рельєф 
місцевості. Над обрієм ще видно світіння неба, – і це зроблено технікою продряпування фарбового 
шару, яке своїм мерехтінням дуже органічно підкреслило красу олівцевої лінії. 

Серед малюнків сепією і аквареллю на тонованому папері цього періоду не має аналогів за екс-
пресивністю та влучністю образної мови серія з 9 аркушів «Мангишлацький сад» (1851–1852). Схо-
жі за мотивом, але різні за характером виконання та композицією, аркуші виконані різними матеріа-
лами або їхніми поєднаннями: сепія (або акварель), туш, перо, білило. Насичений коричневий колір 
паперу красиво поєднується з цілісними заливками сепією, м’який, живий, вільний штрих перетина-
ється під гострим кутом. Головне – цілісна пляма та ритми діагоналей гілок – темних та світлих, що 
перетинають ці плями. Акордом звучать білі освітлені частини каміння на передньому плані. Білило 
має тонову розтяжку, крізь прозоріші шари проступає темно-коричнева підкладка паперу.

В рисункових аркушах цього періоду Шевченко досягнув неймовірних висот, яких йому вже не 
вдалося повторити у пейзажах після повернення з заслання. Енергія почуття, настрою, атмосфери, 
енергія переносу в «туди» й «тоді» – ось що захоплює нас сьогодні у цих простих і невибагливих, 
виконаних за один сеанс рисунках. Всі аркуші були задумані, відчуті, пропущені крізь себе. І, ма-
буть, саме в той період, саме в тих умовах підібраний за кольором папір, олівцева лінія та розту-
шовка склали разом цю симфонію. А коли під час повернення із заслання Шевченко намагався від-
творити те саме у пейзажах на Волзі, то вони уже не мали тієї енергетики, якась складова творчого 
процесу була випущена.

Тарас Шевченко уміло поєднував олівець з різними м’якими матеріалами, а також м’які матеріа-
ли між собою. Цими прийомами він володів уже в Академії, про що свідчать твори, виконані в ті роки: 
аркуш «Натурники» (1840–1841) демонструє красиве поєднання вугілля та крейди на тонованому 
папері, аркуш «Натурщик» (1844) виконаний олівцем та вугіллям. Д. Антонович вважав, що «оче-
видно, Рембрандт на перших таки кроках увійшов у мистецьку свідомість Шевченка-рисувальника. 
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Очевидно, Шевченко швидко і, як звичайно, легко засвоїв випрацьовану Рембрандтом світлотінь і 
на все життя зостався майстром її в рисунках та гравюрах» [2, с. 81]. Вдруге Шевченко звернувся до 
техніки м’якого матеріалу значно пізніше і в трохи іншому варіанті. Йдеться про згадувані портрети 
італійським та білим олівцем на тонованому папері, найперший з яких – автопортрет – датується 
1851 роком. Протягом наступних років майстер створив ще декілька портретів у цій техніці, аж поки 
не з’явилася низка справжніх шедеврів 1856–1860 років – відомі образи К.Н. Козаченко, Т.З. Єпі-
фанова, П.А. Овсянникова, М.С. Щепкіна, М.М. Лазаревського, Айри Олдріджа, М.В. Максимович, 
Лікери Полусмакової, автопортрети. Дуже цілісне ліплення форми характерне для всіх аркушів. 
Пластичністю виконання особливо виділяється «Портрет К.Н. Козаченко» (1857). Ледь усміхнене 
обличчя немолодої жінки наче світиться зсередини; улюблене освітлення Шевченка – фронтальне 
й трохи згори – використане й у цьому портреті, тон «збирається» до низу обличчя, до підборіддя, 
вигідно моделюючи об’єм голови. Світлий лоб, з яким контрастують очі, темне підборіддя з активно 
опрацьованими вустами – цей хід Шевченко опанував ще у ранніх портретах. Ми це бачимо і в 
олівцевому автопортреті 1845 року, і в ранніх акварельних портретах М.О. Луніна та невідомого 
(1837–1838). Новим у порівнянні з цими творами є глибока тональна пляма тла. Вперше у ри-
сункових портретах Шевченко почав використовувати тло у сепіях, зокрема у «Портреті невідо-
мого з гітарою» (1848), але у сепіях він не залишав вільного тла паперу, а вкривав фарбою усю 
поверхню аркуша. У «Портреті К.Н. Козаченко» особливо приваблює краса розчерку і соковита 
фактура м’якого олівця, що контрастують з вільною поверхнею аркуша. «Портрет Т.З. Єпіфанова» 
(1857) виглядає дуже свіжо, нема й сліду парадності, імпозантності – тільки світло, тінь, повітря. 
Олівець рисує не око та ніс, а об’єм у просторі. «Портрет П.А. Овсянникова» (1857) приваблює ви-
разним характером, рухом, майстерним художнім відбором. Є підстави вважати, що для створення 
цих портретів Шевченко використовував не італійський олівець, а чорний французький олівець Le 
Conte (за властивостями схожий на італійський), про що свідчить його лист, написаний у жовтні 
1856 року, в якому він просить надіслати йому «чорного французького карандаша № 2 фабрики Le 
Conte и белого 4 штуки тієї ж фабрики № 1» [13, с. 112].

Таким чином, портрети Шевченка поділяються не стільки за біографічними періодами, скільки 
за технікою виконання. Якщо ж їх порівняти, то побачимо, що стилістично Шевченко залишався 
цілісним протягом усього життя. Так, використання різних матеріалів вносило свої корективи: піз-
ні рисунки Шевченка, виконані італійським і білим олівцями на папері складного сіро-коричневого 
кольору, здаються нам значно ближчими до реалізму, ніж перлинні акварелі, що, безперечно, тя-
жіють до романтизму. Але насправді, якщо порівняти, наприклад, олівцевий портрет А.І. Лизогуба 
(1846–1847) з портретами, виконаними десятиліттям пізніше, – Т.З. Єпіфанова, П.А. Овсянникова, 
Є.О. Панченка та іншими, то побачимо, що різниця полягає тільки в особливостях використання 
матеріалу. Кольоровий папір створює особливий колорит, який занурює зображення в теплу атмос-
феру повітря, на противагу цьому білий папір портрета А.І. Лизогуба дещо сплощує зображення. 
М’який матеріал передбачає активніше використання тонової плями, саме завдяки соковитим роз-
черкам портрет Т.З. Єпіфанова виглядає особливо живописно. 

Другий матеріал, який Шевченко опанував після олівця, – акварель. У цій техніці він працював 
протягом усього життя (крім останніх років) і створив велику кількість портретних та пейзажних 
аркушів. Уже в перших акварельних портретах («Портрет П.В. Енгельгардта», 1833 та «Голова 
жінки», 1834) використано досить складний для акварельного живопису прийом – штриховку пен-
злем, який, ймовірно, походить від дуже популярної і поширеної в ті часи портретної мініатюри на 
кістці. Техніка виконання її була саме такою: акварельну фарбу у поєднанні з гуашшю наносили 
на відшліфовану кістяну пластину тоненькими пензлями маленькими кольоровими точками або 
штрихами [14]. Безперечно, Шевченко міг бачити (а, можливо, і копіювати) мініатюру в колекції     
В.П. Енгельгардта [15, с. 282–284]. Удосконалення цієї техніки ми бачимо у наступних портретах. 
Моделювання обличчя в «Портреті Катерини Абази» (1837) побудовано на двох фарбах: кольо-
ру сепії та блакитній. Легкий, ледь помітний шар холодного лесування опрацьовано мініатюрни-
ми мазками-штрихами теплого відтінку, і навпаки – на тепле лесування нанесено холодні штрихи. 
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В рефлекси та вуста делікатно введено третю – рожеву фарбу. Така техніка виконання залишить-
ся у Шевченка протягом усього життя, ми бачимо її і в сепіях, і в акварельних пейзажах – у тих 
аркушах, над якими майстер мав час попрацювати бодай декілька сеансів. 

Портрети наступних років досить подібні і за задумом, і за колоритом, і за технікою виконан-
ня, хоча Шевченко намагається урізноманітнювати композицію, вводячи великі яскраві плями ко-
льору («Портрет невідомої в блакитному вбранні», 1845–1846). У «Портреті художника-баталіста                
О.Є. Коцебу» (1843) та «Портреті невідомої» (1850) тлом стає пейзаж-оточення. Якщо раніше Шев-
ченко обмежувався плавним переходом від головного –обличчя до другорядного – тла, то тут він 
виписує усі подробиці другого плану, втім, так буде не в багатьох роботах і недовго. Дуже скоро 
Шевченко піде до узагальнення і спрощення, меншими засобами буде досягати більшої виразності. 

Серія пейзажних малюнків, виконаних у два-три кольори, зокрема «Воздвиженський монас-
тир у Полтаві» (1845), обидва аркуші «В Решетилівці» (1845), «Коло Седнева» (1846), «Василь-
ківський форт у Києві» (1846), а також аркуші з альбому 1845 року, стилістично досить подібні. 
Майже всі малюнки альбому 1845 року, так само як і портрети, виконано аквареллю – коричневою, 
дуже подібною до сепії, та блакитною. Відмінність від портретів цього періоду полягає в характері 
опрацювання поверхні: в пейзажі переважає цілісна заливка. Проте в пейзажах періоду заслання 
у Шевченка також з’являються аркуші з дрібними мазочками-штрихами: «Пожежа в степу» (1848), 
«Урочище Раїм з Заходу» (1848), «Шхуни «Константин» та «Михаил» (1848), «Мис Тюк-Карагай на 
півострові Мангишлак» (1856–1857) та інші.

Відомі лише два акварельних портрети Шевченка на тонованому папері: «Портрет невідомої 
в намисті» (1840) і «Портрет О.С. Бларамберг» (1850). Перший – скупий за засобами, але дуже 
виразний та образний. У ньому Шевченко дуже вдало використав тонований папір – за принципом 
французького портрета ХVІІІ століття «у три олівці»: колір паперу – світло обличчя; холодним бла-
китним розпрацьовані напівтони, також застосовано незвичний для Шевченка прийом – використа-
но лак для підсилення тіней. Вочевидь, коли портрет було тільки створено, лак не відрізнявся за 
тоном від кольору тіні, а лише надавав їй додаткової прозорості, нині ж він потемнішав і має вигляд 
досить грубих мазків, як на обличчі, так і на волоссі. З боку світла тло відтінено теплим, з боку тіні 
– холодним тоном. Портрет створено де факто двома фарбами – блакитною і коричневою кольору 
сепії, а те, що здається ще одним відтінком коричневої фарби – лак. Мінімум засобів – максимум 
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виразності! Вдруге кольоровий папір, але темного, насиченого відтінку, Шевченко використав через 
десять років для «Портрета О.С. Бларамберг». На відміну від пейзажів цього періоду, використання 
кольорового паперу в портреті О.С. Бларамберг не надихнуло Шевченка на створення такого ж 
цілісного колориту. Занадто темний тон паперу не вдалося використати як півтон обличчя, а білило 
виглядає занадто різко. Шевченко більше цим прийомом не користувався. 

Акварельні пейзажі у два-три кольори періоду заслання – вершина колористичного здобутку 
Шевченка в малюнку. Це ті аркуші, в яких колір використано саме заради вираження настрою, духу, 
епічності, величі природи, стану душі майстра. При всьому багатстві та виразності кольору, аркуші 
«Дустанова могила» (1848–1850), «На березі Аральського моря» (1848–1849), «Місячна ніч на Кос-
Аралі» (1848–1849) залишаються малюнками, хоча на перший погляд справляють враження поліх-
ромного живопису. Уважно придивившись, можна побачити, що їх палітра дуже обмежена: так само 
як і в акварелях альбому 1845 року використано гру тепло-холодних тонів між кольором сепії та 
різними відтінками синього. Проте насичений колір паперу, що просвічує крізь усю акварель, надає 
такої живописності аркушу, що колірна обмеженість абсолютно непомітна. Якщо в українських пей-
зажах 1845 року, виконаних у дві-три фарби, гра кольорів виглядає ще доволі спрощено: перший 
план – сепія, другий – блакитний, то у творах, виконаних на засланні, використання тепло-холодної 
градації тонів досягає справжніх висот. Такий колорит, живописна гра з’являється саме завдяки ви-
користанню тонованого паперу. Акварельні малюнки періоду заслання, виконані на білому папері, 
наприклад «Мис Бай-Губек» (1848), нічим не відрізняються від вищеназваних аркушів з української 
тематики. Справді дивовижне враження нічного мерехтіння утворилося на малюнку «Місячна ніч на 
Кос-Аралі» завдяки техніці дрібного, щільного мазка, який прокладено на небі холодними та тепли-
ми тонами. Аркуш тонований теплою світло-коричневою підкладкою, передній план тримає цілісна 
темно-коричнева пляма, підкреслена продряпуванням, для зображення неба й води використано 
тепло-холодні сині кольори. В малюнку «На березі Аральського моря» темно-вохряний колір па-
перу проступає крізь холодну ультрамариново-сіру заливку, створюючи враження сутінок. Легкий 
серпанок, м’якість обробки, можливо, аркуш не закінчено, але настрій схоплено напрочуд добре.

Малюнки аквареллю у два-три кольори 1851–1857 років не менш цікаві, аніж першого періоду 
заслання. Аркуш «Ханга-Баба» (1851–1857), виконаний на кольоровому папері, вражає чудовим 
колоритом. Ефект від улюбленого прийому Шевченка – тепло-холодної гри двох кольорів, коричне-
вого та синього – ускладнено в ньому за допомогою оливково-зеленого паперу та білильної плями 
на світловій частині гори. Схожого результату досягає майстер і в аркуші «Вид на Кара-Тау з до-
лини Апазир» (1851). Теплий вохряний колір паперу просвічує крізь активний синій колір акваре-
лі і дає складний мерехтливий відтінок, коричневі тіні переднього плану на контрасті з глибиною 
синіх гір створюють відчуття простору і прозорого повітря. Аркуш «Туркменські аби в Кара-Тау» 
(1851–1857), в якому дві фарби – рудо-коричнева і яскраво-синя, тепло-холодні відтінки від їхньо-
го змішування, а також світло-зеленкуватий папір створили відчуття повноколірної акварелі. Для 
творчості Шевченка другого періоду заслання характерне звертання до нічного пейзажу. Справж-
ньою перлиною є «Місячна ніч серед гір» (1851–1857), де атмосферу ночі відтворено бездоганно. 
Теплий, досить темний папір, темно-коричневий, близький до сепії, колір тіней, крізь який світяться 
сині рефлекси, біле коло місяця акцентує увагу на небі, а звідти погляд починає блукати простором 
і повітрям ночі. 

Наступні малюнки можна назвати акварелями з обмеженою палітрою. Характер використання 
кольору в них не є живописним у повному розумінні цього визначення. Активний колір коричневого 
паперу, коричнева та синя акварель аркуша «Крутий берег Аральського моря» (1849) створюють 
глибокий, насичений колорит заходу сонця. Вся поверхня акварелі «Гористий берег острова Ніко-
лая» (1849) опрацьована заливкою, мазком виписані деталі, передній план тримають великі плями 
заливок: світло – вохра, а тіні – холодні синьо-сірі. Вони справляють враження повноколірних ак-
варелей.

Порівнюючи акварелі Почаївської Лаври 1846 року з «Одаліскою» (1840) – безумовно, живо-
писним твором – О. Бескін підкреслював, що «Шевченка перестає цікавити ніжність, делікатність 
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кольорових відносин, а на перший план виступає немов би фіксація різко означених плям світла 
та тіні. Акварель немовби стає записом для офорту і зближується у цьому сенсі з сепіями» [16, с. 
38]. Але у порівнянні з розглянутими вище аркушами, ці поліхромні акварелі (а також «Форт Кара-
Бутак», 1848–1850, «Укріплення Іргиз-Кала», 1848–1850, «Укріплення Раїм. Вид з верфі на Сир-
Дар’ї», 1848, які і за кольором, і за характером опрацювання дуже схожі на «Почаївську Лавру») 
мають набагато активніше кольорове завдання і становлять ту саму проміжну ланку між рисунком 
і живописом, про що йшлося вище. 

У різні періоди творчості Тарас Шевченко віддавав перевагу різним матеріалам та технікам. Так 
само неоднозначно розкривається його схильність до монохромності та колористики в рисункових 
творах залежно від обставин життя, розвитку творчої особистості. Так, безумовно, олівець – най-
перший інструмент рисувальника – залишався в руці майстра усі роки, але, як ми побачили, викін-
чених рисунків олівцем на білому папері у Шевченка не так уже й багато: срібляста графітна лінія 
або доповнювалась кольором, або використовувалась як допоміжний засіб. Практично на всіх етапах 
творчості, окрім останніх років життя, Шевченкові не вистачає в рисунку кольору: це видно навіть на 
композиційних аркушах 1835–1837 років, виконаних тушшю, пером: деякі з них тодішній учень Тарас 
підфарбовує аквареллю. Акварельні портрети, а згодом і пейзажі проходять через усі стадії викорис-
тання кольору в рисунку: від легкого підкольоровування до максимальної насиченості кольором, коли 
останній використовується заради вираження [7, с. 282], і знову повертаються до стадії підфарбову-
вання, але на значно глибшому, продуманішому рівні. Приблизно з 1853 року Шевченко переносить 
акцент на тональні пошуки, спочатку це сепія, потім – італійський та білий олівець на тонованому 
папері. Але колір завжди відігравав і продовжував відігравати суттєву, хоч і різну за смисловим на-
вантаженням, роль у рисунку Шевченка [8]. Аркушів, побудованих на чистих чорно-білих тонах дуже 
мало, навіть сепії мають виразну градацію теплого коричневого кольору, який змінює тепло-холодну 
насиченість залежно від розтяжки тону. Часто для підкреслення теплоти сепії Шевченко вводив у 
малюнок холодне білило. Деякий час кольорові та тональні пошуки співіснували, а згодом поступово 
колір почав відігравати винятково допоміжну роль. Про це з жалем зазначав В. Овсійчук: «…так у 
ньому відходив у небуття художник-колорист дивовижної краси» [17, с. 322].
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Іванна ПАВЕЛЬЧУК,
мистецтвознавець

НОВАЦІЇ В НАУЦІ ТА ФІЛОСОФІЇ 
РУБЕЖУ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ ЯК ТЕОРЕТИЧНА БАЗА 

АБСТРАКТНОГО СВІТОГЛЯДУ В КУЛЬТУРІ

Пропонуємо розглянути порядок закономірностей соціально-культурного життя рубежу ХІХ–ХХ 
ст., які зумовили зародження абстрактного світогляду в образотворчому мистецтві першого деся-
тиліття ХХ ст., що послужили платформою для нашого дослідження абстрактного живопису України 
1980–2000-х рр.

Сьогодні, через століття від часу історичної появи абстракціонізму, принциповим стає розу-
міння, що феномен абстрактного виник не сам по собі, «нізвідки», а став закономірним наслідком 
поетапного руйнування вже усталеного в історії культури прецеденту – реалізму. Таке ставлення 
до проблеми особливо актуальне в умовах усвідомлення тих історичних обставин, які згодом сфор-
мували особливості вітчизняного мистецтва. Як відомо, після Постанови ЦК ВКП(б) 1932 р. «Про 
перебудову літературно-мистецьких організацій» завоювання європейської культури перелому 
ХІХ–ХХ ст. були «скасовані» методом «соціалістичного реалізму», тому українським художникам 
довелось самостійно, таємно, заново освоювати заборонений історичний досвід шляхом щоденної 
практики індуктивного відбору, від роботи до роботи. На цю особливість українського мистецтва 
вказують провідні вітчизняні мистецтвознавці-практики: М. Голубець, Д. Горбачов, Г. Заварова, О. 
Петрова, Г. Скляренко, О. Сидор-Гібелінда, В. Сидоренко та ін.

Історично склалось так, що «пунктом відліку» на шляху до осягнення абстракціонізму в Україні 
залишився метод академічного реалізму, оскільки й донині у практиці вітчизняної академічної осві-
ти не існує жодних альтернатив у сучасній Європі та Америці. Рудименти соціалістичної системи 
освіти долалися художниками вже після закінчення вищого навчального закладу в три етапи:

1) незначне відхилення від натури (імпресіонізм, постімпресіонізм);
2) перетворення дійсності до якості «нонфігурації» (символізм, експресіонізм, кубізм, футуризм);
3) остаточна відмова від мімесису (абстракція).
Українські художники-абстракціоністи 1960–2000-х рр. самостійно пережили етапи еволюційно-

го відходу від академізму, усі без винятку: Р. і М. Сельські, К. Звіринський. Г. Гавриленко, О. Дубо-
вик, В. Маринюк, Л. Ястреб, В. Стрельников, О. Животков, М. Гейко, Т. Сильваші. Вони «руйнували» 
об’єкт і еволюціонували від однієї стадії розвитку до наступної. Тому ми пропонуємо розглянути 
витоки абстрактотворчого процесу, що оформилися наприкінці ХІХ ст.

За теорією німецького естетика ХІХ ст. Конрада Фідлера (1841–1895), викладеній у книзі «Осно-
ви сучасного мистецтва. Вступ у його символічні форми», відомий німецький учений Вернер Гоф-
ман згадав про три засади відтворення художньої інформації: «наслідування», «перетворення» і 
«творення» [1].

Оскільки абстракція як галузь «нового мистецтва» долала не тільки художній метод, а й етичні 
основи принципу тотожного «наслідування», тобто реалізму та «натуралізму» (за Фідлером), ми 
розглянемо його ключові постулати у вигляді інтелектуальної формули. В усі часи завданням реа-
лізму було адекватне відображення ілюзії емпіричного світу, що обумовлювалося етичними норма-
ми католицької Європи – зображувати картину світу в тому досконалому вигляді, як її створив Гос-
подь: з планами, об’ємами, перспективою та природними неяскравими тонами, тому що Природа 
для людей була створена найкращим із можливих способом і художник зобов’язаний удосконалю-
вати свою майстерність, щоб наблизитися до недосяжного ідеалу Творіння. Намір поліпшити і без 
того досконале вартував Ван Гогу життя, що було розцінено як акт богохульства, оскільки талант 
художника вривався у теософський світоспоглядальний простір суспільства, науково не підготов-
леного до демократії, тому уявлення про роль образотворчого мистецтва зводилися у ті часи лише 
до поняття ремесла. Духовні переконання реалізму були вибудовані на фундаменті християнської 
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доктрини, згідно з якою якщо людина народилася калікою, – то й «слава Богу», не слід нарікати на 
долю, тому що реальність слід сприймати такою, якою вона подана «згори». Феномен християнства 
цементувався почуттям віри, яка не вимагає ніяких наукових підтверджень, що робило теософські 
догмати бездоганними і вічними. Очевидець і сучасник становлення абстракціонізму, російський 
філософ-феноменолог, теоретик мистецтва Густав Шпет (1879 – 1937) у 1914 р. прийде до висно-
вку: «Криза культури нинішньої є криза християнства» [2].

У галузі науки метод реалізму базувався на постулатах евклідової геометрії, яка проіснува-
ла аж до відкриття «неевклідової геометрії» в 1826 р. російським математиком М. Лобачевским  
(1792–1856), що здійснило переворот в уявленні про природу простору, передбачило авангардні 
процеси образотворчого мистецтва на межі ХІХ–ХХ ст., поставивши під сумнів непорушність аксі-
ом, які служили понад дві тисячі років фундаментом просторових уявлень суспільства.

Епохи змінювали обличчя реалізму: пафос Гомера (907 р. до н. е.) поступився місцем перед 
гуманізмом Л. Толстого (1828–1910) та Ф. Достоєвського (1821–1881), переконання Св. Августи-
на (354–430) – поглядам Едварда Мура (1873–1958), духовність Рембрандта (1606–1669) – при-
родності І. Рєпіна (1844–1930), однак сутність методу залишилася незмінною, у ній видимий світ 
визначав свідомість. У цьому приматі матерії над духом полягала глибока невисловлена супер-
ечність, оскільки результати діянь Господніх значать більше, аніж, власне, Дух. Саме ця обставина 
систематично переглядалася ідеалістами і в кінці ХІХ ст. привела до ідей неокантіанства, а на 
початку ХХ ст. – до феноменології Едмунда Гуссерля (1859–1938) та інтуїтивізму Анрі Бергсона 
(1859–1941), які стали теоретичним підґрунтям для розвитку абстрактних уявлень. Сліпа віра реа-
лізму замінилася науково обґрунтованою впевненістю «нового мистецтва».

Другий принцип відтворення художньої інформації – «метод перетворення» (за Фідлером) став 
природною реакцією суспільства другої половини ХІХ ст. на інтенсивний розвиток науки і техніки. 
Жак Дагер 1829 р. винайшов дагеротип – прадідуся сучасної фотографії [3], далі розпочалася ера 
винаходів у галузі техніки.

Метод відтворення дагеротипом не був моментальним, а відбувався кілька днів і був сприй-
нятий сучасниками, в дусі позитивістської моди того часу, як вид нового технічного мистецтва, на 
плечі якого лягала відповідальність за віддзеркалення реальності.

Суспільство опинилося перед питанням про подальші завдання образотворчого мистецтва, 
адже коли «реальне» стало можливим створювати так швидко й легко, відпала необхідність вручну 
імітувати натуру.

Ми прийшли до висновку, що безпосередній вплив на зростання нігілізму та лібералізму в 
суспільстві справили відкриття у сфері комунікації та поліграфічної справи, які наводить відомий 
польський філософ професор В. Татаркевич: «…винайдення в ХІХ ст. залізниці і парового корабля; 
відкриття телеграфу Гауссом – Вебером у 1833 р. і азбуки Морзе в 1836 р.; телефону Грехемом 
Белом в 1876 р. і безпровідного телеграфу в 1896 р; для наукової праці особливо важливими стали 
відкриття сфери освітлення: Едісон винайшов лампочку, а в 1854 р. американці Ватт і Баерс від-
крили метод одержання дерев’яного волокна для виготовлення паперу; в 1887 р. були створені 
поліпшені поліграфічні машини «Монотип» (Т. Ленстоком) і надійшли у продаж 1897 р.» [4].

Можливість швидко пересуватися і отримувати інформацію у вигляді текстів та візуальних зо-
бражень сприяла розвитку міжнародного співробітництва, якого раніше в історії не існувало. Сим-
волом завоювання в царині інтеграції культурного спілкування стала перша Міжнародна виставка в 
Парижі у 1851 р. Саме ці демократичні завоювання ХІХ ст. в галузі комунікації – можливість вільного 
географічного переміщення; доступність текстуальної та візуальної інформації; встановлення між-
народного співробітництва – були вилучені радянським урядом після 1921 р., для встановлення 
монополії на культуру.

 В Європі до ідей «неевклідової геометрії» через чверть століття самостійно прийшли три ма-
тематики: німецький учений Карл Гаусс (1777–1855), угорський Больяй Янош (1802–1860) та учень 
Гаусса – Бернард Ріман (1826–1866). Очевидний факт, що девальвацією тривимірної об’ємності 
«нове мистецтво» та абстракція зобов’язані знаменитому мемуару Рімана «Про гіпотези, що ле-
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жать в основі геометрії» (1854), де доводиться існування простору лише у двох вимірах: «без-
межного», але «кінечного», що, на нашу думку, визначило наперед природу походження «Чорного 
квадрату» К. Малевича [5].

З 1860 по 1890 рр., в період від імпресіонізму до неоімпресіонізму, в колах прихильників на-
укового академічного авторитету починає домінувати неокантіанська теорія пізнання методом 
«критичного аналізу». В. Татаркевич підкреслює, що неокантіанство було природною реакцією на 
попередні гегелівську метафізику і матеріалізм.

Перегляду ролі мистецтва в суспільстві були присвячені філософські праці неокантіанського 
оточення на межі століть: Конрада Фідлера «Сучасний натуралізм і художня істина» (1881), Віль-
гельма Дільтея (1833–1911) «Вступ до наук про дух. Критика історичного розуму» (1883), розробка 
«Філософії життя» Георгом Зіммелем (1858–1918), праці Генріха Ріккерта (1863–1936) «Вступ до 
трансцендентальної філософії. Предмет пізнання» (1904) та «Філософія культури. Трансценден-
тальний ідеалізм» (1910), Вільгельма Воррінгера (1881–1965) «Абстракція і чуттєве проникнення» 
(1908) та ін. [6].

Провідні філософи, соціологи та естети проголошували, що «враження творця від натури важ-
ливіше, аніж натура», тобто духовне вище від матеріального, що ґрунтовно відрізнялося від реаліс-
тичного світогляду і орієнтувало цей напрям у річище ідеалізму.

З числа представників неокантіанства Вернер Хофман вирізняє постать Конрада Фідлера, ні-
мецького теоретика неоідеалізму. У праці «Про аналіз творів образотворчого мистецтва» (1876) 
Фідлер прирівнює творчий акт художника до процесу духовного осягнення світу, тобто за худож-
ником узаконюється право на суб’єктивну свободу творчості; пізніше, у 1881 р., критикуючи «на-
туралістів» за те, що вони «плутають істину з дійсністю», задовольняючись примарною ілюзією 
емпіричного світу, Фідлер формулює «третій конструктивний принцип зображення» – Production, 
тобто принцип «творення», якому історично передували два опозиційні принципи, що «спереча-
лися» за право вважатися істинними виразниками художньої діяльності: принцип наслідування і 
принцип перетворення дійсності [7].

Усі без винятку дослідники абстрактного мистецтва відзначають, що великий вплив на формуван-
ня теорії майбутньої абстракції справила книга В. Воррінгера «Абстракція і чуттєве проникнення».

 «Вчення про одухотворення» Воррінгера спирається на постулати Теодора Ліппса і аналізує 
еволюцію відходу від «естетичного об’єктивізму» попередніх століть до «естетичного суб’єктивізму» 
ХХ ст. з усвідомленням того факту, що мистецтво нового часу виходить не з «форми об’єкта», а з 
суб’єктивних відчуттів «суб’єкта, який споглядає» [8].

З метою наукового аргументування пропонуємо розглянути чотири основні постулати неокан-
тіанства, які, на нашу думку, безпосередньо вплинули на створення «нового мистецтва» і згодом 
абстракції.

Перший постулат неокантіанства проголошував: «Усупереч авторитетним догматам метод піз-
нання повинен стати критичним». Переносячи цей заклик на терени мистецького життя того часу, 
ми декодуємо його як відмову від попередньої академічної системи зображального відтворення, де 
тезис «повинен стати критичним» передбачав обов’язкове привнесення у реальність свого став-
лення до неї, наслідком чого ставала нетотожність зображення в природі і на картині. Відмова від 
«авторитетних догматів» вилилася у відмову від системної академічної художньої освіти.

Стає модним «академій» не закінчувати: бути художником не за освітою, а за велінням серця. 
Як відомо, «батько» абстракціонізму В. Кандинський (1866–1944) звернувся до мистецької практики 
у віці 30 років, будучи дипломованим юристом.

За другим постулатом, неокантіанці відмовлялися від характерного для матеріалістів «побу-
тоописування», що, за нашою робочою гіпотезою, по-перше, призвело до відмови від «фотогра-
фування» пензлем: Б. Лівшиць відзначає, що Давид Бурлюк (1882–1967) називав твори Рафаеля 
і Веласкеса «фотографіями». По-друге, сприяло розширенню тематичного діапазону, визначаючи 
нові міжпланетарні горизонти авангарду.

Третій постулат неокантіанців: «Пізнання не могло вийти за межі існуючого досвіду» – став 
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тією «пуповиною» (за Наковим), що прив’язувала мистецтво до Природи. Художник отримував 
право змальовувати природу по-своєму, але натура залишалася висхідною константою творчос-
ті. Третій неокантіанський постулат «двоїстої дійсності» декларував творчий акт як суму очевид-
ної і суб’єктивної основ. Ми вважаємо, що цей принцип неокантіанського творення поширився на 
п’ятдесятиріччя (від 1860 до 1910 рр.) і включив еволюційні фази розвитку: імпресіонізм, постімп-
ресіонізм, символізм, кубізм, футуризм, фовізм, експресіонізм, кубофутуризм аж до історичного 
моменту, коли пізнання вийшло за «межі існуючого досвіду» в 1910 р. у Василя Кандинського і 
в 1915 р. у Казимира Малевича (1878–1935). Митці вперше в історії культури подолали останній 
«неокантіанський бар’єр» і створили новий, не існуючий до того досвід неземних цінностей, уже ніяк 
не пов’язаний зі світом земних закономірностей.

Третій постулат неокантіанства про те, що «пізнання не могло вийти за межі досвіду», тобто за 
межі історичної практики, ми називаємо в нашому дослідженні, використовуючи визначення Девіда 
Вейса, як «Звищене і Земне», що цілковито відображує суть змін, які відбуваються в образотвор-
чому мистецтві 1860–1910-х рр.: перетворювати земне до рівня звищеного – саме цей принцип 
Конрад Фідлер називає «принципом перетворення» [9].

Бажання «перетворювати» природу було викликане скептицизмом з приводу достеменності 
емпіричного світу і наміром компенсувати у творчості недосконалість оточення. Це бажання зумов-
лювалося утопічною вірою художника в те, що він здатний поліпшити світ.

Якби модерністам Філіпо Марінетті (1876–1944) та Пабло Пікассо (1881–1973) висловити пре-
тензію, що їхня творчість зовсім не поліпшує світ, а відображає його гіршим, ніж він є, то, найімо-
вірніше, художники співвіднесли б свої дії з хірургією, яка, видаляючи пухлину, робить боляче, але 
в результаті приносить добро.

Останній, четвертий постулат неокантіанства проголошував, що «досвід – це не набір фактів, а 
творіння розуму», тобто творчий акт. Такий висновок знецінював документальне, не пропущене через 
свідомість фіксування і оптимізував творчу унікальність, сприяючи розвитку авторського стилю.

Практичний підхід методом пізнання популяризувався у колах неокантіанських позитивістів, 
очолюваних Ріхардом Авенаріусом (1843–1916) та Ернстом Махом (1838–1916), які проголошува-
ли, що в освоєнні світу слід покладатися винятково на «чистий» досвід, звільнившись від попере-
дніх оцінок, що забруднюють неупереджену роботу розуму і сковують розвиток творчого процесу. 
Відповідно до датування В. Татаркевича, дискусія про «формальне конструювання» історично при-
падала приблизно на період 1870–1885 рр. [10].

Пізніше, під впливом позитивістських ідей про те, що культура повинна спиратися на науку, в 
практиці імпресіонізму починає використовуватися відкрита Ісааком Ньютоном (1643–1727) у 1676 р. 
дисперсія світла і симультанний контраст М. Шевреля (1786–1889) [11]. Позитивістські засади імп-
ресіоністів відзначають Й. Іттен, В. Гофман, Л. Рішар. В. Татаркевич, В. Турчин та ін.

За нашою гіпотезою, неокантіанські ідеї «формального конструювання» надихнули П. Сезан-
на на завершення реформи кольоровикладу, розпочатої імпресіоністами, оскільки імпресіонізм – 
це перша спроба відходу від реальності. У доімпресіоністичному живописі, приміром, прозорість 
мережив прописувалася одним типом лесирувань, відтворюючи ілюзію «прозорості», а шорстка 
поверхня каменів та ін. прописувалася по-іншому, тобто акцент робився на виявлення фізичних 
властивостей через фактуру. Відкриття дисперсії світла доводило, що оточення, яке ми бачимо 
очима, з наукової точки зору не є справжньою натурою, тобто насправді людський зір через мозок 
адаптує електромагнітні хвилі, які ми сприймаємо як «кольори»; колір як такий не існує, а сонячне 
світло, яке змальовували імпресіоністи, є сумою спектральних барв веселки. Це відкриття Ньютона 
нанесло перший удар реалізму, доводячи «не-реальність» реальності. Популярна серед імпресіо-
ністів проблема сонячного освітлення, наприклад, передавання світла – стронціановим, півтону – 
рожевим, а тіні – фіолетовим призводила до руйнування монолітної скульптурності об’єкта загалом 
і значно відволікала імпресіоністів від фізичної матеріальності зображення. Саме цей аргумент 
вплинув на те, що через практику імпресіонізму у своїй творчості пройшли уcі модерністи без ви-
нятку, тренуючись відходити від предметної констативності. 
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Творчі біографії сучасних українських художників-абстракціоністів 1960–2000-х рр. підтверджу-
ють наявну еволюційну закономірність викладеного «відходу» і донині. Наприклад, А. Криволап і    
П. Лебединець відзначали у своїх інтерв’ю, що відходили від академізму під час праці на пленері. 
Для імпресіонізму суттєвим залишався фактор природного об’єкта, тобто описувалися процеси 
світлозмін уже існуючого.

Для Сезанна головною проблемою стають не описи зовнішніх змін, а процеси всередині об’єктів. 
Тобто освітлення перестає домінувати в його творчості, внаслідок чого його живопис набуває більш 
формалістичного сплощеного вигляду. Сезанн поєднує площини структурованим методом, де кож-
ний мазок має допредметну матеріальність, тобто консистенція мазка однаково матеріальна для 
всіх предметів і фактур. Вернер Хофман називає таку манеру живопису «доречовими колірними 
плямами» і доходить висновку, що завдяки «синтаксису суцільного переплетення… Сезанн відтво-
рює не лише буття, а й сили, які його творять,… створює притчу колірного виникнення світу» [12].

За теорією Конрада Фідлера, художники-постімпресіоністи Сьора, Гоген, Ван Гог і Сезанн закла-
ли «формально-змістові основи нового мистецтва ХХ століття», оскільки піддали «корекції» аспект 
сприйняття емпіричної картини світу за рахунок «нехтування об’єктивності форми», поклавшись на 
власне «суб’єктивне враження» [13]. Таким чином, своєю творчістю вони підвели суспільство до ви-
знання принципу «творення» (за Фідлером), який згодом став основоположним у концепції абстрак-
ціонізму. Тепер буква у слові стає не менш важливою, аніж саме слово, її функція не механічна, а 
формотворча, що передбачало майбутній кубофутуризм і творчість будетлян.

На розвиток культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. вплинули погляди неординарного філософа-
історика Георга Зіммеля (1856–1918), що поєднав неокантіанську теорію з позитивістським став-
ленням, тобто «апріоризм Канта був витлумачений Зіммелем у дусі релятивізму, принципово від-
мінного від Кантового» [14]. За його «Філософією життя» (1900), зі своїм народженням кожна істота 
приносить у світ свої a priori, що залежать від біології, і тому не здатна сприймати дійсність «від-
сторонено», тобто один і той же світ людина і муха сприймають по-різному.

За Зіммелем, основною метою пізнання було не дзеркальне відображення дійсності, а концен-
трування на внутрішніх процесах об’єкта методом «вживлення», із чого випливало, що емпірична 
дійсність, не пережита суб’єктивно у творчому акті, нічого не була варта. Постулат Зіммеля про те, 
що «мистецтво більше, ніж життя», тому що фантазія художника не обмежується можливостями 
втілення, – став культурним завоюванням на зламі століть. За теорією Зіммеля, художника нового 
часу мало хвилювати більше не те, що він бачить, а те, як він це відчуває, а отже, духовне оціню-
валось вище, ніж матеріальне, і поверталося до ідеалістичної платформи.

Вчення Зіммеля «узаконило» коефіцієнт суб’єктивності у творчості і сприяло ствердженню по-
няття авторського стилю як унікального способу відображати навколишній світ. Постфактум була 
виправдана практика перших постімпресіоністів. Неокантіанський рух став керівництвом до дії для 
майбутніх експресіоністів. Прогресивні ідеї Зіммеля в цілому вплинули на демократизацію суспіль-
ства на межі століть. Думки про те, що будь-яка істота має право на власне бачення, у 1900 р. 
еволюціонували до фатальних подій соціальної перебудови світу в 1917 р.

 Той безперечний вплив, який мали на сучасників «Філософія життя» і неокантіанство, ми ви-
являємо в коментарах інтелектуалів того часу. У праці «Символізм як світорозуміння» Андрій Бєлий 
(1880–1934) аналізує ідеї Зіммеля та Ріккерта і визначає: «Для теорії пізнання саме знання стає 
предметом» [15].

«Сейсмограф» А. Бєлого точно вказав на формальні ознаки неокантіанства, що визначили на-
перед перспективи майбутнього мистецтва, яке прагне до суверенітету кожного окремо взятого 
засобу виразності: до самодостатності Кольору, Лінії і Крапки.

Ідеї співпричетності і «чуттєвого проникнення», загострені драматичним передчуттям Першої 
світової війни 1914 р., були глибоко сприйняті німецькими експресіоністами дрезденської групи 
«Міст» (1905–1913) та мюнхенської «Блакитний вершник» (1911–1914). Висловлювання Августа 
Маке (1887–1914) про те, що «почуття є мостом від того, що не сприймається, до того, що сприйма-
ється», символістично розкривало завдання, які ставили перед собою німецькі новатори [16].
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У сучасній західноєвропейській мистецтвознавчій літературі експресіонізм розглядається як на-
прям, що виник у результаті заперечення імпресіонізму, тому спочатку до нього приписувались усі, 
хто протиставляв себе цьому напряму. Відомий французький дослідник експресіонізму професор 
Ліонель Рішар називає ім’я Вальтера Хеймона – «німецького критика, який першим вжив слово 
«експресіонізм» у статті липневого числа «Штурму»» (1911) [17].

У повоєнні роки вийшла книга німецького вченого Пауля Шмідта «Історія модерністичного жи-
вопису» (1957), де автор підкреслює характерне для перших експресіоністів «психологічне про-
никнення», пов’язане з ідеями Г. Зіммеля та В. Воррінгера, і відзначає, що «основною відміною 
від інших модерністських напрямів того часу були не стилетворчі фактори, а безпосередній зміст 
творчості, спрямованої, насамперед, на людину і на «олюднення» явищ природи» [18].

Неокантіанський принцип двоїстої реальності розширюється у творчості експресіоністів до межі 
трагічної безвиході, яку відчувала Європа, що напружено очікувала Першої світової війни. Суспіль-
ство перебувало у стані невиліковної невпевненості та безпорадності. Художникам-експресіоністам 
вдалося передати всю глибину відчаю і передчуття невідворотного насування загибелі. У картині 
«Долі тварин» (1913) Ференца Марка (1880–1916) із «Блакитного вершника» художник метафорич-
но зобразив Людство у вигляді тварин, що мчать назустріч своїй загибелі. Усвідомлення неминучої 
катастрофи і водночас власної безпомічності Марк втілив у «Зламаних формах» (1914), де абстрак-
тне викладення сюжету картини виступає в ролі метафори втрати ґрунту під ногами, втрати почуття 
реальності в часі і просторі, що вкрай загострилося через війну.

Народження абстрактного мистецтва напередодні Першої світової війни в лоні експресіонізму 
ми розглядаємо як символ матеріалізованого почуття невідомості, що вперше відчувалася фізично 
і зачепила кожного. Наростаюча напруга передавалась експресіоністами за допомогою контраст-
ності і пограничності, сприйнятих через заняття різьбленням та ліногравюрою. На практиці це реа-
лізовувалося у вигляді надривно ламаних ліній Ернста Людвіга Кірхнера і обрубаних форм Макса 
Пехштейна (1891–1955) [19].

Нефігуративний експресіонізм В. Кандинського (1866–1944) формувався під враженням ідеа-
лістичних неокантіанських настроїв, про що красномовно свідчить його концептуальний примат ду-
ховного над матеріальним у книзі «Про духовне у мистецтві» (1911), виданій у Мюнхені німецькою 
мовою. Художник опинився в епіцентрі прогресивних ідей під час навчання у Мюнхені 1896 р. в 
школі Антона Ажбе, де готувався вступати в Академію до Франца фон Штука [20].

Відомий знавець сучасного мистецтва професор Московського університету В. Турчин пов’язує 
еволюцію формотворчих принципів абстракції з концепцією суцільного безперервного орнаменту 
стилю Ар Нуво. Манера чергування лінеарного візерунка із «зображальних» і «незображальних» 
декоративних структур культивувалася К. Дрессером, У. Крейном, Ф. Бодлером, О. Берслеєм і про-
тиставлялася відживаючому натуралізму, з одного боку, а також ідеї А. Енделя про взаємозв’язок 
абстрактних зображень з музикою, опублікованій 1898 р., з іншого, що стало концептуальною пе-
редумовою для майбутньої теоретичної бази абстрактного експресіонізму В. Кандинського 1910 р., 
який, за визначенням В. Турчина, «сприйняв багато ідей межі століть» [21].

Епоха модерну, що передувала абстракціонізму, створила, на думку Турчина, «передумови для 
зародження» абстрактного мистецтва тому, що символізм констатував «розрив між світом «мрії» і 
світом «реальності» [22].

Подібної думки дотримується Д. Сараб’янов, убачаючи естафетний взаємозв’язок між симво-
лізмом та авангардом у «заголовному» естетичному пріоритеті символізму: «подолання реальності 
задля осягнення метафізики світу і створення світу власного – паралельного реальному» [23].

На думку Сараб’янова, шлях від символізму (Ар Нуво) пройшли Малевич, Філонов, Олена Гуро, 
Делоне, Пікассо та ін., а італійський футуризм згодом сприйняв від символізму ту «багатозначність 
образу», яка була необхідна потім «для подолання класичного порядку» [24].

Філософський зв’язок символізму з авангардом відзначає дослідник авангарду мистецтвозна-
вець Н. Адаскіна у «Загальній кантіанській основі – ідеї створення у творчості нової реальності» 
(термін «кантіанський» тотожний терміну В. Татаркевича – «неокантіанський») [25].
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Опозиція між «мрією і реальністю» (за Турчином) і бажання «подолати реальність задля ство-
рення власного світу» (за Сараб’яновим), на наш погляд, логічно походили із третього постулату 
неокантіанства, творчу сутність якого ми визначили як «Звищене і Земне» (1860–1910), де земне 
перетворювалося до стану звищеного, виходячи з основного принципу неокантіанського пізнання, 
яке «не могло вийти за межі існуючого досвіду», тобто за межі природного світу.

Вивчаючи висловлювання сучасників становлення абстракції, ми робимо висновок, що на дра-
матичному тлі майбутньої невідворотної війни цей ідеалізуючий світогляд був надломлений і прий-
шов до нового розуміння того, що «Звищене – не Земне», а невідомість в образі абстракції стала, 
як це не парадоксально звучить, уособленням нової історичної реальності. Г. Шпет писав у 1914 р.: 
«…ми не знаємо, що таке реальність. Втратили. Ми мріємо про неї… Наше життя стало ірреальніс-
тю, дійсність – белібердою. Беліберда – вища реальність» [26].

З історичної довідки відомо, що неокантіантські ідеї 1860–1890-х рр. стали широковідомими у 
першій чверті ХХ ст. Постулат чистого досвіду, що випливає з безпосередньої практики життя, Се-
занн впроваджував індуктивним методом, виходячи з емпіричних вражень, і його цікавив матеріалі-
зований результат – картина. Ця ж ідея «чистого» досвіду, що відкидає попередні норми, могла бути 
витлумачена К. Малевичем, який відштовхувався від Сезанна, радикальніше, з апріорно-логічного 
боку»: що чистий досвід – це відсутність попереднього досвіду, тобто це нульовий досвід – по-
чаток відліку нового досвіду. До ідеї супрематизму К. Малевич прийшов «не руками», як Сезанн, а 
вирахував її логічно, в голові, бо спочатку його не хвилював результат матеріального втілення, а 
лише ідея. Своєрідною практикою «внутрішньоутробного» супрематизму стала тривимірна ізоме-
трія простору в опері «Перемога над Сонцем» у грудні 1913 р. За нашою версією, художник уже тоді 
виношував супрематизм, але знадобились ще півтора року, щоб зрозуміти, яким чином матеріалі-
зувати у предметний світ свій інтелектуальний нуль. Ми гадаємо, що цим пояснюються факти пізніх 
датувань з назвою «супрематизм» на картинах, створених до 1915 р., тому що Малевич ставив дату 
не історичного виконання, а інтелектуального відкриття, що було для нього надправдою.

 Проаналізувавши факти еволюції супрематизму, ми прийшли до гіпотези, що проект супре-
матизму сформувався з усвідомлення феномену Світла і зрештою саморозчинився в ньому.                          
Б. Лівшиць, очевидець «Перемоги над Сонцем», описує, що в неосвітленому темному залі К. Мале-
вич спрямовував промінь прожектора на Куб і Кулю, після чого вони з’являлися на світ із порожнечі: 
«новизна і своєрідність Малевича полягала у використанні світла як основи, що творить форму, 
узаконює буття речі у просторі [27].

Інакше кажучи, ми повертаємося до концепції Платона, за якою Світло дає життя світові пред-
метів. На другому етапі супрематизму, в момент безпосередньої декларації основного постулату – 
«Чорного квадрата», у грудні 1915 р. супрематерія Малевича контрадиктує світу предметів і прима-
ту земної матеріальності в цілому. Однак для радикала, що стверджує себе у ролі творця «першої» 
картини, К. Малевич міг би зафарбувати чорною фарбою полотно на підрамнику від краю до краю, 
але художник обмежує територію своєї супрематерії полем білого світла, яке допомагає виявити 
супрематичну матеріальність ідеї – тоншу, ніж реальне життя, але щільнішу, ніж матерія Світла.

Світло К. Малевича тепер принципово відрізняється від Світла Платона, бо Світло, за Малеви-
чем зароджує ідею, а не предмет, але супрематерія цієї ідеї має свою щільність, що і фіксується 
межею білого Світла.

На останньому, третьому етапі «дематеріалізації» супрематерія, за ідеєю Малевича, стоншу-
ється до щільності Світла у «Білому квадраті» 1918 р., інакше кажучи, уже занадто тонка і надчут-
лива матерія супрематизму просто розчиняється у Світлі і стає його невід’ємною субчастиною, а 
Світло поглинає її. З самого початку супрематичний проект розвивався як наукова аксіома, лише 
апріорно логічним шляхом. Саме тому Малевичу не було потреби їздити «ритуально» (за Наковим) 
до Парижа для отримання власних емпіричних вражень. Винахід К. Малевича привів до спільного 
знаменника три визначальні (за Татаркевичем) риси ХІХ ст.: «типове для епохи розвитку техніки 
– трактування світу як «механізму»; наполегливий пошук абсолютних законів у ХІХ ст.; розвиток 
культури і політики в умовах запеклої боротьби між традиціоналістами та лібералами» [28].
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Відкритий постулат супрематизму К. Малевич сам довів і сам його перевершив. Оскільки ана-
літична проблема самовичерпалася, далі створювати супрематичні роботи вже не було актуаль-
ним. Висновок напрошувався сам собою, що будь-яке відкриття (категорія, що раніше застосовува-
лась тільки в науці) – є лише ланка в безмежності пізнання. За нашою версією, у процесі еволюції                   
К. Малевич тричі змінював умови матеріальності супрематерії в часі і просторі: від матеріального 
стану предметів (протосупрематизм) в евклідовому просторі трьох вимірів – до дематеріальної ідеї 
«Чорного квадрата» в умовах двовимірного часопростору Рімана в 1915 р. – до ідеї про надчутливу 
позаматеріальну безмежність Світла у єдиному часопросторі.

Отже, правомірно припустити, що художник не спростував власний постулат, а виріс із нього. 
На всіх етапах супрематичного проекту простежується очевидна відмова від домінанти матеріаль-
ності земного і перевага ідеї над матерією, що виявляє ідеалістичну платформу пізнання світу.

Інтелектуальний «нуль» К. Малевича не виріс на порожньому місці. У фундаментальному до-
слідженні «В. Кандинський. Досвід різних років» В. Турчин зауважує, що «не піддає сумніву» обізна-
ність К. Малевича з відкриттям неевклідової геометрії та «системами орієнтуючих уявлень» Ернста 
Маха, Вільгельма Вундта та Анрі Пуанкаре [29].

Починаючи з 1890-х рр., натуралістична концепція світу, що бере за зразок природничі науки, 
почала втрачати позиції, і вже у 1900 р. вийшла фундаментальна робота Е. Гуссерля «Логічні до-
слідження», що ознаменувала початок нового етапу в філософській думці – феноменології; у тому 
ж році М. Планк (1858–1947) опублікував теорію квантів, що вплинула на філософію, в 1907 р. 
з’явилася праця А. Бергсона «Творча еволюція», що презентувала теорію інтуїтивізму [30].

Методом феноменології Е. Гуссерль доводив, що часовий простір, який люди вважають «дій-
сним», за своєю суттю є «буття для когось», а не «в собі», тобто відповідає інтелекту, поза яким не 
існує, тому абсолютну реальність Гуссерль порівнював із «круглим квадратом». Якщо застосувати 
метод «трансцендентальної редукції», то від реальних предметів залишаться тільки уявлення, а 
круг і квадрат із життя – в нашій уяві можуть інтелектуально обертатися на квадрат, що перетво-
рюється в круг. На свідомість зінтелектуалізованих людей того часу, безперечно, справили вплив 
ідеї Е. Гуссерля про існування «апріорної ідеї-орієнтиру», тобто «певної мислимої природи взагалі 
в її власній чистій сутності», і методи осягнення: «феноменологічна редукція дає… можливість ви-
ходити у трансцендентально-суб’єктивному за межі імпресивного» [31].

Через дев’ять років після опублікування «Логічних досліджень» у Німеччині цю роботу можна 
було прочитати російською мовою у перекладі Е. Берштейна за редакцією С. Франка. Як зауважує 
доктор філософських наук професор В. Молчанов, переклад першого тому Е. Гуссерля був першим 
перекладом іноземною мовою [32].

В авторській передмові «Логічних досліджень» (1909) на шостій сторінці Е. Гуссерль курсивом 
виділяє ідею своєї праці – сутнісне відділення «форми» від «змісту». Цей феноменологічний метод 
провіщає практику відділення твору «Чорний квадрат» від світогляду «супрематизм»; на 11 сторінці 
Е. Гуссерль використовує термін «архітектонічна гра», в історії авангарду це поняття було засто-
совано в «Супрематичному архітектоні» (1923) К. Малевича та «Архітектонічному рельєфі» (1926) 
І. Чашника, що свідчить про те, що термін був популярно засвоєним; на 12 сторінці читаємо: «…
необхідні обґрунтування для того, щоб ми могли вийти за межі безпосередньо очевидного», тобто 
необхідне теоретичне концептування; таким чином, книга «Логічні дослідження» містила очевидну 
рецептуру і методику, у якій мав потребу, як у вітамінах, «зародок» Авангарду [33].

З усіма новаціями в галузі міжнародної філософської думки можна було ознайомитися російською 
мовою в міжнародному щорічнику з філософії культури – журналі «Логосъ», що видавався у Москві 
з 1910 р. книжковим видавництвом «Музагетъ» і виходив тричі на рік. Саме в цьому журналі 1911 р.         
Е. Гуссерль публікує програмну статтю «Філософія як точна наука». Доктор філософських наук і мис-
тецтвознавець А. Курбановський відзначає, що книга Г. Шпета «Явление и смысл» (1914) «адекватно 
передає думку Е. Гуссерля; тобто його ідеї існували в російському інтелектуальному просторі» [34].

З метою наукової аргументації наводимо дані з Інтернету про список наукових праць, присвя-
чених проблемам філософії та культури, із журналу “Логосъ” за період 1910–1913 рр. [35], з яких 
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видно, що на початку ХХ ст. російською мовою можна було ознайомитися з інтелектуальними но-
ваціями усього світу. Це стало можливим завдяки титанічним зусиллям учених-патріотів, які були 
постійними учасниками російського видання упродовж 1910–1914 рр. [36]. Вони піклувалися про 
те, щоб вітчизняні читачі перебували в інтелектуальному авангарді світового співтовариства, мали 
можливість засвоювати досягнення європейської образотворчої культури зламу віків та усвідом-
лювати саморозвиток європейських новацій на вітчизняному ґрунті. Побачені в Парижі картини Пі-
кассо та скульптури Боччоні «самі по собі» констатували, але не пояснювали, а з текстів журналу 
«Логосъ» можливо було осягнути невидиму суть проблеми – теоретичну основу. Цей факт був по-
мічений відомим знавцем модерністичного мистецтва Гійомом Аполлінером у «Хроніці мистецтв» 
1912 р.: «Те, що лише метафорично проступало в картинах паризьких майстрів, набуло в Москві 
теоретичної екстраполяції та послідовного пластичного вираження» [37].

Глибоким розумінням проблеми та теоретичною обізнаністю авангард, безсумнівно, 
зобов’язаний ентузіазму вітчизняної інтелектуальної еліти, внесок якої до кінця не оцінений су-
часниками. Зокрема, А. Курбановський відзначає, що сучасними вченими встановлена компетент-
ність К. Малевича в галузі філософії: Ф. Інгольд та Т. Андерсен підтверджують, що художник був 
обізнаний з ідеями Платона, І. Канта, А. Шопенгауера; Ф. Карл проводить паралелі з А. Ейнштей-
ном, Б. Гройс – з М. Хайдегерром» [38].

У 2006 р. О. Курбановський висуває власну революційну гіпотезу, яку ми цілковито поділяємо, 
що реформу образотворчого мистецтва К. Малевича можливо співвіднести з реформою Е. Гуссер-
ля в галузі філософії, прирівнюючи супрематизм К. Малевича до феноменології Е. Гуссерля.

Авангардні ідеї Е. Гуссерля про «круглий квадрат» спровокували інтерес суспільства до дис-
кусії про геометричні першоелементи, історичні передумови їх виникнення, розглядаючи проблему 
вже під кутом епохальних істин.

Стаття російського філософа початку ХХ ст. В. Сеземана «Раціональне та ірраціональне» з 
журналу «Логосъ» (1911) підводить до розуміння метафізичної суті піфагорійських фігур, які були 
інакомовними символами, а не мертвою геометрією: «Межа і безмежне – ось відкрита піфагорій-
цями пара протилежностей, що являє собою першу стадію розвитку понять раціонального та ірра-
ціонального. Проблема єдності протилежностей пролягає червоною ниткою через усю античну фі-
лософію, але точне логічне формулювання знаходить лише у родоначальника ідеалізму Платона; 
чудодійна сила його діалектики перетворює їх із напівміфічних, ще матеріальних стихій в абстрак-
тні принципи пізнання… Арістотель – великий учень і антагоніст Платона – будує свою систему на 
іншій парі протилежностей: формі і матерії… Досить шляхом аналізу розкласти об’єкт цілковито на 
елементи, що його визначають, і повне вичерпне знання його сутності забезпечене» [39].

Автор статті вказує на світоглядну різницю античного та сучасного для нього розуміння пробле-
ми, яка полягає в тому, що античність на перший план висувала відмінність, а не синтез «єдності 
протилежностей», сучасність, навпаки, підкреслює їх нерозривність і «внутрішню єдність». Квадрат 
уособлював метафору граничної, раціональної і визначальної основ, тоді як коло – безмежне, ір-
раціональне і визначуване.

Описана символічна концепція елементарних геометричних тіл пізніше викладалася в міжна-
родній школі сучасного мистецтва – Баухаузі, про що свідчить видатна праця його ідеолога Йоган-
неса Іттена (1888–1967) «Мистецтво кольору».

Як зазначає В. Турчин, наприкінці 1911 р. на Другому всеросійському з’їзді художників під час 
читання доповіді «Про духовне у мистецтві» В. Кандинський демонстрував схематичну таблицю 
геометричних фігур – кола, трикутника і квадрата – і «вважав, що він перший звернув увагу на сим-
воліку чотирикутника і випередив К. Малевича з його «Чорним» і «Червоним квадратами» [40].

Усталене уявлення про те, що художник – не теософ, викладене Г. Шпетом в «Естетичних 
фрагментах» (1927), сьогодні переживає реконструкцію. У своєму фундаментальному досліджен-
ні «В. Кандинський. Досліди різних років» (2008) В. Турчин висловлює наукову гіпотезу, згідно з 
якою абстрактний експресіонізм В. Кандинського і супрематизм К. Малевича по суті є образотворча 
форма теософії О. Блаватської та Генрі Олкома, що заснували 1875 р. у Нью-Йорку «Теософське 
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товариство»; майстер-класи цих авангардистів В. Турчин прирівнює до «масонських лож», а про-
блема походження геометричних фігур супрематизму пов’язується не з сучасною для К. Малевича 
інтерпретацією Е. Гуссерля, а з традиційною концепцією «Платонових тіл» [41].

«Теософська» версія В. Турчина уперше прозвучала в 2003 р. у збірнику статей «Символізм 
в авангарді». Нами було зауваженено, що з моменту виходу в світ книги А. Накова «Російський 
авангард» (1991), яка стала «Ветхим завітом» для дослідників цього періоду, де надруковано до-
кументальне фото «Чорного квадрата» в іконному «червоному кутку». З виставки «0, 10» (грудень, 
1915), метафоричне значення цього твору як символічної ікони сучасного мистецтва перегляда-
ється в останнє двадцятиліття як неспростовне свідчення теософських основ супрематизму. Не-
помітно аргумент від мистецтва перероджується в категорію факту. Сучасне прагнення «піднести» 
і так досконалий неоідеал ми вважаємо виявом неоідеалізму, вже у «геометричній прогресії». 
Дозволимо собі висловити припущення, що художник керувався міркуваннями іншого плану. Усві-
домлення К. Малевичем факту, що «Чорний квадрат» – це презентація не картини, а ідеї доскона-
лої творчості, зобов’язувало його як творця експонувати «Квадрат» по-іншому. Логічніше було б 
демонструвати таку «річ» де завгодно: на стелі, за вікном і т. д., але тільки не на міщанській стіні, 
що безвідмовно дала притулок усій досупрематичній Культурі. Місце між двома стінами було най-
простішим вирішенням аксіоми. Ставлення К. Малевича до попередньої традиції можна порівняти 
з нашим сучасним ставленням до факту існування мавзолею В.І. Леніна в Москві.

 Дослідниця авангарду Е. Баснер наводить документальне зізнання К. Малевича, що за час 
перебування у Берліні влітку 1927 р., де вперше відбувалася його персональна ретроспективна 
зарубіжна виставка, у митця не знайшлося часу відвідати Берлінську картинну галерею та музеї 
[42]. Цей факт зайвий раз підтверджує, що К. Малевич назавжди був втрачений для «славного 
минулого» (за Хайзінгом), тому що орієнтувався лише на майбутнє.

Реформи В. Кандинського та К. Малевича не обмежувалися рамками естетичного: художники 
стали реформаторами етичного. Презентація ідеї не передбачала економічної винагороди. Уперше 
демократизація творчого процесу нічого не чекала натомість, оскільки ідею неможливо приватизу-
вати. Виникає природне питання: чому К. Малевич виявив свою не матеріальну ідею в тілі конкрет-
ної, фізично існуючої картини? Адже художник міг обмежитися лише інтелектуальними висновками, 
до чого згодом і прийшов.

Коментарі Г. Шпета пояснюють сьогодні, чому ідея К. Малевича була зобов’язана набути об-
разотворчої подоби: «… німці навчили нас приставляти до ідеї словечко «тільки», щоб виразом 
«тільки ідея» сказати: «ніщо». Але якщо вона жива дійсна ідея, вона не «тільки ідея», а «вигляд», 
передусім, зовнішній видимий образ. Ідеальне як ніщо тільки осягається, концептується… Худож-
ник повинен ствердити права зовнішнього, лише дійсно існуюче зовні може бути осмислене, бо 
лише воно – живе» (43) Інакше кажучи, видиме – доступний людям «прояв», при відсутності «зо-
внішнього» не будуть шукати внутрішнього.

Як відомо, «Маніфест футуристів» Ф. Т. Марінетті, перекладений у Москві В. Шершеневичем, 
спровокував напад критики, і основним закидом сучасників була «відсутність обличчя» у футуристів, 
слідом за цим ішов висновок: нема обличчя сучасного мистецтва – нема сучасного мистецтва [44].

Історично ця дискусія передувала народженню «Чорного квадрата» (1915) і могла підказати            
К. Малевичу думку, що навіть ідея потребує свого обличчя. Цей нюанс нам здається важливим, бо 
через століття супрематизм сприймається як «абстрактний живопис», хоча автор неодноразово на-
полягав за життя, що «не – живопис». Власне, живопис К. Малевич робив систематично: і до і після 
«супрематизму», що теж не засвоїлося донині. Супрематизм став моментом істини – «додатковим 
елементом» до всієї творчості, але життя дається не для щоденного відкриття нових істин, а для 
осягнення вже існуючих закономірностей.

Г. Шпет, що викривав «поверховість» футуризму, наполягав на тому, що «зовнішнє» є виявом 
«внутрішнього», недооцінивши, що внутрішнє на зламі віків давно змінилося і йому не відповідало 
«старе обличчя». Саме тому аргументами футуристів були «не щирість» і «фальшивість». Від-
мовою від зовнішнього і відходом від образотворчого, тобто міметичного, став супрематичний 
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«Чорний квадрат». О. Курбановський справедливо зауважує, що проект супрематизму розвивався 
шляхом «відмови від репрезентативних практик» [45]. Це було зумовлено тим, що В. Кандинський 
і К. Малевич уперше в історії вводять практику «концептування». Новий підхід до «споживання» 
мистецтва передбачав, що картина – це зачинені на замок двері, і щоб їх відчинити й осягнути зміст 
побаченого необхідно докласти зусиль і ознайомитися з концепцією авторського світогляду, тобто 
запропонована художником «реальність була суб’єктивною реальністю його внутрішнього світу».

Отже, у практиці абстрактної презентації В. Кандинського та К. Малевича ми виявляємо ха-
рактерне для феноменології відділення «естетичного предмета» (картини) від «конститутивного 
акту» (світогляду). Із коментарів В. Молчанова випливає, що Е. Гуссерль, протиставляючи психічні 
феномени фізичним, розрізняє «акт, зміст і предмет» [46].

Ця процедура бере початок від розділення ідеального – апріорного та реального – емпіричного, 
тобто, емпірично споглядаючи не ідеальний світ, в уяві, методом редукції, ми створюємо ідеально 
апріорний очищений образ. Сучасний російський філософ Т. Щедріна відзначає, що «відмінність 
матерії і акту в естетичній свідомості характерна для Г. Шпета і для Р. Інгардена, тобто «естетичний 
предмет розглядається» у корелятивному відношенні до естетичної свідомості» [47].

Деструкція в галузі мистецтва створила передумови для розквіту теорії мистецтва, яка в кінці сто-
ліття стала культовою в образотворчому мистецтві, що вимагає постійного професійного пояснення. 
На перших етапах становлення, на початку ХХ ст., художники були змушені самостійно займатися 
теорією пояснень, бо не існувало фахівців «нового мистецтва». А старі теоретики вбачали в усьому 
пропонованому лише кризу, не розуміючи, що загибель старого – це початок нового розквіту.

Таким чином, ми дійшли висновку, що створення абстрактної форми твору передбачає три 
необхідні фактори, котрі цілковито відповідають методології Е. Гуссерля, у якого будь-яке дослі-
дження складається зі змісту, акту і предмета:

І. Зміст: принципи творення
а) емпіричний (В. Кандинський та О. Богомазов)
б) індуктивний (П. Сезанн)
в) апріорний (К. Малевич, П. Мондріан)
ІІ. Акт: процедура творення
а) «феноменологічна редукція» Е. Гуссерля (К. Малевич)
б) інтуїтивізм А. Бергсона (В. Кандинськй)
ІІІ. Предмет: відтворення (Картина)

Третій фактор – відтворення виходить із природи культурних уподобань художника і характери-
зується констативними похідними попередніх історичних стилів: постімпресіонізм, символізм, кубізм, 
футуризм та ін. Стилеутворні принципи викладцу є документально зафіксованою фазою творчого 
акту. Як правило, тільки за ними здійснюються остаточні теоретичні висновки фахівців, що не вра-
ховують двох «не видимих», але визначальних факторів світогляду художника, які зберігають вну-
трішню сутність творчості. Поняття творення вперше розглядається як окремий аргумент наукового 
аналізу і поділяється на складові – принцип творення і процедура творення, що передують безпо-
середньому акту художнього викладу. Наша дедуктивна скрупульозність викликана прагненням ви-
явити і визначити науково недоступну для ока глядача глибину феномену безпредметної творчості. 
В історичній практиці широковідомі предтечі цієї теоретичної процедури, відзначені у працях В. Кан-
динського «Про духовне у мистецтві» (1911) та К. Малевича «Естетика. Спроба визначити художній і 
нехудожній бік творів» (1929), де митець констатує: «… ми сприймаємо картини не по суті» [48].

Актуальність сучасного дослідження викликана розумінням того, що система освіти радян-
ських часів знищила сутнісне розуміння не лише абстракціонізму, а й навіть реалізму, висвітлюючи 
інформацію через призму атеїстичного розуміння. Нами було встановлено, що з підручників та 
посібників із філософії був вилучений період неокантіанства і замінений соціальною філософією 
КПРС. Роботи Е. Гуссерля і А. Бергсона були доступні вузькому колу фахівців. Цими історичними 
обставинами викликане нерозуміння абстрактного мистецтва вже сучасниками, які, ще за інерцією, 
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не отримують інформації про культуру в належному обсязі. Наше дослідження є першою спробою 
осягнути феномен абстракції із залученням існуючого наукового світового досвіду межі ХІХ–ХХ ст., 
що був анульований попередньою комуністичною владою впродовж багатьох десятиріч.
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Леся СМИРНА,
кандидат мистецтвознавства

«ТЕАТР ЛЯЛЬОК» АБО «ІГРИ З МАНЕКЕНАМИ»: 
ВІКТОР ЗАРЕЦЬКИЙ ТА ЙОГО ГЕРОЇ-НОНКОНФОРМІСТИ

Поняття «нонконформізм» уже давно усталене як культурний (мистецький), політичний, сус-
пільний нігілізм, що являє і позірну активність, і водночас обережність у своїх судженнях та діяннях. 
І це пов’язане не стільки з державною панівною ідеологією, що змушує суб’єкта до «поміркованих» 
виявів свого єства, насамперед творчого, як – з певним генетичним комплексом, який вигулькує на 
підсвідомому рівні і творить колективістську обачність і поміркованість, феномен стадного страху, 
передбачаючи, однак, яскраві індивідуалістські вибухи – присутність яскравого таланту, генія, що 
рано чи пізно стає трагічною постаттю в колективі поміркованих.

Спроба виведення цього поняття з контексту винятково мистецького і поширення його на інші 
види людської діяльності може мати містифікаційний відтінок і потребувати інших означень і під-
означень. Та в кожному разі важливо позбавити митців цього тавра (нонконформісти), адже й сам 
Віктор Зарецький безнастанними пошуками і в різні періоди виявляв саме таке бажання – віднайти 
чи гармонію, а чи деструктив у стосунках «колективу» і «індивіда». Саме з середини 60-х років він 
втілює цей концепт у роботах важливого позірно соціального значення. Чоловік у картині «На збо-
рах» (1960) немов застиг у спогляданні. Насправді він виголошує промову, але це не є головним 
для митця. Віктор Зарецький знов-таки вдається до живописних знахідок модерну, майже непо-
мітно витончено «грається» зі стандартними атрибутами соцреалістичної картини. Обов’язковий 
пурпуровий колір, фрагмент прапора з золотими китицями вгорі ліворуч; у правому нижньому куті 
– характерний персонаж: писар, який відсторонено й сухо нотує дійсність. По іншій діагоналі – на-
родний килим з яскравими рожевими квітками, ромашки у склянці і парубоче обличчя – чисте й 
відкрите. Головний персонаж немов стоїть на перетині різних культурних ліній, позначених своїми 
атрибутами. Лінії перетинаються проти його серця і ми розуміємо, що у його душі відбувається 
боротьба між національним і радянським.

Тож часто в «колективних» портретах Зарецького добачаємо більше трагедійного сенсу, навіть 
абсурдності, а тим часом портретні персоналії іноді вияскравлюють надмір одуховленості та опти-
мізму (зрозуміло, не пов’язаних з «радістю» «нового» радянського способу життя). Навіть фрагмен-
тарно вкраплені подекуди і переважно стилізовані орнаменти (прообраз української вишивки), що 
не давало підстав звинувачувати його в «націоналізмі» (найбільший страх митця-нонконформіста 
того часу), засвідчували, що художник – не просто маляр, а мислитель насамперед – був на по-
розі великих відкриттів у вимірі філософії національного буття. Він, свідомо чи ні, натяком або ди-
дактичним мазком-образом фіксував трагічну незбулість, невикінченість національних моделей – і 
суспільних, і етно-біологічних.

Припустімо, що в такому разі поняття нонконформізму пасує не так митцеві-мислителю, як 
усьому тому, що він художньо обсервував.

Тож навіть пізніший відхід В. Зарецького від національної семантики й орнаментики в бік мовби 
«еклектики» й «космополітизму» (накинуте йому наслідування Г. Клімта й ін.), може, більшою мірою 
засвідчує його нонконформізм, – адже тут семантику й орнаментику він у диво гарний спосіб за-
шифровує «під» клімтівську, так що годі розпізнати в цьому «бісері» українське вишивання хрести-
ком. Погодьмося, що такий здогад має право на існування. Тим більше, що ми знаємо Зарецького-
нонконформіста совєцьких часів і його унікальне вміння досить відверто зображувати моделі й коди 
національного – під гнітом тоталітаризму. Насправді, соціалістичний реалізм був для Зарецького 
полем для багатьох «внутрішніх» експериментів з формою і змістом. Скажімо, в картині В. За-
рецького «Два голови» (1972) митець вдається до стилістичних знахідок імпресіонізму та модерну 
у відтворенні оточуючого персонажів середовища, поєднуючи це з образами двох співрозмовників, 
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у яких прочитуються автопортрет-
ні риси самого митця та його сина 
Олексія, що, за логікою стилістики 
полотна, є цілком зрозумілим бажан-
ням мінімізувати типовість героїв кар-
тини. Або ж в одному з варіантів кар-
тини «Жаркий день» (1957) в образі 
шахтаря проглядаються портретні 
риси вождя світового пролетаріату 
(чи не зарано для іронії?). Ще раніша 
картина – «На канапі» (1950-ті рр.) 
– приклад неприхованої іронії. Ді-
вчина в національному строї слухає, 
що їй читає молода жінка в погонах. 
Гарна постава першої, яка домінує 
над зіщуленою, закляклою на дивані 
постаттю дівчини в уніформі, якраз і 
промовляє про боротьбу радянського 
з національним і певний оптимізм ав-
тора полотна, який обнадійливо ба-
чить перемогу саме в національному. 
Це є прикладом своєрідної деідеоло-

гізації методу соціалістичного реалізму. Виникає ієрархічна структура, супідрядність малярських 
знаків всередині самого полотна, а сам живописний текст стає не презентативним, а дискурсивним 
[1, s. 59–70]. Недаремно Х. Гюнтер назвав це епохою «Великого синтезу». 

Ймовірно, митець у новіших часах, уже не загрожених цензурою та репресіями, малюючи «клім-
тівські», а чи еротично-апокаліптичні видива, промовляв про якусь страшнішу загрозу, що нависає і 
над мистецтвом, і над націобуттям. Портретні образи і сюжети цього періоду, позірно розкуті й бар-
висті, надміру «міфологізовані», насправді вражають своєю трагічною відокремленістю від героїки й 
оптимізму, що тільки-но зароджувалися. Тут Віктор Зарецький постає як «справжній» нонконформіст, 
остерігаючись усіляких ризиків збитися на патріотичну патетику, і дарує нам – як мислитель насампе-
ред – образи нонконформістського способу існування «поза соціумом» – образи, що втілюють так і не 
збулий аристократизм, а пишнота строїв, яскрава, майже неприродна орнаментика лише підкреслю-
ють новітню архаїку. Одна з найприкметніших з цієї серії робіт – «Сад спокуси» (1989). Притаманною 
рисою серії є майже цілковита відсутність виразних відкритих облич – вони всі завуальовані, мовби 
змиті потоком якоїсь іншої суспільної енергії, яка запанувала у світі, – фізіологічної, недуховної. За 
К. Ясперсом, людина є частиною натовпу, вона – елемент маси. У масі ми спостерігаємо гонитву 
за насолодою, нетерпимість, заздрість, ілюзію рівності. «У масі людина не може знайти самості. 
Вона пізнає себе у кризових ситуаціях. Хвороба і смерть, небезпечні для життя моменти ризику, як 
війна або Чорнобиль, дають можливість пізнати себе» [2, с. 20]. Людина постає певним абстрак-
тним елементом соціуму, усереднюється і добре вкладається в рамки статистичних узагальнень (К. 
Ясперс). Хтось відвернув голову вбік, хтось затулив очі волоссям. Зарецький змальовує не людей, 
як колись у своїй багатофігурній дипломній роботі «Черга до мавзолею», а тіла, скупчені, виразні у 
своїх споживацьких мирських потребах. Людина втрачає у творчості Зарецького свою суб’єктність, 
перетворюючись на елемент, формулу, код, матрицю, механіку, структуру. В картині присутні лише 
кілька детально пророблених стилістичних акцентів – абстрактна прозора постать жінки в строкато-
му одязі без обличчя в центрі, покірні руки жінки, яку вульгарно обіймає темний привид, а не чоловік. 
Найбільш цікавою символічно є постать дівчинки, яка стоїть спиною до глядача, та жест її піднятої 
вгору руки. Національний віночок на голові дівчинки символізує духовну чистоту та віджилий світ на-
ціобуття. Її жест – охоронний, він є закликом схаменутися і повернутися до духовного життя. 

Після жаги, 1987 р., 90х100, полотно, темпера.
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Сповідуючи елітарно-карнавальну естетику у своїй зрілій творчості, Зарецький ніколи не по-
збавляв її справжніх пристрастей буття. Поетеса Людмила Скирда, портрет якої малював митець, 
назвала його епікурейцем і диваком. Жінка в світоглядному модулі Зарецького постає атрибутом 
новітньої цивілізації, втілює її остаточний демонізм. Вона «жертвоприносить» своє тіло через злуку 
жіночого і чоловічого начал («Акт»); жіноче тіло стає фільтром виразок цивілізації («Жінки (В тро-
лейбусі)», «Автомобіль»). Жінка у творчості Зарецького стає звабливим демоном, перевертнем, 
калікою («Даремні бажання»), вона увиразнює його підсвідомі страхи, сахання, уподібнюється спо-
гадові про смерть, сама стаючи подобою смерті. Деформуючи жіноче тіло, Зарецький вивільняє з 
полону її занедбану душу, очищує її від скверни, сповіщає про її невмирущість («А ми тую червону 
калину...»). Це особливо увиразнене в триптиху «Мистецтво», де жінка у першій частині уподібнена 
ангелові, в другій – має демонічну триликість, і лише в третій, почастинно розмножена і розтлінна, 
вона виорана, мов поле. У цих творах Зарецький акцентує суспільну приреченість, його свідомість 
сповнюється хаосом, він не в змозі здисциплінувати, опанувати такі метаморфози. Та він завжди 
присутній – або у подобі лицаря (триптих «Мистецтво»), або митця, що благає милосердя у пе-
редчутті близької смерті («Милосердя») з обличчям, що проступає крізь темряву («Світлий спо-
гад (Автопортрет з дружиною)», або дивовижного птаха («Два соколи»), або землекопа («Свята 
праця»). Діалектична природа мистецтва Зарецького заглиблена водночас у «високе» й «низьке», 
«божественне» й «демонічне». Божественна вакхічність («Осінній сон») співіснує з ураженою циві-
лізаційними недугами оргіастичністю (триптих «Мистецтво»).

Його «театр ляльок», «ігри з манекенами» – то не еротично-хворобливі видіння підстаркуватого 
маляра, то натяк на ймовірні людські мутації, адже «перевдягання» його «клімтівських» персонажів 
(глибинні підтексти, засновані на особистісних спостереженнях та трагічних обставинах давнішого 
часу, що травмують свідомість навіть найбільш стоїчних натур) мусять викінчитися врешті потвор-
ною манекенною оголеністю.

За визначенням Й. Хейзінги, лялька уособлює світ сакрального – особливий культовий «про-

Сад спокуси, 1989 р., 99х100, полотно, темпера.
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стір» [3]. Відповідно до його концепції, вся культура має ігровий характер. Манекени і ляльки Ві-
ктора Зарецького оголюють у театрі його композицій розпач життя, стаючи антитезою живого/
неживого, одухотвореного/механічного, умовного життя/життя справжнього. Лялька потребує не 
споглядання чужої думки, а гри. І Зарецький грає, створюючи не простір-ілюзію, а простір-буття 
зі складною символікою значень. Про це свідчать деякі з його «ігрових» сюжетів – «Пісня жаги» 
(1987), «Двоє. Гра з манекеном» (1988). Знову ж таки, манекен постає генератором жіночого де-
монізму й ницості жіночого єства. Розвиваючи логіку Зарецького, манекен – імперія, система, без 
душі і без м’яса; жінка – нація, оголений суспільний нерв. Зарецький мовби переосмислює первинну 
міфологію ляльки і створює власну модель історичної реальності, як це, скажімо, робив геніальний 
Сергій Параджанов. 

Перші ляльки мали цілком сакральне значення – вони втілювали душі мертвих пращурів, бо-
жеств, заміняли собою людей, призначених в жертву, і ворогів, яких потрібно було знищити. Ляль-
ка, яка віддалено у своїй первісній подобі нагадувала людську, уособлювала символічний зв’язок 
між людиною і тим світом, який її оточує. 

Поява машини як нової та винятково могутньої суспільної сили, починаючи з доби Відроджен-
ня, спричинила виникнення нової метафори свідомості: машина стала образом життєподібної, але 
мертвої за своєю сутністю моці. В кінці ХVІІІ ст. Європу охопило тотальне захоплення автоматами. 
Сконструйовані Вокансоном механічні ляльки стали втіленою метафорою злиття людини й маши-
ни, образом мертвого руху. Оскільки цей час співпав з розквітом бюрократичної державності, об-
раз наповнився соціально-метафоричним значенням. Лялька виявилась на перехресті давнього та 
нового міфів про оживаючу статую та мертву машину життя. Це визначило спалах міфології ляльки 
в епоху романтизму. 

У своїй статті «Ляльки в системі культури» Ю. Лотман визначає поняття «ляльки» як один із тих 

Останній угар. Наркотик, 1989 р., 100х80, полотно, темпера.
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об’єктів культури, котрі мають не лише конкретний зміст, а й метафоричну сутність. Таким чином, 
у нашій свідомості закарбувалися два обличчя ляльки: одне вабить у затишний світ дитинства, 
інше асоціюється із псевдожиттям, мертвим рухом, смертю, несправжнім життям. Перше дивиться 
у світ фольклору, казки, примітиву, інше нагадує про машинну цивілізацію, відчуження, подвійність 
[4, с. 379]. Ця початкова міфологія, звісно, може змінюватися, оскільки матеріал ніколи не визна-
чає змісту твору, але є значущим, як, скажімо, у випадку з манекенно-ляльковим світом Віктора 
Зарецького. 

Дуалізм радянської творчої ментальності, або «два обличчя ляльки», розвинувся і в творчості 
Зарецького. Перше обличчя дивилося в очі ілюзії декоративізму, наснаженої золотом скіфів та 
міфологією модерну, інше перебувало в полоні зовсім не іграшкових постмодерних візій – виразки 
перебудови, споживацьке суспільство, гендерне самовизначення, глобалізм, етнічні й расові війни, 
методологія виживання, національне питання, сприйняття поп-культури, соціалізація особистості, 
страх смерті. 

Творчість В. Зарецького постає не рафінованою, а відверто епатажною, навіть вульгаризова-
ною, як-от у картині «Даремні бажання» (1988). Сама назва і сюжет є символічними. Дві оголені, з 
фізичними вадами красуні обіймають старого безногого «генерала» з червоною зіркою на грудях. 
Власне, сам генерал виглядає напівмуміфікованим і немов остовпілим погруддям-постаментом, на-
гадує дерев’яного манекена, що незворушно стоїть на одній дерев’яній нозі, спираючись рукою на 
палицю. Картини Зарецького завжди є роздумом і можуть мати багатозначеннєве інтерпретування. 
Скажімо, цього разу ми можемо міркувати про «інвалідність» радянської системи, що спричинила 
моральну і духовну «інвалідність» цілих держав, націй і поколінь. А можемо міркувати про глибинну, 
зачаєну недолюбленість і даремність бажань уже літнього чоловіка.

 Майже всі герої картини Зарецького «Останній угар. Наркотик» (1989) – ляльки, дитячі іграшки, 
підвішені за мотузки. На Сході з давніх часів існує традиція – лялька призначається в дарунок бо-
гам. У певний день ці ляльки складають у маленький човник і пускають за водою. Вони забирають 
життєві гріхи, проблеми і горе. Були також спеціальні ляльки, які полегшували людські страждання. 
Достатньо було подмухати на солом’яну ляльку – і вона вбирала усі гріхи [5, с. 26]. На полотні ліво-
руч – нахилена додолу погрудна постать жінки, яка ковтає пігулку. Про тремтячість її рук, якими 
вона намагається маніпулювати під час процесу, свідчать білі полиски на її довгих худих пальцях та 
яскрава біла пляма на поверхні води вібруючого келиха. Позаду неї, немов застиглі у повітрі, дитячі 
ляльки, які символізують її життєві страждання, а можливо, й нереалізовану материнську турботу. 
Праворуч двоє – жінка і, ймовірно, чоловік, що перетворився на дерев’яного манекена. Вони вже 
не господарі на цій землі. Їхні рухи, так само як і вчинки, передбачені. Символічний абстрактно-
аплікативний орнамент мовби перерізає полотно навпіл, ховаючись за погруддям жінки на першо-
му плані. Волосся жінки всуціль декоративне і детально пророблене, і тут Зарецький залишається 
вірним собі.

Нонконформна поведінка героїв Зарецького промовляє про глобальну кризу слов’янської духо-
вності, цілих націй і поколінь. Їх оскаженілий, шокуючий нонконформізм волає про якусь страшнішу 
загрозу, яка чекає на нас попереду. Бо попереду нашої впевненості у трагічному сьогоденні є лише 
непочутий голос Самотньої Людини.
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Наталія КУБРИШ,
кандидат мистецтвознавства

ВИТОКИ ТВОРЧОСТІ СКУЛЬПТОРА 
ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА

Творчість О. Архипенка формувалася в епоху, коли мистецтво почало набирати нових форм. 
Це був час зміни способу мислення, переходу до іншої, порівняно з попередньою, філософської 
моделі світосприйняття, до нового образу людини і всесвіту. Здавалося, що життя і мистецтво жив-
ляться тепер якимись «уламками», людство перебуває в стані хаосу. Сучасні дослідники художньо-
естетичного процесу початку XX ст. відмічають, що мистецький світ постійно вражає відчуттям тра-
гедії. Так, Т. Володіна пише: «Втрата єдності духовної культури європейської людини і, як наслідок, 
цілісності самої людини як такої відчувалася боляче, навіть трагічно багатьма відомими мислите-
лями в перші десятиліття нового сторіччя» [5, с. 261].

О. Архипенко чутливо сприйняв стилістичні пошуки свого часу, але об’єктом його мистецтва 
завжди була людина і її внутрішній світ. «Діапазон мистецької мови у творах художника напрочуд 
широкий і пролягає між двома, як на перший погляд, протилежними полюсами: втілення образу 
людини у формах традиційно-фігуративного мистецтва і невпинними творчими пошуками у сфері 
пластичної гри об’ємів та ліній, їх складної взаємодії та взаємозалежності. Однак було б помилкою 
уявляти собі ці два напрями як паралельні шляхи розвитку, що ніколи не перетинаються. Перший 
із них не був у Архипенка безкрилим копіюванням натури, а другий не перетворювався у холодний, 
відірваний від людського світу абстракціонізм, він зберігав модуль людської постаті, близьку до її 
будови архітектоніку форм та властивий для неї ритм ліній, контурів і пластичних об’ємів», – слуш-
но зазначає О. Сидор [19, c. 80]. За допомогою символів і пластичних трансформацій він прагнув 
передати метафізичну реальність буття. «Його незвичайні скульптурні й малярські композиції спо-
внені глобальним, а то й космічним відчуттям і баченням людини, бажанням проникнути в таїну Бо-
жого задуму щодо людини. В царстві гармонії форм і силуетів він осягнув безперервний дух творіння, 
яким наповнений Космос і який віддзеркалений у кожній людині», – пише Д. Степовик [21, с. 79].

Для творчості О.Архипенка мотив матері-жінки-богині став одним із головних. І перше знайом-
ство з ним було в світі мистецтва, очевидно, через половецьку та трипільську культуру, народне 
мистецтво. Витвори невідомих майстрів лишили глибокі емоційні, навіть містичні враження ще в 
дитинстві. Із дитячих вражень у О. Архипенка співіснували стихійні могутні жіночі язичницькі образи 
(«кам’яні баби») і одухотворені піднесені (ікони). Згодом скульптор згадував: «Київ став христи-
янським у десятому столітті, живопис одразу ж зазнав впливу візантійського живопису. Що ж до 
скульптури, то релігія забороняла її, отож вона перестала існувати. Пластики, які було створено 
раніше і які я бачив у дитинстві в міських садах, були, очевидно, тотемічними ідолами, витесаними 
з каменю. Одна така скульптура стояла в університетському саду. Це була сувора, похмура брила з 
невиразною подобою людської постаті. Була вона півтора метра заввишки і називалася «Чоловік». 
Добре пам’ятаю, як вилазив на неї, коли був хлопчиком. Я і мої товариші наважувалися навіть 
сідати їй на голову. Або кидати в неї каміння. Зате ввечері, коли ворота зачиняли й сад порожнів, 
я боявся її і обходив десятою дорогою. Вона була якась темна і страшна. Можливо, простота цієї 
похмурої брили теж вплинула на мою уяву» [2, с. 110–111]. Його дід, Антон Архипенко, який був іко-
нописцем, щиро підтримував захоплення внука малюванням і допомагав йому пізнавати таємниці 
чарівного світу мистецтва. Ікони розкрили перед ним світ символів, світ духовного життя людини, 
яке було пронизане релігійно-містичними переживаннями. 

На відміну від більш орієнтованих на чоловіче начало, виявлене в образах Спаса Нерукотвор-
ного, Георгія Побідоносця, войовничих росіян, особлива любов українського козацтва була до об-
разу Богоматері. Г. Гачев пише: «У Росії ідея Отця більш важлива. <…> В Україні мати важливіша 
і красномовніша» [7, c. 148–150]. Найулюбленішим став образ Покрови Богоматері. Марія уосо-
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блювала посередництво між плоттю і духом, земним і небесним. Вона була «містком», який єднав 
людину з вічним духовним началом. 

Наприкінці XIX ст. значно зросла увага до національної історії, а тому археологія посіла вагоме 
місце у науковій сфері. Основним об’єктом уваги на початку ХХ ст. стали пам’ятки Причорномор’я. 
Відомий український археолог В. Хвойко (1850–1914) відкрив зарубинецьку та черняхівську культури. 
Перші пам’ятки було знайдено на території Обухівського повіту Київської губернії 1896 р. [17, с. 18].

Іван Кавалерідзе, коли хлопчаки навчалися в гімназії Готліба Андрійовича Валькера, познайо-
мив О. Архипенка зі своїм дядьком, у якого він жив у Києві [20, с. 25]. Хранитель скіфського відділу 
Історичного музею С. Мазаракі провадив археологічні розкопки на Роменщині. О. Архипенко разом 
з І. Кавалерідзе брав активну участь в археологічних експедиціях С. Мазаракі, де збагнув таєм-
ничу простоту та виразність стародавньої скульптури [20, с. 74]. «Відтоді О. Архипенко особливо 
цікавиться трипільською керамікою, дивовижними виробами праслов’янських племен Придніпров’я 
й залишеними первіснообщинною формацією кам’яними ідолами, людиноподібними стовпами», – 
зазначає О. Синько [20, с. 26]. Під час навчання в Київській малювальній школі Миколи Мурашка 
(1902–1905), де навчалися згодом К. Трохименко, І. Кавалерідзе, П. Сниткін, Т. Руденко, О. Екстер, 
О. Тишлер та ін., інтерес юного О. Архипенка до мистецтва давніх часів не зникає. Співавтори книги 
«Українське мистецтво другої половини XIX – початку XX ст.» Б. Лобановський і П. Говдя пишуть, 
що збереглася репродукція твору «Дитина, що сидить» (1904), виконаного О. Архипенком за часів 
перебування в Київській малювальній школі. Автори дослідження відмічають у ньому відчутний 
вплив давніх монументів V–Х ст., так званих «кам’яних баб» [11, с. 49].

Навчаючись у малювальній школі, О. Архипенко захоплювався стилістикою модерну. Система 
академізму не відповідала його творчим устремлінням. Скульптор згадував: «Якщо стиль мій у цей 
період був позначений рисами модерну, то моє натхнення було символічне. Я читав Малларме, 
якого перевели на нашу мову, й дуже любив Андрєєва, російського письменника й символіста вод-
ночас» [2, с. 109]. Деяка салонність раннього твору «Оголена» (1906) свідчить про те, що, викона-
ний у техніці пастелі, він, мабуть, був призначений на продаж. (Атрибуції «Оголеної» присвячена 
наша стаття, опублікована у 2002 році [9]). Помітно, що в ній уже виявлений ідеальний жіночий тип 
моделі О. Архипенка, індивідуальна архітектоніка композиції, прагнення до стилізації форми. Перш 
за все, тут показана ідеалізована оголена жіноча фігура – основна тема творчості скульптора.

У пошуках нових горизонтів мистецтва (не закінчивши навчання в Києві) 1906 р. Олександр їде 
в Москву, де продовжує навчання у художньому училищі живопису, скульптури та архітектури. Бе-
ручи участь у виставках, знайомиться з В. Кандинським, Л. Поповою, А. Певзнером, Н. Габо, котрі, 
як і він, намагаються зруйнувати рамки академізму і вдихнути в мистецтво життя, сповнене сучас-
них ритмів. 1908 р. О. Архипенко їде в Париж. Столиця Франції тоді була схожою на велетенський 
вулик, до якого зліталися художники з усього світу. Це місто приваблювало митців яскравою палі-
трою різноманітних течій і новими творчими лозунгами. Захоплюючись містом, М. Бердяєв писав: 
«Париж – світовий досвід нового людства, вогнище великих починань і сміливих експериментів. 
Париж – вільне виявлення людських сил, вільна гра їх» [4, c. 134].

Занурившись у творче середовище Парижа, О. Архипенко знайомиться з П. Пікассо, Ж. Браком, 
Ф. Леже, А. Модільяні, К. Бранкузі, Г. Аполлінером та ін. Читаємо у Л. Лисенко: «В цей час, за слова-
ми Альберта Ельсена, він постійно студіює мотив жіночої оголеної фігури у спрощеній стилізованій 
манері» [10, с. 27]. Відомий критик Гійом Аполлінер, який не раз ставав на захист творів скульптора, 
писав: «Насамперед Архипенко шукає чистоти у формі. Він виплеканий найкращими традиціями. 
Чари його творів у внутрішній гармонії <...>. В духовності його мистецтва відчутні релігійні віяння, 
що сформували його темперамент, церковні та наївні твори, без сумніву, причарували його в дитин-
стві» [24, с. 46]. Апологета модернізму здивувало й те, що творчу уяву молодого О. Архипенка зовсім 
не зворушили твори відомих художників Відродження, які він уперше побачив у Луврі [2, с. 109].

Скульптор сприймав світ мистецтва зовсім по-іншому. Його вабило магічне мистецтво архаїки 
та примітиву, в якому він шукав щось нове, здатне замінити закостенілий академізм, безформний 
імпресіонізм та розніжений символізм. М. Волошин писав: «Архаїзм – остання і найзаповітніша мрія 
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мистецтва нашого часу» [6, с. 275]. На його думку, вона народилася завдяки археологічним зна-
хідкам, на які був багатий кінець ХІХ ст. 

Архаїзм не існував як школа і не мав певної програми. У кожного художника була своя сфера. На-
приклад, стародавня і язичницька Північ (М. Реріх, С. Городецький) або форми народного мистецтва 
(К. Малевич, брати Д. і В. Бурлюки, Н. Гончарова, М. Ларіонов та ін.), африканська маска (В. Матвейс), 
єгипетські маски (М. Сар’ян). У спогадах про 1910-ті рр. О. Цадкін писав: «Годьє-Брежска, Архипенко, 
Лоран, Бранкузі і я залишили академічний порядок, щоб зануритися у витончені води архаїзму, що 
регенерує» [25, с. 66]. Пікассо, який увібрав у себе вплив ритуальної скульптури Африки та Океанії, 
давав великий формотворний імпульс усім пластичним мистецтвам [1, с. 198]. 

О. Архипенко писав: «Моєю справжньою школою був Лувр, котрий я відвідував цілий рік щодня. 
Там я вивчав головним чином архаїчне мистецтво й усі великі вимерлі стилі. Спочатку я працював 
під майже повним впливом цих стилів. Намагався від них вивільнитися. Я досягнув цілі і віднайшов 
власний, особистий стиль» [23, с. 33]. Вивчаючи архаїку і примітивне мистецтво, він глибоко проникає 
в початкову спорідненість культур мистецтва. Скульптор згадував: «Незліченну кількість разів був я в 
етнографічному музеї в Тракодеро. І ось одного разу зупинився я перед вітриною – і що, ви думаєте, 
бачу в ній? Дерев’яний таріль з українським орнаментом. «Ти ба, – дивуюсь я, – тут є дещо з наших 
країв». Підходжу ближче, щоб прочитати напис, і раптом бачу, що ця річ з Океанії» [2, с. 110]. 

Можна помітити, що у більшості жіночих торсів і фігур О. Архипенка зберігається модуль жі-
ночої постаті. О. Найден стверджує, що «Архипенкові скульптурні жінки, які сидять, стоять, йдуть, 
танцюють, напівлежать, нахиляються, жіночі торси у горизонтальному, вертикальному положен-
нях – це певні явища і водночас символи явищ, образи реальних та удаваних об’єктів, культурно-
історичних подій» [12, с. 43]. Скульптор сформував свій знак жіночої фігури, в якому залишилося 
лише найсуттєвіше. Особливо це простежується, наприклад, у таких скульптурних композиціях, як: 
«Статуетка» (1914), «Вази-жінки» (1918; 1919), «Сидяча фігура» (1935), «Арабка» (1936), «Сидяча 
постать» (1936), «Жовте та чорне» (1938), «Дуалізм» (1954), «Вертикальний торс» (1957) , «Чер-
воне» (1957) , «Жінка на стільці» (1963). Всім розглянутим скульптурам притаманні спільні риси: 
узагальнення пластичних мас, чіткість та виразність силуету постаті, округлість стегон, відсутність 
рис обличчя, конусоподібне завершення ніг, мало розвинена голова. Їх композиційне, образне та 
пластичне вирішення близьке статуеткам жінок із Трипілля (V – III тис. до н. е.), які то величаво 
сидять на тронах-стільчиках, то просто стоять. І хоч у них лише символічно намічені груди та голова 
(а в деяких статуетках взагалі відсутня, як і руки), а ноги мають конусоподібне завершення, відчуття 
незавершеності твору не виникає.

Для старовинних майстрів головною метою було: через символічний образ передати основну 
ідею. Трипільські статуетки жінок були, очевидно, вираженням ідеї вічної круговерті життя, ідеї ро-
дючої сили зерна. Магія родючості степів тісно перепліталася з магією жіночої вагітності. Трипільці 
були хліборобами й скотарями, їх культура типова для осілого місцевого населення. Ідеологія три-
пільців, періодизація трипільських поселень ґрунтовно досліджені Т. Парсек, яка вважала головним 
міфологічним персонажем трипільців образ Матері-прародительки, покровительки сім’ї, роду та 
домашнього вогнища. Виникає цей образ у період матріархату [14, с. 95–99]. Зображення жіночого 
божества можна знайти і в інших давніх культурах.

Трипільські статуетки заполонили мистецьку уяву О. Архипенка. «Пластичну виразність й уза-
гальнення формального вирішення засвоював майбутній художник на прикладах археологічної 
трипільської культури й монументальних кам’яних «половецьких бабах» зі степів України», – пише 
О. Сидор [19, с. 82]. Вплив трипільської пластики на творчість О. Архипенка зазначає також і           
А. Німенко: «Звертаючись до інтерпретації образів минулого, знайомих з дитинства скіфських і по-
ловецьких статуй, трипільських статуеток, він доходить у своїх теракотових фігурах до пророчого 
прозріння прадавніх форм, що їх пізніше підтвердили археологічні відкриття» [13, с. 151]. «Ритми 
чи не всіх часів і народів відлунюють у його скульптурах. Ніколи не вщухали й ті, що лунали з 
українських глибин: магія трипільської культури («Дуалізм», «Королева», 1954 – фігурки з птахо-
подібними головами), осяйна одухотвореність мозаїк Київської Русі («Рожевий торс на мозаїчному 
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тлі», 1928), українське бароко найпомітніше в сумовитих чи патетичних портретах 20–30-х рр.», 
– стверджує Д. Горбачов [8, c. 204-205]. 

О. Архипенко виставляв свої твори в Українському павільйоні й подовгу перебував там, вника-
ючи в мудру досконалість експонованих зразків українського народного мистецтва [19, с. 82]. Адже 
в них скульптор бачив чудово вирішені пластичні особливості жіночої фігури. О. Сидор слушно за-
значає: «У творах стародавніх майстрів його насамперед приваблювала сконцентрована змістов-
ність, що перетворювала переважно невеличку скульптурку чи керамічний виріб у своєрідну знакову 
одиницю, котра сприймалася як символ не тільки естетичної категорії, а й системи тих чи інших 
світоглядних та практично-пізнавальних зв’язків» [19, с. 80]. О. Архипенко теж вважав, що мета 
мистецтва полягає саме у максимальному спрощенні, за допомогою якого в лаконічній формі можна 
передати найглибший зміст. Скульптор писав: «Я досі захоплююсь вмінням людей, що живуть на 
лоні природи, – скажімо, негрів або наших селян – за допомогою дуже простих засобів повністю 
відтворити речі надзвичайно складні й витончені» [2, с. 109]. О. Найден пише, що примітивізм у                                     
О. Архипенка «є субстанцією (народна іграшка, африканська маска, скульптура північноамерикан-
ських індійців), яка містить у собі зародки виділення дотично «осмисленої» матеріальної форми із 
хаотичного середовища первісних уявлень» [12, с. 43]. Аналогічну думку висловлює і М. Протас: 
«Архипенко концентрував творчу увагу на мистецьких феноменах міфологічної свідомості: чи то 
народній творчості, чи то архаїчних, археологічних об’єктах культури, з дитинства зачарований іє-
рофанією кам’яних «баб» [15, с. 49]. Скульптура половецьких і скіфських «баб» також вплинула на 
творчість К. Малевича («Селянка з відрами і з дитиною», 1912), Н. Гончарової («Кам’яна баба. Мерт-
ва натура», 1908), О. Цадкіна («Героїчна голова»). І. Азізян пише, що «могутня сила «скіфства», як її 
розуміли поети й художники Срібного віку, все життя живила творчість Ж. Ліпшиця [1, с. 204]. Автор 
відзначає: «Розуміння скіфів як прямих предків слов’ян, що виявилося у «Скіфах» О. Блока, менше 
виявлено в двох віршах В. Брюсова під тією ж назвою «Скіфи», – було глибокою помилкою поетів 
та діячів Срібного віку з точки зору сучасної науки. Насправді скіфи входили до групи іраномовних 
народів» [1, с. 204].

Важливе місце у творчості О. Архипенка відведено ідеї, яка, пронизуючи тисячоліття, у формі 
різноманітних символів намагається проникнути у свідомість людей сучасної цивілізації і розшири-
ти кордони світосприйняття. Скульптор писав: «Світ хотів би, щоб митець виклав усе, як на долоні. 
Щоб той світ прийшов і без ніякого зусилля побачив усе. Я мислю, що в такому разі не було б ніякої 
творчості, адже митець повинен творити. Митець, який творить, приневолює до творчості й гляда-
ча. Він дає глядачеві імпульс, що штовхає його, глядача, згідно з законами універсального руху. 
Коли подати глядачеві символ, він мусить почати й сам творчо мислити» [22, с. 19].

Простота, лаконічність і символічність творів народних і стародавніх майстрів стають для скуль-
птора відправними пунктами творчості. Поступово його жіночі образи набувають міфопоетичної гли-
бини. В них химерно переплітаються і магія, і різноманітні грані почуттів, і особливості жіночого харак-
теру. (Психологізм відсутній у давньому мистецтві). О. Архипенко ніколи не зупинявся на релігійних 
догмах або сухих інтелектуальних судженнях. Його творча натура руйнувала всі старі та відмерлі 
рамки і вносила у мистецтво щось нове або забуте, чи приховане тисячоліттями. А тому всі його твори 
наповнені життєстверджуючим імпульсом, що характерно і народному мистецтву. У них мовби закрі-
плені уявлення про вічний порядок і гармонію Всесвіту. О. Архипенко писав: «Хто знає, чи думав би я 
так, якби українське сонце не запалило в мені почуття туги за чимось, чого я сам не знаю» [3, с. 126].

Цілісність сприйняття світу, яку О. Архипенко намагається відновити, була притаманна старо-
давнім цивілізаціям. До речі, вона втілилась у мотиві матері-прародительки-богині – одному з голо-
вних у давніх культурах світу. Міфо-релігійний символ матері-прародительки-богині втілив у собі 
найвизначніший ідеал усіх поколінь людства.

Підкреслюючи особливу роль архетипів у формуванні національної культури, К. Юнг стверджу-
вав, що життя не можна втиснути у рамки раціонального. Цілісність душі ніколи не визначається тільки 
інтелектом, тому психологія не може задовольнитися лише ним. М. Рубцов пише, що архетип матері 
охоплює не тільки власне матір людини, а й усі материнські фігури, більш того, сюди входять жінки 
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взагалі, міфологічні образи матері (образ Матері-Природи, Венери, Діви Марії та ін. [16, с. 160].
Безсмертя Великої матері забезпечується не лише тією жінкою, яка народила, вигодувала і 

виховала, а всіма контактами людини з природою і суспільством. А головне тим, що вона завжди і 
несвідомо успадковує даний архетип, і в її стосунках зі світом обов’язково присутнє материнське. 
Архетип матері неодмінно активний у зв’язках особистості з природою, землею, нацією, родиною, 
з конкретними жінками, коханими і ненависними, і здатний викликати психічні розлади, життєві ка-
тастрофи або ощасливлювати людину. Психологи стверджують, що від матері залежить головне 
світовідчуття людини, її ставлення до інших людей, до суспільства, до її цінностей і норм моралі, до 
життя і смерті. Ось чому архетип матері слід розглядати у найрізноманітніших проявах – від рідної 
матері до матері-природи і матері-богині. Всі її іпостасі взаємодіють між собою і надзвичайно необ-
хідні для життя. Взаємодія полягає в тому, що, наприклад, ставлення до рідної матері позасвідомо 
переноситься до матері-богині і навпаки.

Відкриття З. Фрейдом зв’язку з матір’ю іноді оцінюється як одне із найвизначніших досягнень 
у науці про людину. Звичайно, про винятковий зв’язок дитини з матір’ю, про роль батьків у форму-
ванні особистості у повсякденному житті, у науці і мистецтві знали дуже давно. Щоб переконатися 
в цьому, досить перечитати давні міфи, народні приказки й поговірки, переглянути картини та ікони 
із зображенням Богоматері з немовлям. Ставлення людини до богині (християнська Богоматір – 
також богиня) наповнене винятковою енергією.

Історія України свідчить про родовий пріоритет жінки, яка під час тривалої відсутності чоловіка-
воїна справлялася з господарством, і саме завдяки їй зберігався рід. Жінка-мати як прародителька 
передбачає відродження, віру в життя. Мати О. Архипенка (Парасковія Василівна Махова) похо-
дила зі старовинного козацького роду Бориничів [8, с. 207]. Вона дала синові потужний імпульс, 
внутрішнє наповнення, переконливість його узагальненому скульптурному образу жінки. Під час 
еміграції митця мати уособлювала для нього рідну землю – Україну. Заглиблення у родюче, родо-
відне начало матері-України живило художника-скитальця на чужині. Хоч він розлучився з матір’ю, 
та їх духовний зв’язок не перервався. Мати писала синові листи, підтримувала його фінансово в 
період матеріальної скрути у Франції [18]. 

О. Архипенко ніколи не забував про те, що він українець. Як митець брав участь в українських 
виставках за кордоном, створював пам’ятники Т. Шевченку, І. Франку, князю Володимиру. Його 
уявлення про національне в мистецтві не зводилося до побутовізму. Скульптор стверджував, що 
національність він сприймає через призму мистецтва. О. Архипенко писав: «Я намагаюся відобра-
зити себе в мистецтві, і якщо у моєї крові є частка української естетики (не сюжети), то вона відби-
вається у моїх формах <…>. Потрібен стиль, а він був у старих, прадавніх українців, щоправда, під 
впливом Сходу, але все ж було щось і своє, та вмерло, не зуміли розвинути». [18, с. 55]. Ці слова 
можна сприймати як міфопоетичну програму майстра. Стиль передбачає цілісність світовідчуття. У 
культурі Трипілля, середньовіччя, традиційному народному мистецтві О. Архипенко знаходив під-
тримку своїм пошукам сучасного стилю.

Батьківщина – це водночас і символ, і засіб узагальнення стосовно невидимого і могутнього 
світу пращурів і сил, які дали життя людям і природі. Україна – земля хліборобів, менталітет яких 
історично пов’язаний з природним циклом. Тому українцям генетично властивий оптимізм і впев-
неність у вічному відродженні. Життєрадісність, святковість характерні для народного мистецтва 
та ікони. Для художників модерну й авангарду вони стали підпорою у надбанні втраченої цілісності 
матеріального й духовного начала.
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         О. Архипеноко. Жінка. 1909.Камінь. 53, 3.                              Кам’яні «баби». IX – XII ст. Камінь.

                                             
          О. Архипеноко. Мати і дитя. 1910.                               Статуетка жінки з дитиною.
                        Чорний мармур. 38.                             Середнє царство. Поч. II тис. до. н. е. Вапняк. 15,3

                      
   О. Архипеноко. 

Вертикальний торс. 
1957. Кераміка. 

Поліхромна бронза. 
190 х 58,4.

Богиня «Мати при-
рода». Долина Інда. IIІ 

тис. до н.е. Глина.

О. Архипеноко. 
Океанічна мадон-
на. 1957. Дерево, 

метал, перла-
мутр.

Статуетка 
богині з о. Кіпр.
 XV-XIII ст. до 
н.е. Кераміка. 
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           О. Архипеноко.                                     Жiноча статуетка                   Арабка. 1936. Теракота. 66.
      Жінки-вази. 1918; 1919.                            з поселення Вихвотинцi.              
          Бронза. 45,7; 58,4.                                     Поч. II тис. до н. е. 

                                 
                                    О. Архипеноко.                               Птахоподібне зображення
                                  Та, яка літає. 1957.                          з Гори Азов. Пізній палеоліт.

                             
                            О. Архипеноко.                                        Фігура птаха зі стоянки Мезино. 
                     Статуетка. 1957. Бронза.                                    Кінець I тис. до н. е. Бронза. 
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  О. Архипеноко. Королева. 1954.                    Монах. Іграшка.                       Лялька-панка.XIX ст. 
                   Дерево. 91, 4.                      XIX ст., с. Богородське  Дерево.       Архангельська губернія.

 

             
 О. Архипеноко. Статуя                             Лялька. XIX ст.                          Дощечка для прання.

    на алюмiнієвому п’єдесталi. 1957                   Воронiж. Кераміка.                             XIX ст. Дерево. 
    Полiхромна бронза. 46,3.
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Олена ТИХОНЮК,
мистецтвознавець

УКРАЇНСЬКА ВИТИНАНКА: РОЗМАЇТТЯ ШЛЯХІВ

Термін «витинанка» відомий далеко не кожному. Створюючи власний образний та знаковий 
світ, сучасні майстри-витинанкарі мимоволі «розтинають» багаторічну завісу забуття унікального 
й водночас близького для народу мистецтва. Твори виконують з аркуша паперу за допомогою но-
жиць. При такому мінімалізмі засобів виразності вражає надзвичайна тематична та образна на-
сиченість робіт. Лаконічна мова витинанки розкриває багату уяву творчої особистості. Площина 
паперу та «витятий простір» на ній ― два протилежні поняття, які не існують одне без одного. 
Власне, цей простір і відокремлює витинанку від «стану небуття» суцільного аркуша паперу. Саме в 
ньому криється своєрідна природа і філософія витинанки: видима «тілесність» та незримий «дух», 
що її наповняє.

Мистецтво витинанки в Україні, незважаючи на відносно молодий вік, має свою історію та етапи 
розвитку. Стараннями колекціонерів і дослідників кінця ХІХ століття паперові оздоби селянських 
хат віднайшли своє місце у царині народного мистецтва. Подальше еволюціонування витинанки 
йшло в напрямку образотворення. Цей процес наразі ще не завершений. Більше того, можна взяти 
на себе сміливість стверджувати про неможливість абсолютного переходу даної техніки до галузі 
образотворчого мистецтва. Це було б не прогресивним кроком, а обмеженням. Пластичні можли-
вості витинання надають їй широкого використання, як у декоративному, так і в образотворчому 
мистецтві. Тому, розмірковуючи над нинішнім станом української витинанки, слід говорити про кіль-
ка шляхів чи напрямків її розвитку.

Перші виставки, на яких експонувались витинанки, відбулися у Тернополі 1887 року, у Львові 
1894 та в Стрию 1909 року [3, 14, 15]. Зусиллями професора Михайла Станкевича була зоргані-
зована перша ретроспективна виставка українських витинанок 1981 року у Львові. До неї увійшли 
витинанки з музейних колекцій, твори народних майстрів, а також самодіяльних і професійних ху-
дожників [ 4 ].

Друга Всеукраїнська виставка витинанки «Паперове мереживо українських художників», що 
відбулася у жовтні 2008 року в залах Музею етнографі та художнього промислу Інституту народо-
знавства НАН України у Львові, розкриває новий етап у розвитку цього мистецтва. До неї увійшли 
роботи переважно професійних художників, що знайшли в даній техніці чудову форму для творчої 
самореалізації. Унікальна експозиція демонструвала твори, виконані за останні двадцять років. 

Витинанка з моменту свого виникнення та поширення в Україні зробила крок із оздоби селян-
ського інтер’єру у царину сучасного виставкового мистецтва. Усе більше професійних митців по-
слуговується «народною технікою» для творчої самореалізації. Становлення витинанки як профе-
сійного мистецтва відбувається поступово і цілеспрямовано завдяки ініціативі окремих митців.

Репрезентовані на львівській виставці твори українських витинанкарів демонструють прекрасне 
усвідомлення традиційних технік, бережне ставлення до семантики та композиційних канонів на-
родної творчості. Чимало творів виконані експериментальними техніками, що свідчить про необме-
жений пластичний потенціал даного виду мистецтва.

Про збереження сучасними майстрами традицій народної витинанки можемо стверджувати за-
вдяки роботам Оксани Цимбалюк та Людмили Бабіч. Їхні твори свідчать про тонке відчуття худож-
ницями витоків цього мистецтва, збереження регіональних ознак. О. Цимбалюк – черпає натхнення 
з народної подільської витинанки [2, 51], а Л. Бабіч – є спадкоємицею майстрів Петриківки Дніпро-
петровської області.

Дотримання народних традицій – такий пріоритет у творчості визначив для себе київський ви-
тинанкар Василь Корчинський. Однак, незважаючи на максимальне наближення художника до на-
родних витоків мистецтва паперового декору, його творчий доробок відображає інший шлях розви-
тку витинанки. Свідомо залишаючи себе в межах традиції, В. Корчинський обирає з притаманних 
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витинанці засобів виразності ті, що відповідають його художньому задуму. В першу чергу це си-
метрія (найчастіше – дзеркальна, у деяких творах – центральноосьова ). По-друге – обмеження 
кольорової гами – характерна ознака «рідної» художнику подільської витинанки. У всіх без винятку 
роботах майстра домінує чорний колір з допоміжними фоновими вставками стриманої гами. Ще 
одним запозиченням з царини декоративного мистецтва є лаконічна стилізація та чіткі силуети. За 
допомогою такого аскетичного підходу художник намагається сконцентрувати увагу на глибині об-
разів та архаїчній символіці, не втратити те первинне враження від народного мистецтва взагалі і 
витинанки зокрема, що стало рушійною силою його творчості. 

Чіткі, узагальнені форми та лаконічні кольорові вставки свідчать про сформоване розуміння 
майстром сутності української витинанки. Щільне мереживо декоративних форм збагачується чітки-
ми, виконаними під різним кутом, рухами (надрізами) інструменту, що лаконічно моделюють форму 
зображувальних об’єктів. Твори В. Корчинського носять знаково-символічний характер. Майстер з 
дивовижною легкістю перетворює свої враження від почутої української пісні або прочитаного літе-
ратурного епосу в матеріал мистецтва витинанки. «Овечий цар», «Спів соловейка», «Господар» є 
тому яскравим підтвердженням.

Творчість Василя Корчинського свідчить про перші узагальнення досвіду різноманітних регіо-
нальних напрямків української витинанки та намагання закласти підвалини фундаментальних ме-
тодологічних концепцій цього виду діяльності і тим вивести розвиток національної витинанки на 
новий щабель.

Ще одним прикладом усвідомленого використання фольклорних мотивів є твори, репрезенто-
вані Ольгою Шинкаренко. Як зазначає сама художниця: «Мене завжди вабило українське народне 
мистецтво. Цікавив колорит і прихована енергетика етнічної народної творчості, високий ступінь об-
разності декоративно-прикладної стилістики» [7]. Техніка витинанки прийшла в її творчість пізніше 
і стала тим художнім засобом, за допомогою якого художниця змогла оптимально втілити близькі 
їй творчі концепції [5, 21, 22]. «В ній [витинанці] мене завжди захоплював лаконізм високого рівня 
умовності в стилізації та насиченість відкритих кольорів», ― уточнює майстриня [7].

Серед репрезентованих на виставці робіт художниці не можна чітко визначити наслідування 
народної витинанки певної стилістики чи регіону. О. Шинкаренко з однаковою віртуозністю викорис-
товує різні композиційні схеми: дзеркальну та багатоосьову симетрію («Осінь така мила», «Літня 
мелодія» ), вільне асиметричне компонування аркуша близьке до наївного малярства («Вийшли 
погуляти в гай», «Запах зеленого гаю». Колорит робіт також варіюється від одноколірних аркушів, 
у яких важливу роль відіграє такий притаманний витинанці художній засіб, як ажурність («Радість», 
«Щаслива матір», до соковитих багатобарвних композицій аплікативного характеру, де бачимо тра-
диції петриківської та ловіцької (польської) витинанки («Вишня вбралась в намисто», «Вечірній сон 
закоханого літа».

Чітко проглядає стилістика декоративного розпису (зокрема петриківського) у роботах Ірини 
Кузьменко. Насамперед її твори вражають філігранністю виконання. Ножиці в руках майстрині пе-
ретворюються на універсальний художній інструмент, що здатний відтворити плавний поворот пен-
зля, характерні тонкі штрихи петриківського розпису та промоделювати найдрібніші деталі, якими 
насичені композиції.

Поєднання композиційних особливостей витинанки, зокрема дзеркальної симетрії, з більш віль-
ним (не прив’язаним до народної декоративності) стилістичним трактуванням – ще один варіант 
творчої спрямованості сучасних майстрів. Він найбільш характерний для подільського осередку, і 
був експонований на виставці, зокрема витинанкарями з Могилів-Подільського. Близькі за стилісти-
кою композиції Оксани Городинської, Марії Гоцуляк, Тетяни Мороховець, Олени Корсовської мають 
надзвичайно широкий тематичний діапазон. Це і філософсько-міфологічне світобачення, втілене в 
роботах «Плід», «Ті, що несуть сонце» (О.Городинська), «Яблучко» (Т.Мороховець), і ритуально-
обрядова тематика серії «Відгомін Трипілля» (М.Гоцуляк), і пейзажні мотиви в композиціях «Пташи-
ний гомін» (О.Гординська), «Ранок» (О. Корсовська).

У тому ж напрямку працює ще один талановитий подільський витинанкар Дмитро Власійчук. 
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Чітко дотримуючись принципу симетрії та обмеженості кольорової гами, властивих народній вити-
нанці, художник випрацював власну стилістичну манеру та пластичну мову, сформовану на основі 
його художнього досвіду в інших видах мистецтва. Рослинні мотиви (ще одна характерна особли-
вість східно-подільської витинанки) також інтерпретовані Д. Власійчуком відповідно до його манери 
витинання. Лаконізм та монументальність давньої витинанки в його творах поступається складним 
багаторівневим композиціям насиченим образно-символічним змістом.

Аналізуючи витинанки мистецької родини Алошкіних неважко помітити досить широкий спектр 
тем та художніх засобів. Від іконографічних персонажів язичницьких богів Олексія, персонофікацій 
природних сил Людмили до ілюстрацій віршованих рядків Дарії Альошкіної. Твори цих майстрів ма-
ють індивідуальні та оригінальні риси. Унікальними експресивними якостями наділені контури форм 
у творі «Танок». Олексій прекрасно використовує дугоподібний рух ножиць заради досягнення на-
пруги в силуетах фігур. Подібну амплітуду лінії майстер використовує за потребою: трохи менше в 
зображені тварин та більше в стихії вогню та язичницьких образів. 

Людмила Альошкіна, на відміну від Олексія, залишає набагато більше незаповненого простору, 
виражаючи у лаконічній формі такі широкі поняття, як «земля» або «повітря». Своєрідним є вико-
ристання вісі симетрії у витинанках майстрині: вони відіграють роль центробіжної ділянки аркуша. 
В роботі «Повітря» вісь симетрії здається відкриває третій вимір – це унікальна композиційна зна-
хідка, у якій двовимірність поєднується з третім виміром заради вираження ідеї твору. 

Витинанки Дарії є свого роду «станковими» ілюстраціями кількох віршованих рядків. Поезія спо-
нукає до просторових та абстрагованих композицій – образи проступають з паперового мережива 
не відразу, а після деякого зосередженого споглядання. Творчість родина Альошкіних є переконли-
вою демонстрацією еволюціонування витинанки від конкретного одиничного образу до зображення 
абстрактних узагальнень і символів.

Використання природних форм – ознака витинанок Емми Левадської. Рослинний світ мисткиня 
відображає не засобами персоніфікації, а пластичними, енергійними об’ємно-просторовими форма-
ми. У її творах поєднується безпосереднє споглядання живих біологічних природних об’єктів та щира 
любов до рідної землі. У роботах «Дівочі мрії», «Відновлення» майстриня не використовує безпосе-
редньо пластику народного декоративного мистецтва, а віднаходить власну, не менш виразну мову. 
Об’ємні, «налиті енергією», сповнені вічно рухомою внутрішньою силою центральні форми компози-
цій. Як правило, це кілька рослинних мотивів, поряд з вирішеним площинно декоративним обрамлен-
ням або умисно малими за масштабом фігурами людей. Варто згадати роботу «Молода лемкиня», у 
якій площина щільно покрита геометризованими, декоративними елементами композиції, що нагаду-
ють елементи різьблення на дереві. Унікальним є уміння майстрині виражати силу енергії протилеж-
ними за формою модусами у різних творах: пластична, органічна форма так само випромінює силу, 
як і площинна, геометрична конструкція. Досить вільне ставлення до засобів виразності та об’єктів 
композиції ще раз доводить сучасну тенденцію нового розуміння мистецтва витинанки. 

Прикладом застосування пластичних засобів народної витинанки у роботах з вільним сюжет-
ним та символічним рядом є витинанки Ірини Мазурок-Покиданець. Такий принцип стає дедалі 
популярнішим серед кола творчих людей нашої країни. У роботах з назвою «Вже пора» майстриня 
передає не лише певний настрій, а й стилізує сучасні об’єкти середовища, будуючи композицію з 
декоративно видовжених рядів по горизонталі у ступеневому (поверхами або рівнями) порядку. 
Цікавими щодо цього є роботи серії «Гойдалки», у яких відображений мотив юнацької дівочої без-
турботності. Усі твори художниці сповнені емоційним настроєм, тут можна говорити про певні екс-
пресивні якості витинанки та наповнення традиційної форми новим глибоко особистісним змістом. 
Такий розвиток української витинанки може лише поглиблювати національний досвід та готувати 
підґрунтя для нових досягнень.

Так само можна охарактеризувати і творчість Юрія Кафарського, Ярослави Галькун та Оль-
ги Негоди-Бучковської. Художники використовують усі можливості паперу. Витинанки Ярослави 
Галькун вирізняються різноманітністю тем та відповідним до кожної теми способом вираження. 
У роботах «Плетиво» витинанка перетворена майже на абстрактну лінійну текстуру, в якій можна 
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розгледіти обличчя або образ храму. Цікавим є композиційна знахідка, в якій симетрія відіграє роль 
частини орнаментального модуля, а краї самої роботи вільно спрямовані у простір таким чином, 
що роботу можна уявно продовжувати у будь-якому напрямку, щільно заповнюючи площину. Ви-
тинанка «Птах Чорнобиля» досить конкретна і схожа на своєрідний монумент-пам’ятку про одну 
з найбільших трагедій людства. Також у творчості Ярослави чільне місце посідають зображення 
міфологічних істот. Такими є роботи «Чугайстр», «Лісовик» та багато інших. 

Достатньою мірою лаконізму та узагальнення сповнені роботи Юрія Кафарського, зокрема ком-
позиції, виконані у техніці вириванки. У «Сонячному ангелі» стилізація фігури доведена до певної 
міри гротеску. Трохи театралізована фігура янгола зображена в такому положенні та з такими жес-
тами рук, за якими легко можна побачити звичайну людину, що вирішує певну внутрішню дилему. 
М’яко виконані краї роботи у поєднанні з достатньою мірою узагальнення свідчать про нові пошуки 
співвідношень форми та змісту.

Тендітні витинанки виконує Ольга Негода-Бучковська, компонуючи окремо витнуті частини в 
єдиний цілісний твір. Черпаючи натхнення з хатніх українських витинанок, мотивів народної вишив-
ки та писанкарства, майстриня вдало поєднує різноманітні символи в єдиний станковий твір. 

Більшість професійних художників не зупиняються на здобутках народної витинанки. У своїх 
експериментах вони поєднують витинання з аплікацією, колажем, графікою. Аналізуючи свій твор-
чий шлях, художник Андрій Пушкарьов відзначає, що «витинанка і графіка йшли паралельно до 
90-х років [ХХ століття. – Прим. автора], а потім об’єдналися» [1, с. 30]. Тому власну творчість 
він характеризує і як витинанку, і як складну графіку [1, с. 33]. Запозиченням з царини графічного 
мистецтво є те, що майстер папір для майбутньої роботи тонує восковими пастелями, відповідно 
до задуманої композиції. Це збагачує витинанку фактурою та додає чіткому ритму лаконічних плям 
узагальненого звучання. 

Окрім технологічних інновацій, художник експериментує з композиціями. На прикладі його робіт 
можна простежити наскільки динамічною може бути симетрія. За висловом самого художника, ви-
тинанка для нього тотожна з музикою. Своє розуміння музичного ритму та гармонії він переносить на 
структуру робіт. Завдяки цьому досягається оптимальне співвідношення лаконізму, стриманої стилі-
зації паперового силуету з внутрішнім рухом твору. Завдяки систематичному перетину вертикальних 
дугоподібних ліній, що нагадують архітектонічний принцип готичного собору, створюється піднесене, 
узагальнене звучання у роботі «Соборна Україна». Ритм коротких горизонтальних штрихів долонь 
та пташиних хвостів візуально тотожний щаблинам сходів, які поступово підіймають погляд глядача 
вгору до кульмінаційної (об’єднуючої) точки твору, що символічно втілена в образі птаха. 

Ще одною характерною рисою творів А. Пушкарьова є використання таких художніх засобів 
витинанки, як ажурність, форма та контрформа, які, окрім декоративного, мають ще й символічне 
значення («Летіть помаранчеві птахи по всіх країнах», «Рибалки з учителем»). Художник досить 
чітко формулює концептуальні засади власної творчості: «Під враженням релігійної філософії автор 
[А. Пушкарьов] приходить як у живописі, графіці, так і у витинанці до великого православного Три-
єднання, тобто з’являються, окрім паперу і тла, мілко прорізані структури, що утворюють третій тон, 
сприйняття якого розраховане на оптичне змішування… В роботах це часто прорізний стовбур де-
рева, який з’єднує праву і ліву частини витинанки, чи вирізані орнаменти на одязі людей» [1, с. 32]. 

Про згадану на початку статті тенденцію переходу витинанки в царину образотворення (зокре-
ма графіки) свідчать роботи, репрезентовані Миколою Теліженком. Його «витинана графіка» ― це 
той напрям розвитку витинанки і декоративного мистецтва в цілому, коли матеріал дозволяє сучас-
ному митцю виразити актуальні теми, розкрити складні багатогранні образи, сюжети та застосувати 
складні композиційні вирішення.

Графіка аркушів із серії «Трипілля» ― спроба художника віднайти свої генетичні корені. Стри-
мана кольорова гамма – основний малюнок виконано з чорного паперу з підкладками теракотового 
– покликана асоціативно пов’язати витинанки з артефактами Трипільської доби. Основні мотиви 
та стилізація також запозичені автором з давньої кераміки. Але заповнення аркуша – це складні 
сюжетні вирішення, насичені великою кількістю деталей. Так, ніби архаїчні образи наших предків 
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почали жити власним життям, надзвичайно схожим на реальне, але все-таки глибоко символічним. 
Образну мову цієї серії можна порівняти зі своєрідним ритуальним дійством.

Щільне заповнення робочої поверхні аркуша – одна з характерних ознак витинанок М. Теліжен-
ка. Декоративності та гостроти образам надає різна масштабність. Один з улюблених пластичних 
прийомів художника ― декорування внутрішньої площини основного зображення (птаха, тільця, 
глека) антропоморфними та зооморфними силуетами меншого розміру.

Ще ближче до образотворчого мистецтва стоять такі твори М. Теліженка, як «Колесо надії» та 
«Березень мого дитинства». Основною відмінністю цих робіт є поява простору (плановості). Тло в 
них уже не відіграє роль контрформи, воно досить чітко ототожнюється з небом чи повітрям. Ме-
реживо верховіть дерев наділене певною декоративністю, але його тримає в межах реалістичного 
зображення «сила земного тяжіння». 

Тарас Крамаренко експонував серію робіт, виконаних у кращих традиціях народної витинанки, 
а також твори, які з упевненістю можна назвати «графічними аркушами», створеними витинанням. 
Композиційно близькі до станкової графіки і роботи Наталії Пак.

Своєрідним містком, що поєднує витоки паперового декору, який часто використовувався в про-
сторі інтер’єру, з сучасним мистецтвом інсталяції є об’ємно-просторові композиції Терези Барабаш. 
Заглиблюючись в історію витинанки, слід згадати паперові фіранки, що були популярні у другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. і використовувалися для оздоби селянських хат. Їх орнаментальні 
мережива також були розраховані на наскрізне сприйняття. Втім, однозначно говорити про пряме 
наслідування художницею саме цього типу витинанок ми не можемо. Серія є абстрактною гео-
метричною композицію квадратних аркушів картону з витятими в них отворами. Аркуші розміщені 
один за одним на певній відстані таким чином, що моделюють в свою чергу «об’ємний куб». Про-
різані отвори – квадратної форми – пропорційно зменшуються від першого аркуша до останнього 
(і навпаки), утворюючи чітку систему як на площині, так і в просторі. Таким твором інсталяційного 
характеру художниця не намагалась наслідувати традиції витинанки. Експерименти з мистецьким 
осмисленням простору – один з основних напрямів творчості Т. Барабаш. Експоновані на виставці 
композиції – це втілення її ідей у новому матеріалі. 

Таким чином, ми підійшли до ще одного напрямку в розвитку витинанки – вираження концепту-
альних ідей сучасного мистецтва мовою витинанки. Найяскравішим прикладом є творчість Олени 
Турянської. «Для мене витинанка – це технічний прийом. Не більше й не менше» [6] – каже ху-
дожниця. Її роботи ― це пошуки та експерименти. Кожним твором О. Турянська розкриває нові 
можливості художньої мови паперу. 

Нині українська витинанка переживає етап трансформації на ґрунті досягнень народної творчос-
ті та експериментів. І хоча подібне можна спостерігати у суміжних видах декоративно-прикладного 
мистецтва, витинанка є найдоступнішою щодо матеріально-технічного забезпечення та відповідно 
– пристосованою до нових умов.

О. Городинська. 
Несуть сонце
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Історія на певних етапах актуалізує ті чи інші чинники мистецького життя. Безумовно, цікаві 
події на межі ХХ–ХХІ століть переживає і хорова культура України. Проте, щоб глибше осягнути 
причинно-наслідкові зв’язки цього процесу, необхідно хоча б оглядово простежити тенденції, що 
розгорталися у ній протягом минулого століття.

На межі ХІХ–ХХ ст. у хоровому мистецтві переважала церковно-співацька практика. З нею була 
пов’язана більшість причетних до цієї справи людей. Але завдяки діяльності таких яскравих осо-
бистостей як М. Лисенко, О. Кошиць, М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Калішевський, Я. Яциневич, 
Д. Січинський та інших в країні швидко розповсюджується демократичний співацький рух, розгор-
тається музично-просвітницька та концертна діяльність багатьох хорових колективів. У цілому, всі 
українські хорові сили в цей час діяли у річищі національно-визвольної ідеї та боротьби за соціальні 
зміни. Тому хорове мистецтво з його унікальними можливостями впливу на політичну орієнтацію 
суспільства опинилося в епіцентрі передреволюційних подій.

Тогочасний хоровий рух охоплював релігійну, героїко-національну, лірико-побутову, романтично-
революційну музику. Жанрово-стилістичне коло визначалося специфікою літургійних творів, оригі-
нальних світських композицій, обробок народних пісень.

Революційний період для хорового мистецтва і, зокрема, хорового виконавства, був дуже 
складним. Відповідно до політичних зацікавлень діяли хорові фахівці; певні відмінності спостері-
галися у політичних позиціях провідних діячів хорової справи. Так, наприклад, засвідчує О.Кошиць 
відносно К. Стеценка: «… жили ми у ріжних шарах суспільства» [1, c. 281]. Одні хорові діячі запро-
шувались до художніх колективів, утворених наказами Центральної Ради, інші – Гетьман Скоро-
падський, який, скажімо, 1918 року затверджує Церковну придворну співацьку капелу і призначає її 
керівником Надеждинського.

Пізніше, вже з благословіння Директорії, О. Кошиць очолив національну республіканську ка-
пелу і вирушив за кордон, вимушено залишившись там у еміграції. Н. Городовенко за більшовиків 
очолив «Думку», К. Стеценко був змушений виїхати з Києва на периферію, П. Козицький обирав 

МУЗИЧНЕ 
МИСТЕЦТВО



72

шлях революційно-пролеткультівської діяльності. Виявися не потрібним і пізніше опинився за межами 
України Я. Яциневич, трагічно загинув М. Лентович.

Саме з цього, так званого періоду українізації почалася і якісно нова сторінка народно-
співацького хорового руху в Україні.

У 20-ті роки установка на залучення найширших верств населення до художньої творчості, зо-
крема, хорового співу (як найефективнішого засобу пролеткультівської ідеології) стає генеральною 
лінією радянської влади у сфері мистецтва. З одного боку, хорове виконавство – як засіб задо-
волення природних потреб народно-співацького самовираження – дійсно вирвалося з імперських 
рамок, з другого – воно свідомо спрямовувалося на заперечення минулих надбань і жорстке проти-
ставлення «буржуазної» та «пролетарської» культур хорового співу.

Показовим прикладом у хоровому виконавстві стає соціальна активність. Зміст хорового масо-
вого руху розглядався як втілення способу життя трудового класу. Тому було витіснено з активного 
хорового ужитку акапельний спів як компрометуючий своєю приналежністю до релігійної сфери. 
Головним жанром хорового мистецтва стала пісня, а масовий спів штучно відмежовувався від дав-
ніх вокально-хорових традицій.

Цілком закономірно, що домінуючим у вокально-хоровому мистецтві стала не вокально-
виконавська майстерність, а зовнішньо-організаційна атрибутика колективної творчості. Як аматор-
ські, так і директивно утворені владою обласні професіональні хорові колективи типу «показових 
капел української народної пісні» (1936), «хорів української пісні» (1951) усі вони були однаково 
заполітизовані. Державні хори, зокрема й ті, що знаходились в колишній столиці – Харкові, змушені 
були виконувати офіційно дозволений репертуар.

Більшість діючих на той час хормейстерів у цих надто скрутних обставинах робили усе мож-
ливе, щоб утримати ту Аріаднову нитку дійсної духовності, зокрема, суто мистецькі принципи 
самовідтворення й розвитку вітчизняної хорової культури. Тут показовою була діяльність хорової 
капели «Думка», очолюваної Н. Городовенком. На початку існування капела після широкої пре-
зентації народної пісні активно пропагувала оригінальну хорову творчість українських компози-
торів – М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, П. Козицького, Л. Ревуцького, Я. Степового, 
М. Вериківського, В. Золотарьова. Але усе це були твори світського змісту. Прекрасні духовні 
композиції (серед них літургії М. Леонтовича, К. Стеценка, О. Кошиця) не включалися до про-
грам. Проте, й цю проблему Городовенко у межах можливого, вирішував. Він увів до репертуару 
європейську духовну музику майстрів старовинної поліфонії, Й. Баха, Й. Гайдна, Г. Генделя, 
фрагменти з мес, мотети та інші твори латинською мовою. Тобто, не «Богородице, діво», а «Аве, 
Марія», умовно кажучи, «приспала» пильність радянської цензури.

Попри все «Думка» тримала й високий рівень виконавської майстерності. Сам Н. Городовенко зго-
дом писав: «Охопити цей 19-річний період усіх перипетій… цієї роботи в умовах великої московсько-
більшовицької тиранії… неможливо. Як могла «Думка» в тих умовах, в безперервних змінах полі-
тичного курсу добитися звання заслуженої капели, об’їхати усі республіки, колгоспи, шахти, заводи, 
переможно конкурувати з Московською і Ленінградською академічними капелами, перетворитися на 
лабораторію, через яку перейшли у світ твори майже всіх українських композиторів, через яку… пере-
йшла 9-та симфонія Л. Бетховена, «Реквієм» В. Моцарта, «Реквієм» Д. Верді, ораторія «Пори року» 
Й. Гайдна… Відповідь коротка: Москва майже весь час гралась у «квітучу Україну»… для закордонних 
відвідувачів Києва треба було тримати таку мистецьку одиницю, як «Думка»… «Думка», – зауважує 
далі Н. Городовенко, – щасливо пливла між Сцилою і Харибдою більшовицької дійсності та більше, як 
будь-хто інший мала можливостей плекати, берегти та ширити пісенну творчість українського народу.

У повоєнні роки ситуація помітно змінюється, особливо у 40–50-ті роки після сумнозвісних 
«жданівських» (1948) постанов і рішень ЦК ВКП(б) та ВКП(б)У «Про оперу «Велика дружба»                             
В. Мураделі», «Про стан і заходи поліпшення музичного мистецтва на Україні». Але безпідставні 
звинувачення, гоніння за «буржуазний модерн», заклики до простої, зрозумілої народу музичної 
мови і таке інше, якимось парадоксальним чином виправдало й ініціювало звернення композиторів 
(Д. Шостаковича, Б. Лятошинського, В. Шебаліна) до жанру традиційного акапельного хорового 
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твору. «Десять хорових поем» Д. Шостаковича, хоровий цикл «Пори року» Б. Лятошинського, хори              
В. Шебаліна, М. Коваля в атмосфері агресивного, тематично регламентованого співу масових пі-
сень сприймалися як ковток свіжого чистого повітря. Це було поштовхом для хормейстерів зверта-
тися до хорової музики минулого.

В цей період з’явилися й колективи, що започаткували певні репертуарні напрями, виконавські 
стилі і, навіть, естетику хорової звучності. Серед них слід назвати хор Одеської консерваторії під 
керівництвом К. Пігрова (диригент Д.Загрецький). З початку 60-х років в країні почали працювати 
його вихованці: А. Авдієвський, Д. Загрецький, В. Іконник, Є. Дущенко, М. Гринишин, А. Мархлев-
ський, В. Толканьов, С. Дорогий, Е. Белявський, В. Кучеровський, Г. Ліознов, В. Шип, П. Горохов,          
П. Окрушко, Г. Косинський, А. Захаров).

У 60–70-ті роки починається рух так званих камерних хорів, які спочатку розвивалися в аматор-
ському середовищі, а згодом стали професійними академічними колективами. Засновниками цього 
руху були: в Україні – В. Іконник, в Росії – В. Мінін, В. Чернушенко. Фактично це було повернення 
(в умовах гігантоманії, масовості, великих хорових капел, що нараховували від 60 до 120 чоловік) 
до традиційного для вітчизняного виконавства складу хорів – 20–40 співаків. Їм була притаманна 
мобільність, майстерність, актуалізація індивідуальних якостей артистів хору та одночасно необме-
жені можливості художньої виразності.

У ці роки важливим фактором піднесення хорової справи стала реальна й плідна співпраця 
виконавців з композиторами. До хорового жанру звертаються Л. Дичко, І. Карабиць, Є. Станкович, 
пізніше В. Зубицький, Ю. Іщенко, М. Степаненко, О. Яковчук, В. Степурко та багато інших. Зразком 
для наслідування була творчість Б. Лятошинського, останні хори якого на слова М. Рильського,            
А. Фета, І. Буніна були написані для Київського камерного хору (спочатку аматорського) під керу-
ванням В. Іконника; Г. Майбороди, який для хору Радіо створив хорові п’єси на вірші В. Сосюри.

Були закладені підвалини багатьох регіональних хорових шкіл: Одеської (представників якої 
вже було названо вище), Харківської (В. Палкін, Ю. Кулік, Є. Копачова, В. Ірха, І. Бідак, Л. Шапіро,  
С. Прокопов, А. Кошман), Львівської (М. Колеса, Е. Вахняк, В. Василевич, В. Пащенко, А. Кушні-
ренко, В. Пекур, М. Попенко, Б. Антків, О. Цигилик, І. Жук) і, звичайно, Київської (М. Вериківський,         
О. Сорока, П. Гончаров, Ю. Таранченко, Г. Верьовка, Е. Скрипчинська, Г. Компанієць, О. Міньків-
ський, П. Муравський, Л. Венедиктов, О. Тимошенко, М. Бердєнніков, В. Колесник, Г. Ткаченко, 
В. Мальцев, А. Поляруш, Л. Падалко, Е. Виноградова, Р. Корецька, М. Щоголь, М. Хардаєв, В. Джен-
ков, Є. Савчук, В. Скоромний, Т. Копилова, Г. Горбатенко, В. Лисенко, Л. Бухонська, Т. Малицька). 
Тоді ж сформувалася і головна лабораторія відродження української хорової школи – студентський 
хор Київської консерваторії під керівництвом П. Муравського.

У середині 70-х років знов спостерігається активність хорової масовості. В результаті утворю-
ється чітке розмежування двох виконавських напрямів – академічного і, так званого, «народного» 
співу. В історії хорового виконавства України такої штучної диференціації ніколи не існувало. Якщо 
фольклорно-ансамблевий спів дійсно мав природне підгрунтя, то народні хори того часу утворюва-
лися штучно, вони мали обмежену вокально-технологічну палітру і дуже слабкий мистецький потен-
ціал. Та за статистикою відповідних установ їх кількість складала понад 80 відсотків від загальної 
кількості існуючих хорових колективів.

Очевидною була історична локальність цього виконавського напряму. Воно звужувало й коло 
композиторів, що писали для нього.

В цьому плані не випадково з’явилася велика «тріщина» саме в елітній його частині. Так,                            
А. Авдієвський, який в середині 60-х років очолив народний хор ім. Г. Верьовки, узяв курс на по-
єднання фольклорної різножанровості і зразків академічного репертуару. Він заявив про це цариною 
колядок, щедрівок, заклинань, плачів, героїчного епосу, обрядовими циклами і вийшов на стилізацію 
ранньофольклорної стихії (опера Є. Станковича «Цвіт папороті», прем’єрні колізії якої пам’ятають усі). 
Артисти його хору засвоюють універсальну манеру співу (грудним звуком і дворегістровим академіч-
ним вокалом). До концертних програм хору активно включається музика професіональних композито-
рів Б. Лятошинського, Є. Козака, А. Штогаренка, Л. Дичко, Є. Станковича та пісні народів світу.
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У 80-ті роки в повітрі суспільного життя вже відчувалося наближення кардинальних змін. Епоха, 
так званої «перебудови» сколихнула не тільки політичні, але й культурно-мистецькі процеси. Зокре-
ма, хорове виконавство України рішуче звернулося до повноцінного засвоєння досвіду вітчизняної 
та світової хорової культури.

Поступово в організації хорової справи втрачається роль державних установ. Фактично, Будин-
ки народної творчості (республіканські, обласні, міські, районні), що знаходились під патронатом 
Міністерства культури, та Будинки художньої самодіяльності, що належали профспілкам, морально 
й фінансово втрачали свій вплив на розвиток хорової справи в країні.

Найхарактернішою тенденцією у розвитку хорового виконавства стає активність громадських 
сил, окремих осередків, товариств, особисті ініціативи хорових діячів тощо. Тільки обласні відді-
лення музичного Товариства УРСР створювали велику кількість хорових акцій. Так, у Харкові на-
родився фестиваль хорової камерної музики (1987)1. В Житомирі з’являється академічна хорова 
капела Музичного товариства УРСР при міському Будинку культури (кер. О. Вацек). Народження 
цього яскравого колективу стало справжньою сенсацією.

Окремою розмовою могли б стати події в Миколаєві, де хормейстери В. Кучеровський, С. Фо-
міних та ряд інших талановитих митців розгорнули різноманітні акції, пов’язані з відродженням хо-
рової справи.

Подібні цікаві процеси активізації хорової діяльності виникають у багатьох інших містах Укра-
їни. Їх ініціюють і очолюють нові представники талановитої хормейстерської молоді. Це О. Циги-
лик, М. Коцал у Львові, І. Циклінський у Дрогобичі, О. Вацек – у Житомирі, В. Савчук – у Івано-
Франківську, Л. Ятло – в Умані, В. Деркач – у Черкасах, В. Годзинський – у Вінниці, Ю. Любович 
– Кіровограді, Г. Ліознов – Одесі, Б. Незвідський – Дніпропетровську, М. Гончарова – Рівному,             
А. Апарін – Запоріжжі, Є. Пуйов – Мукачево та інші.

Плідними на той час стали й так звані «Засідання клубу «Тоніка» (республіканського і всесо-
юзного рівнів), які регулярно проводились у Києві. Головною метою цього проекту був розвиток 
дитячого хорового співу. Завдяки талановитому педагогу, хоровому диригенту, народній артистці 
України Е. Виноградовій та багатьом блискучим керівникам дитячих колективів клуб «Тоніка» на 
Київській базі став центральною всесоюзною лабораторією удосконалення дитячого хорового спі-
ву. Зміна репертуару в дитячому хоровому русі призвела до відчутного покращення виконавської 
майстерності дитячих колективів. Серед кращих на той час дитячих хорів були хор Українсько-
го Радіо і Телебачення (кер. Т. Копилова), хор хлопчиків середньої спеціальної музичної школи                                
ім. М.В. Лисенка (кер. Е. Виноградова), хор хлопчиків при Республіканській чоловічій хоровій ка-
пелі ім. Л. Ревуцького (кер. А. Зайцева), хор «Щедрик» (кер. І. Сабліна), дитячий хор при Київській 
державній консерваторії ім. П.І. Чайковського (кер. Т. Малицька), хор міського Будинку піонерів і 
школярів «Вогник» (кер. С. Степаненко), хор будинку піонерів ім. Н. Крупської залізничного району 
(П. Мережин) та багато, багато інших. У кращих залах столиці співали й діти з інших міст: хорова 
капела хлопчиків та юнаків зі Львова (М. Кацал), дитячий хор з Кіровограда (М. Макода), дитяча 
хорова капела «Рівненський дзвіночок» (М. Гончарова) та інші.

У 80-ті роки активізувалась і науково-методична діяльність в галузі хорового мистецтва. Зо-
крема, з’являються статті, рекомендації, підручники і окремі дисертації, присвячені проблемам 
хорового виконавства й хорової культури в цілому. Це пов’язано із потребою накопичення знань 
про особливості функціонування хорової культури у суспільному середовищі, про вплив хорового 
мистецтва на духовний світ людини та проблеми самовідтворення хорового співу, відродження 
його традицій та підвищення виконавської майстерності.

Загальний підйом якісної сторони виконавства у хоровому русі України, природно, зумовив по-
яву в кінці 80-х років Республіканського конкурсу хорових колективів ім. М. Леонтовича. Він став 
яскравою подією хорового життя в Україні. Неабияка зацікавленість слухачів, гостра конкуренція 
більше як трьох десятків колективів, щасливі відкриття нових дарувань, авторитетний склад журі 
на чолі з Народним артистом СРСР А. Авдієвським, безумовно, визначили стратегію й тактику по-
дальшого розвитку хорового руху в країні на багато років.



75

Ще одна нова тенденція 80-х років – поява в концертному житті церковних хорів. Перші їх ви-
ступи відбулися у благодійному концерті в приміщенні театру опери та балету ім. Т.Г. Шевченка, 
Республіканському Будинку органної та камерної музики, на святкуванні слов’янської писемності 
й культури в Софіївському соборі. Найактивнішим серед церковних хорів був Митрополичий хор 
Володимирського собору (регент М. Литвиненко).

З художнього боку ці хори мали низку суттєвих недоліків. Це іноді спів творів не «вищої проби», 
обмеженість голосового матеріалу тощо.

Проте вирішальним фактором подальшого розгортання хорових подій залишається професіо-
нальне хорове виконавство і окремі кращі аматорські колективи. Кращі хорові діячі очолили широку 
музично-просвітницьку діяльність.

«Домінантою» професіонального академічного хорового співу на той час була республіканська 
державна заслужена академічна хорова капела «Думка». У 1989 році змінилося її керівництво: ко-
лектив очолив Євген Савчук – молодий талановитий хормейстер. Капела поєднувала в репертуарі 
духовні твори, хори різних епох і стилів, музику сучасних українських композиторів, забуті твори            
Д. Бортнянського, А. Веделя. Після одного з концертів Є. Савчук зауважив: «… і хоча ми вже може-
мо вирішувати досить складні завдання, проблема «як співати» для нас ще лишається вагомішою 
за проблему «що співати»…».

Розуміючи певну умовність стислого огляду, ми попри все маємо підстави констатувати, що 
функції хорової діяльності увесь час зумовлювались певними соціально-історичними, політичними 
і світоглядними установками. У хоровому русі було «профільтровано» усе наносне й вторинне та 
акумульовано головні цінності – духовність, спадкоємність, художня правдивість, системність тощо. 
Як це реалізувалося на межі ХХ–ХХІ століть тема наступних публікацій.

1. Кошиць О. Спогади. – К., 1995. – С. 281.

Ігор ПЯСКОВСЬКИЙ,
доктор мистецтвознавства,

професор

ТЕОРЕТИЧНЕ МУЗИКОЗНАВСТВО В ДОСЛІДЖЕННІ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Визначений об’єкт музично-теоретичного дослідження – українська національна музична куль-
тура – передбачає звуження проблематики у двох напрямках:

а) обмеження дослідження музичних явищ лише зразками народної та професіональної музики 
України;

б) обмеження проблематики лише аспектами теоретичного музикознавства.
В першому випадку виникає питання, що ми визнаємо в якості народної та професіональної 

музики України:
а) музичний фольклор представників тільки корінного українського населення, чи долучаємо до 

нього фольклор інших етносів України;
б) професіональну творчість композиторів за ознаками проживання автора на території України 

(протягом всього життя або в певні його періоди), за національним (етнічним) походженням (у ви-
падку еміграції).

У другому випадку (визначення меж музично-теоретичної проблематики) ми також фіксуємо 
різні підходи:

а) визначення певних структурно-тематичних ознак національних зразків народної і професіо-
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нальної музичної творчості у галузях ладо-гармонічної будови, фактурних особливостей (монодична, 
варіантно-підголоскова, кантова, гомофонно-гармонічна, поліфонічна фактурна будова), темброва 
драматургія (виконавські склади в народній і професіональній музиці), в аспекті формоутворення;

б) визначення більш об’ємних за рівнем узагальнення проблем формування музично-мовної 
стилістики окремих творів, визначення параметрів формування індивідуального (композиторсько-
го) та національного стилю в українській музичній культурі;

в) особливо актуальним видається аспект дослідження проблеми формування національної 
музичної культури в галузі церковної музики (особливо виходячи з її досвіду багатовікового розвит-
ку та міжконфесійних зв’язків).

Дослідження історії питання в кожному із зазначених напрямків актуалізує і подальші шляхи 
дослідницької роботи в галузі теоретичних досліджень національної музичної культури. 

Цікаво провести певні паралелі з музично-теоретичним осмисленням специфіки російської 
музичної культури. Найбільш показовим в цьому плані є дослідження А. Кастальського «Основи 
народного багатоголосся» [2]. Ідея цієї праці полягає в тому, що автором аналізуються багаточис-
ленні зразки народного багатоголосся в плані не тільки охоплення всього теоретичного масиву гар-
монічних і поліфонічних засобів, сформованих у народному мистецтві за аналогією з професійною 
музикою, але й підкреслення самобутності, відмінності народної музики від європейських моделей 
музичного професіоналізму. В результаті ця своєрідна хрестоматія виявилась достатньо виразним 
презентантом «російського феномену», представленого дійсно самобутніми зразками народного 
багатоголосся.

Проте існують і певні зауваження і заперечення: а) з’єднання цього масиву дещо міфологізо-
ване, бо поєднує зразки різних діалектних груп, часто територіально віддалених; б) більш того, 
в цей масив вплетені народні музичні культури неросійських (тобто інонаціональних) складових 
тодішнього СРСР; в) ще одне зауваження полягає в тому, що наведені музичні зразки доопрацьо-
вані А. Кастальським в плані «заповнення білих плям» в його теоретичній концепції, на що вказує і 
упорядник книги В. Бєляєв (правда, це зауваження може бути спростованим в тому плані, що праця 
А. Кастальського поєднує жанри дослідження і посібника, в якому студентам пропонуються творчі 
завдання по доопрацюванню народнопісенних фрагментів).

Що може бути аналогом праці А. Кастальського в Україні? Це, перш за все, праця Петра Сокаль-
ського «Руська народна музика…», написана у 1888 році [5], в якій також чітко визначена орієнтація 
на протиставлення ідеям європоцентризму обґрунтування своєрідності українського музичного мис-
тецтва. До цієї праці ми також можемо долучити пізніше написані дослідження Олександра Прав-
дюка «Ладові основи української народної музики» [4] та Леопольда Ященко «Українське народне 
багатоголосся» [6]. На відміну від праці А. Кастальського українські відповідники не спрямовані на 
створення міфу централізованої стилістичної єдності, бо за жанром є, по суті, фольклористичними 
працями. Інша справа – посібник з гармонії В. Барабашова [1], в якому чітко виявлена спрямова-
ність на зразки народного багатоголосся в такому ж дещо абстрагованому вияві.

Аспекти теоретичних досліджень української музичної культури представниками кафедри теорії 
музики НМАУ ім.П.І. Чайковського:

багатоголосся:
• партесне багатоголосся (Герасимова-Персидська Н.О., Ігнатенко Є.В.);
гармонія:
• гармонія (Горюхіна Н.О., Бондаренко Т.О., Самохвалов В.Я.);
• гармонічне варіювання (Матусевич Н.І.);
• гармонічні засоби (Грисенко Л.М.);
• гармонія як барвисто-колористичний фактор (Самохвалов В.Я.);
• гармонія в системному взаємозв’язку з мелодією (Бондаренко Т.О.); 
•  гармонія – органний пункт та остинато (Грисенко Л.М.);
• гармонія як стильовий фактор (Коханик І.М.).
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жанр:
• жанр і форма (Орлова Н.М.);
• жанрові моделі (Тукова І.Г.);
• жанр партесного концерту (Герасимова-Персидська Н.О.).
поліфонія:
• поліфонія (Герасимова-Персидська Н.О., Кулєвська З.М., Виноградов Г.С., Пясковський І.Б.);
• поліфонічне мислення (Герасимова-Персидська Н.О.);
• поліфонічні фугатні форми (Хіврич Л.М.);
• поліфонічний розвиток (Хіврич Л.М.).
форма:
• форма (Горюхіна Н.О., Орлова Н.М.);
• форма – віршовий принцип в музиці (Герасимова-Персидська Н.О.).
окремі теоретичні питання:
• інтерпретація (Москаленко В.Г., Сумарокова В.Г.);
• композиційні особливості (Бондаренко Т.О.);
• мовна інтонація (Мурзіна О.І.);
• музичне мислення (Самохвалов В.Я., Пясковський І.Б.);
• національна ідентичність в музиці (Герасимова-Персидська Н.О.)
• національний стиль (Горюхіна Н.О.);
• симфонізм (Горюхіна Н.О., Самохвалов В.Я.);
• цілісність (Сюта Б.О.);
• тематизм та фактура (Герасимова-Персидська Н.О.).
матеріал теоретичних досліджень української музики:
• Березовський М.(Пясковський І.Б.).
• Бортнянський Д. (Хіврич Л.М.);
• Ведель А.(Пясковський І.Б.);
• Грабовський Л.О.(Пясковський І.Б., Сюта Б.О.);
• Знаменний розспів (Герасимова-Персидська Н.О., Чижик І.О.);
• Карабиць І.Ф. (Єрмакова Г.В., Пясковський І.Б.); 
• Дилецький М.(Герасимова-Персидська Н.О., Пясковський І.Б.);
• Леонтович М.(Горюхіна Н.О., Герасимова-Персидська Н.О.);
• Лисенко М.В.(Матусевич Н.І.);
• Лисенко М.В. Хорові обробки (Хіврич Л.М.);
• Лятошинський Б.М. (Самохвалов В.Я., Грисенко Л.М.);
• Лятошинський Б.М. П’ята симфонія (Виноградов Г.С.);
• Лятошинський Б.М. Симфонії (Горюхіна Н.О.);
• Лятошинський Б.М. Хори (Грисенко Л.М., Хіврич Л.М.);
• Лятошинський Б.М. Камерно-інструментальні обробки (Бондаренко Т.О.);
• Народна пісня (Мурзіна О.І., Хіврич Л.М.);
• Партесні концерти (Герасимова-Персидська Н.О., Ігнатенко Є.В.);
• Партесні мотети (Герасимова-Персидська Н.О.);
• Ранні українські опери (Мурзіна О.І.);
• Ревуцький Л.М.(Горюхіна Н.О.);
• Ревуцький Л.М. Друга симфонія (Герасимова-Персидська Н.О.);
• Ревуцький Л.М. Концерт для фортепіано з оркестром (Бондаренко Т.О.);
• Ревуцький Л.М. «Сонечко» (Матусевич Н.І.);
• Сильвестров В.В. (Герасимова-Персидська Н.О., Пясковський І.Б.);
• Скорик М.М. (Бондаренко Т.О., Пясковський І.Б.);
• Скорик М.М. Концерт для віолончелі з оркестром (Сумарокова В.Г.);
• Станкович Є.Ф. (Коханик І.М.);
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• Сучасна українська музика (Коханик І.М.);
• Українська музика другої половини ХХ століття (Сюта Б.О., Тукова І.Г.);
• Українські радянські композитори (Кулєвська З.М.);
• Штогаренко А.Я. (Виноградов Г.С., Грисенко Л.Н., Пясковський І.Б., Хіврич Л.М.).
Перелік досліджень представників кафедри теорії музики НМАУ ім. П.І. Чайковського може бути 

доповнений аналогічними працями інших кафедр музичних вузів та дослідженнями мистецтвознав-
чих відділів академічних інститутів України.

Завершуючи короткий огляд дослідницької літератури в цій галузі, назвемо ще одну культу-
рологічну роботу Олександра Козаренка «Феномен української національної музичної мови» [3]. 
Своєрідність цього дослідження виражена у проведенні певних аналогій і паралелей з відповідними 
процесами в розвитку української вербальної мови. Ця паралель простежується у порівнянні ролі 
Т.Г. Шевченка та М.В. Лисенка в плані типологічності умов формування національного феномену 
відповідно у вербальній і музичній мовах. Так само, як розвиток вербальної мови обминав роз-
біжності діалектів (і, скоріш, не витісняв, але консолідував їх в нових літературних текстах), так 
і музичне мистецтво України, розвиваючись на значній території в умовах розмежування кордо-
нами, знаходило шляхи до консолідації Заходу і Сходу України. Це дослідження безпосередньо 
побудоване на конкретиці музичного матеріалу, на інтонаційно-смислових засадах, вирішених в 
новітньому ключі мистецтвознавчих та музикознавчих досліджень теоретичного спрямування. Ма-
буть саме така модель української музичної культури в умовах інтеграційних процесів формування 
української державності у ХХ столітті знімає ті протиріччя, якими я розпочав у розгляді дослідження 
А.Д.Кастальського. Це ні в якому разі не означає формування мовностильової єдності української 
музики, але позначає певні метамовні ознаки, освячені багатовіковою традицією.
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УКРАЇНСЬКА МУЗИКА У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ПРОСТОРІ: 
ФРАГМЕНТИ І КОМЕНТАРІ

У радянські часи музична культура була чітко структурована. Всі її галузі підлягали контролю 
і плануванню. Функціонування каналів зв’язку «композитор – виконавці – публіка» було відрегу-
льованим і знаходилося під контролем державних структур. Плановий характер мала підготовка 
композиторських кадрів, а також весь процес входження у життя нових творів. Спілка композиторів 
була створена як інструмент ідеологічного контролю і виконувала роль первинної ланки, на рівні 
якої визначалася ціннісна ієрархія написаних творів, а також будувалася жорстка ієрархічна струк-
тура самого композиторського середовища. Замовляла музику і її оплачувала держава. Однак дер-
жавні керівні органи формувалися для обслуговування партійних інтересів. Їх працівники не мали 



79

належної освіти і культурного багажу, тому були не в змозі кваліфіковано оцінити якість і суспільну 
цінність нової музичної продукції. Вони розраховували на допомогу професійного композиторського 
середовища, вихованого в дусі ідеологічних настанов партії. Існував цілий ряд бар’єрів, які нале-
жало подолати молодому композитору, щоб увійти у елітний клас членів спілки і зайняти там певне 
місце1.

Вади цієї продуманої у всіх деталях системи полягали в тому, що вона використовувалася як 
інструмент тиску на митців і засіб регуляції всього творчого процесу. Однак протягом довгого часу 
вона чітко визначала стосунки між державою, творцями музики, виконавцями і слухачами. Поряд 
з пленумами і з’їздами партії проводилися за їх образом і подібністю пленуми і з’їзди композитор-
ських спілок. Існувала така сама підпорядкованість нижчих ланок найвищій. Роль свого ЦК КПСС 
виконували керівники і працівники Спілки композиторів СРСР, незмінним відповідальним головою 
якої протягом багатьох років залишався Тихон Хренніков. В межах означеної системи формувалися, 
від її правил залежали всі радянські композитори, сценарії їх творчого життя і особисті долі – для 
одних благополучні і навіть ура-мажорні, для інших ускладнені численними перепонами і зривами, 
а для деяких відзначені трагічними колізіями. 

З падінням тоталітарного режиму і розвалом Радянського Союзу система перестала функціо-
нувати. Однак інерційно продовжували і досі продовжують діяти її залишки. Так само, і навіть у 
збільшеному обсязі одержують спеціальну освіту і поповнюють ряди Спілки молоді композитори, 
так само пишуться нові твори, а їх автори прагнуть до того, щоб ці твори прозвучали. Однак був 
ліквідованим Музичний фонд, фактично нівелювалася діяльність державного видавництва «Му-
зична Україна», були зруйновані структури, які забезпечували включення нових творів у репертуар 
музичних колективів. Разом з тим не сформувалися принципово нові стосунки між тими ланками, 
які на Заході стимулюють музичну творчість і прокладають їй дорогу у життя2.

Разом з тим у кризові періоди різких змін культурних парадигм, як ніколи, проявляється здат-
ність культури до саморегуляції. У цікавій новій монографії Неллі Корнієнко, яка має симптоматичну 
назву «Запрошення до хаосу»[1], йдеться про особливі ознаки культурної ситуації доби перехо-
ду, коли у художній творчості зростає непередбачуваність, нестабільність, невпорядкованість. У 
такі часи на межі між порядком і хаосом утворюються так звані фрактальні структури. Завдяки їх 
принципово нелінійному характеру створюються умови для подолання усталених стереотипів ху-
дожнього мислення, для відкриття нових художніх світів. Можна спостерігати симптоми таких нелі-
нійних процесів на прикладі новітньої творчості українських композиторів. При цьому поступальний 
рух вперед, який визначав творчі надбання останніх десятиліть ХХ століття, змінився хаотичними 
симптомами змін, які свідчать про спроби шукати нові джерела творчого натхнення у самих різних 
напрямках. Спільну їх ознаку я би охарактеризувала словом фрагментарність. Фрагментарною і 

1 У самій спілці існували свої методи регуляції творчого життя. Різні групи одержували різну вагу в очах партійного 
керівництва всіх рівнів, від секретарів з ідеологічних питань райкомів, обкомів до Центрального комітету партії. Розпо-
діл по групам мав кілька окремих рівнів. Вся спілчанська маса поділялася на керівників і рядових членів. Хто попадав 
до складу правління, тим більше – ставав секретарем або головою спілки, перетворювався в очах партійних ідеологів 
на передовий спілчанський загін, який повинен був втілювати офіційну політику і здійснювати ідеологічне спрямуван-
ня всієї роботи спілки. У сферу впливу керівної верхівки попадали серед іншого такі функції, як розподіл матеріальних 
благ, рекомендації нових творів до виконання і подальшої пропаганди. Ясно, що творам секретарів надавалася пере-
вага при оформленні державних замовлень, при формуванні концертних програм. Вони першими одержували почесні 
звання, премії і нагороди, входили до складу різних рад, комітетів, колегій, тобто мали змогу активно впливати на 
загальну картину і державну культурну політику, формувати громадську думку.

2 Спостерігаючи наростання руйнівних процесів у власній країні, ряд відомих російських митців, а також і деякі 
представники молодших генерацій перебазувалися на Захід. В Україні не було такого помітного відтоку композиторів 
у зарубіжні країни, як це спостерігалося у Росії. Леонід Грабовський та Валентин Бібік виїхали з України ще до набуття 
незалежності. Виїхали за кордон Борис Буєвський, Олександр Яковчук і ще кілька митців. Однак головні авторитетні 
постаті українського музичного середовища залишилися вдома і зуміли кожен по-своєму пристосуватися до нової 
культурної ситуації, а деякі навіть змогли використати її переваги. Що ж до всього різнобарвного композиторського 
середовища, то умови його існування без сумніву значно ускладнилися.
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мозаїчною бачиться і картина новітнього музичного життя країни, у межах якої окремими фрагмен-
тами виділяються дільниці, де знаходять місце нові твори і стихійно формуються нові контексти їх 
сприйняття. 

Отже, фрагмент перший. Фестивалі. Функції, які раніше виконували пленуми, з’їзди, декади і 
огляди творчості композиторів, тепер частково перейшли на фестивалі і окремі проекти. Можна 
спостерігати, як всі вони постійно пробуксовують у спробах чіткої визначеності і стабілізації. Ситуа-
ція хаосу створюється різними чинниками. Закладений їх засновниками пафос зіставлення досяг-
нень української музики зі світовим музичним контекстом залишається на рівні прекрасного наміру. 
Неможливо здійснити належний якісний відбір нових українських творів, бо критерії такого відбору 
самі по собі нестабільні і хаотичні. Це і залежність від не передбачуваних інтриг з фінансуванням, 
і від участі у програмах тих чи інших творчих колективів, і суттєвий вплив суб’єктивних людських 
факторів, і багато чого іншого. Ще більш випадковим і фрагментарним є представлений у існуючих 
фестивальних проектах світовий контекст. Фактично це навіть не контекст, а швидше випадкові 
уламки, які можуть викликати зацікавлення, здивування, справляти одиничне ізольоване враження, 
однак являють собою, так би мовити, лише чернетку певного сюжету без продовження. 

Знайомство зі світовою фестивальною практикою говорить про те, що кожен фестиваль три-
мається на тісній взаємодії трьох чинників: творчого, організаційного і фінансово-економічного, 
до яких додається і певний часо-простір, розрахований на розвинутий туристичний бізнес. Творче 
обличчя фестивалю формує яскрава особистість і суб’єктивні смаки лідера, який є авторитетом і 
у професійних колах, і серед можновладців, від яких залежить фінансова і громадська підтримка 
проекту. Однак так само важливою є і постать адміністративного керівника, – директора, інтенданта, 
менеджера, який несе відповідальність за всю організаційну частину і забезпечує творчому лідеру 
можливості здійснення його художньої програми3. Ще один важливий момент. Для творчого руху і 
утримання художнього рівня, для підтримки зацікавленості публіки керівництво престижних світо-
вих фестивалів обирається на певний термін, після чого повинно оновлюватися4. Такою є практика 
світових фестивалів і світової оперної сцени. Її закон – зміна і постійне оновлення як складу ви-
конавців, так і керівництва. 

Що стосується наших музичних фестивалів: Київ музик Фесту, Контрастів, Прем’єр сезону, вони 
зможуть вийти із зони хаосу, чітко визначити свою творчу програму і організаційні форми, коли на-
будуть фінансово-організаційної самостійності і одержать змогу працювати незалежно від попере-
дньої практики, яка перетворила їх на структурну ланку загальної діяльності Спілки композиторів.

Фрагмент другий. Український фортепіанний авангард. Грає Борис Деменко.
На двох дисках, які носять таку назву, записані твори тринадцяти авторів. Найстаршим з них 

вже перевалило за сімдесят, двох вже нема в живих, а наймолодшому теж вже виповнилося шіст-

3 Згадаємо, яке значення для успіху і зростання авторитету Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Володимира 
Горовиця мав злагоджений дует Івана Карабиця і Юрія Зільбермана. При цьому склад журі також був сформований 
як певна команда, здатна забезпечити якість і постійне якісне оновлення конкурсу, а дирекція фестивалю працювала 
і працює стабільно і безперервно.

4 На прикладі оперного фестивалю у Мюнхені я мала змогу впевнитися у тому, який вирішальний вплив на всі сто-
рони діяльності і на саме обличчя фестивалю має зміна керівництва. Тринадцять років пост генерального директора 
Мюнхенського фестивалю займав досвідчений організатор з великим досвідом англієць сер Пітер Джонас. Він став 
ініціатором оновлення звичного репертуару, започаткував запрошення для постановок опер бароко кращих спеціа-
лістів по автентичному виконанню старовинної музики. За його ініціативою поряд з основною фестивальною програ-
мою, орієнтованою на широкі кола любителів оперного мистецтва, стали паралельно проводитися експериментальні 
концерти і театральні акції під назвою Фестиваль-плюс. Однак під час фестивалю 2006 року з мюнхенським театром 
прощався не лише Пітер Джонас, але й генеральний музичний директор, відомий у всьому світі диригент Зубін Мета. 
У Мюнхені зміни стали одразу відчутними, коли у сезоні 2006-2007 року театр і фестиваль очолив відомий диригент 
Кент Нагано. Талановитий інтерпретатор сучасної музики, знавець музичного авангарду, він вже у перший свій сезон 
включив у репертуар театру і у фестивальну програму прем’єри нових оперних творів і звернувся до музики сучасних 
композиторів. Разом з тим новий курс, намічений Кентом Нагано, мав на увазі спадкоємність з фестивальними тради-
ціями, які формувалися і стверджувалися протягом багатьох років.
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десят п’ять. Дати написання представлених творів починаються з 1961 року. Всі вони були створені 
протягом шістдесятих, на початку сімдесятих років, лише п’єса Віталія Пацери «Нам посміхаються 
троянди» написана у 1998 році, тобто також десять років тому. Можна вбачати у цьому аудіоаль-
бомі звуковий автопортрет певного покоління на етапі його самоствердження і входження у творче 
життя. До того ж це портрет представників київської композиторської школи, за винятком одного 
автора – випускника Харківської консерваторії Бориса Буєвського. Показово, що в альбомі відсутні 
зразки фортепіанної творчості харків’янина Валентина Бібка, львів’янина Мирослава Скорика.

Якщо звернутися до самої музики, то не зважаючи на те, що її автори сприймаються у подальшій 
часовій перспективі як різні індивідуальності, стильові ознаки їх групового портрету пори станов-
лення тут безумовно відчутні. Показовий і вибір жанрів. Під різними назвами тут фігурують цикли 
мініатюр. Їх об’єднує тенденція будувати кожну невеличку п’єску на примхливості ритмічної будови, 
на загостреній виразності окремої деталі, і створювати низку химеричних образів-афоризмів. Цьо-
му відповідають назви циклів: «Ритми» у В. Загорцева, «П’ять характерних п’єс» у Л. Грабовського, 
«Автографи» у В. Годзяцького, «Знаки» у В. Сільвестрова. Є вказівки на певні жанрові прототипи 
і у визначеннях окремих п’єс: капричіо, романс, скерцино, екстатичний танок, прелюдія, токатина, 
мелодія, хорал, перервана сонатина. Однак це лише натяки на певний тип руху і фактурний ви-
клад. Такі цикли викликають асоціації не з сюїтами або партитами, а з багателями, бірюльками, з 
прокоф’євськими швидкоплинностями. 

Символічно звучать назви автографів В. Годзяцького: Ніжний, Норовистий, Гра. Саме такі три 
образні сфери присутні у всіх циклах. Лірика в них далека від романтичної експресії і емоційної 
відкритості. Вона завжди або дещо охолоджена, відсторонено споглядальна, або пов’язана з від-
творенням особливої звукової аури, що проявляється у миттєвому уповільненні руху, у розрідженні 
фактури, увазі до колористичних нюансів. Норовистість – спільна ознака низки химеричних образів. 
Здається, що авторським альтер-его виступає у таких п’єсках персонаж, схожий на Полішинеля, 
який демонструє екстравагантні кульбіти, стрибки, переверти. Однак показово, що вибуховість, 
вітальна енергія, стихійна радість буття тут не стають визначальними, як, скажімо, у творах мо-
лодого Прокоф’єва або у поезії футуристів. Досвід радянської доби не міг не вплинути на засіб 
демонстрації молодого завзяття. У «Марші дурнів» Віталій Годзяцький явно пародійно посилається 
на відомий марш Прокоф’єва з «Любові до трьох помаранчів». Відчутно, що безпосередня радість 
буття вже не може мати місця, бо представники музичного авангарду шістдесятих років з підозрою 
ставляться до радянського ентузіазму і ура-мажорного пафосу життєствердження.

Нарешті, є ще одна спільна сфера образів, яка зустрічається і у мініатюрах, і у двочастинних 
контрастних циклах, і у представлених в альбомі фортепіанних сонатах. Це численні токати і скерцо-
токати, ігрові п’єси у швидкому темпі етюдно-токатної фактури, що відтворюють інерцію безперервно-
го руху. Джерела натхнення досить відверто пізнаються у двох таких творах. Ефектна Токата Віталія 
Філіпенка заснована на ритмо-формулах гуцульських танців і належить до неофольклорного напрям-
ку. А «Поголос» Володимира Губи сприймається як парафраз «Петрушки» І. Стравинського. Більш 
цікаві асоціації викликає п’єса Б. Буєвського, яка є першою частиною циклу «Токата і Мелодія» і знову 
повторюється у його завершенні. Композитор вдало імітує безперервний рух якогось заводного меха-
нізму. Здається, ми опиняємося або у майстерні з великими і малими годинниками, або у царині ме-
ханічних іграшок. Однак цей механічний світ зовсім не виглядає зловісним. Взагалі молоді українські 
композитори виявилися не схильними трактувати токатно-скерцозні образи як втілення загрозливої 
навали злого начала. Їм більше притаманна схильність до свавільного самоствердження, коли вир 
безперервного руху авторською волею спрямовується у нові річища, трансформується у бік тієї самої 
норовистості і химеричності, яка виконує функцію символічного вияву авторського «я».

Звернемо увагу на дату випуску цього звукового портрету – 2006 рік. Симптоматичним є і його 
визначення як українського фортепіанного авангарду. Така назва повинна засвідчити, що слухачам 
пропонується ознайомлення з певним явищем, яке досі залишається актуальним і є невід’ємною 
частиною сучасних музичних процесів, при чому явно зі знаком плюс. І в цьому бачиться не лише 
свавілля індивідуального вибору піаніста, але один із парадоксів всієї нинішньої ситуації. 
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Фрагмент третій. Дещо про музику майбутнього.
У двадцятому столітті органічний саморозвиток культурних процесів був порушений штучним 

втручанням двох тоталітарних режимів. Обриви, затримки розвитку, гальмування новаційних худож-
ніх ідей привели до того, що у післявоєнній Західній Європі, а дещо пізніше і у східноєвропейських 
країнах соціалістичного табору виникала ситуація так званої нульової позначки. Рухаючись вперед, 
доводилося одночасно переглядати і тримати в активному стані викривлений і спаплюжений мину-
лий досвід. Однак такий перегляд був плідним до того часу, поки були живі свідки трагічних подій 
періоду Третього рейху і сталінської доби. 

Для нового композиторського покоління, яке зараз вступає і вже вступило у життя, навіть Ра-
дянський Союз, в якому жили їх батьки і вчителі, став мало знайомою історію. Філософи і знавці 
людських душ, які розкривають сенс сократівської формули «пізнай себе», радять на кожному жит-
тєвому повороті задаватися питанням, хто ми є насправді? Для відповіді на нього перш за все тре-
ба вирішити, ким ми вже не є. Одразу хочеться відповісти, що ми безумовно вже не є радянськими 
людьми, не живемо у добу хрущовської відлиги і горбачовської перебудови, і навіть помаранчева 
революція вже залишилася позаду. Минулому, яким би воно не було, завжди треба віддавати на-
лежне, бо це той неповторний досвід, який складає зміст людського життя. Однак його обов’язково 
треба відпускати, щоб рухатися далі. Цей основоположний закон відомий всім митцям. Слідували 
йому також українські композитори, твори яких записані у звуковому альбомі Бориса Деменка. Ніхто 
з тих, хто вже закінчив свій шлях, і з тих, хто плідно працює сьогодні, не повторював і не повторює 
себе самого, тобто не повертається до власного минулого. 

Хтось може зізнаватися, що сьогоднішня музика Сільвестрова їм подобається менше, ніж Сіль-
вестров часів його молодості. Однак на мою думку те, що пише тепер Сільвестров, відповідає 
формулі, яку свого часу виголосив Ріхард Вагнер. Це є дійсно музика майбутнього, яка відкриває 
для нас таїну простоти і секрет абсолютної творчої свободи. 

У кривавому ХХ сторіччі людям здавалося, що наш цивілізований світ, у якому стільки без-
глуздя, негараздів і протиріч, стрімко несеться у прірву безвиході. Щоб спасти його від загибелі, 
у ХХІ столітті повинно сформуватися нове сприйняття Бога, Всесвіту, Людини, сенсу людського 
існування. Людство має потребу в універсальних світоглядних концепціях позитивного характеру, 
побудованих на довірі до життя і до його благодатної основи. Треба повернути слову гармонія його 
прямий сенс. І дуже ймовірно, що на відміну від руйнації тональності і емансипації дисонансу, якою 
позначилися революційні зрушення у музиці минулого століття, ми вже стаємо свідками проти-
лежного процесу: емансипації консонансу. У всякому разі варто довіритися тим новим істинам, за-
кодованим у музичних посланнях, з якими до нас звертається сьогоднішній Валентин Сільвестров.

1. Неллі Корнієнко. Запрошення до хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Спроба нелінійності / 
Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ 2008. – 246 с.

Володимир АПАТСЬКИЙ,
член-кореспондент АМУ

доктор мистецтвознавства, професор

БАГАТОЗВУЧЧЯ 
В СУЧАСНОМУ ДУХОВОМУ ВИКОНАВСТВІ

Найзначнішим відкриттям у галузі виразових можливостей духових інструментів є духове бага-
тозвуччя. Звичайно його пов’язують з ім’ям Бруно Бартолоцці, який у 1967 році опублікував книгу 
«Нове звучання дерев’яних духових музичних інструментах» [1]. Проте цей виконавський прийом 
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використовувався деякими духовиками вже з давніх часів. Французький валторніст Ежен Вів’є, ко-
трий згадується Г. Берліозом у його листі від 1842 р., був здатен видобувати на інструменті відразу 
кілька звуків різної висоти. Подібною технікою володіли й інші виконавці на духових інструментах. 
Той самий Берліоз писав про тромбоніста штутгардського оркестру: «Пан Шраде в одній фантазії, 
яку він виконував у Штутгарті, …видобув на фермато відразу чотири звуки сі-бемольного домінант-
септакорду: мі-бемоль, ля, до, фа. Справа акустиків дати пояснення цьому новому феномену ре-
зонанса всередині труби, що звучить, а музикантів – добре його вивчити і користуватися ним, якщо 
з’явиться нагода» [2]. Ще раніше, у 1985 р., К.-М. Вебер написав концертино для валторни з орке-
стром, яке вимагає від виконавця гри акордами.

Ці факти свідчать про те, що техніка багатозвуччя була відома духовикам з давніх часів. Пізніше 
вона була забута, сьогодні відкривається знову. В наші дні відродження старих концертних тради-
цій спонукає духовиків шукати нових засобів виразності. Це й призвело до повторного «відкриття» 
багатозвуччя, яке в наш час розцінюється як один з найбільш перспективних напрямків подальшого 
розвитку виразових можливостей духових інструментів.

Існують різні види і способи досягнення багатозвуччя на духових інструментах. Найпростішим 
є «ефект волинки», який можна отримати на гобої та фаготі. Поруч із тростиною інструмента ви-
конавець росташовує на губах іще одну тростину. Спрямовуючи повітря, він водночас примушує 
звучати й інструмент, і тростину, яка виконує роль волиночного бурдона. Найкращі результати до-
сягаються при щільному розташуванні обох голосів.

Цікаві багатозвучні ефекти можна отримати за рахунок одночасного звучання інструмента і 
голосу музиканта. Голосові зв’язки здатні коливатися за двох умов:

1. Коли повітря із порожнини рота потрапляє крізь мундштук чи тростину в інструмент.
2. Коли частка повітря виходить крізь вузький отвір у кутку рота назовні (музикант при цьому 

трошки відхиляє голову вбік).
У другому варіанті звучання голосу відчувається більше. Звуки, що видобуваються першим спо-

собом, позначаються в нотах знаком ; звуки, що видобуваються другим способом, – знаком  
Поєднуючи гру зі співом, можна видобувати різні інтервали: унісони, квінти, октави та ін. Спочатку 
треба окремо видобути звук на інструменті, а потім голосом. Голос підключається на одну-дві секунди 
на тлі затриманого звуку інструмента. Завдяки тренуванню стає можливим одночасне видобування 
обох звуків, різноманітні комбінації інструмента і голосу. Якщо голос і інструмент утворюють секунду, 
з’являється дуже цікавий звук, схожий на frullato.

Сполучення звуку інструмента з голосом здатне за певних обставин створювати акорд, який 
виникає за рахунок так званого різницевого тону. Якщо одночасно звучать два досить гучні звуки, 
вони породжують ще два звуки. Частота одного з них дорівнює сумі частот двох вихідних звуків, 
завдяки чому він зветься сумарним. Частота другого звука (різницевого) дорівнює різниці частот 
первісних звуків. Наприклад, при частоті двох первісних (вихідних) звуків 500 і 600 Гц і достатньої їх 
гучності вухо сприймає третій різницевий звук з частотою 100 Гц (600 – 500 = 100). Сумарний звук 
погано сприймається вухом, а різницевий – ясно і чітко. У смичковому виконавстві різницеві звуки 
відкрив Дж. Тартіні («треті звуки Тартіні»). Деякі скрипалі вживають їх для доброї настройки інтер-
валів. «Якщо ви не чуєте баса, – казав своїм учням Тартіні, – це означає, що ваші терції або сексти 
є інтонаційно недосконалими» [3].

На техніку багатозвуччя з різницевими тонами розраховане вже згадуване концертино Вебера 
для валторни з оркестром. Ось як описує її В. Буяновський: «Видобуваючи один звук на валторні, 
виконавець співає голосом інший, і якщо йому вдається отримати чистий інтервал між ними, рівний 
терції, квінті або ще будь-якому іншому інтервалу, який є в натуральному звукоряді, можна почути 
звучання цілого акорду» [4].

На дерев’яних інструментах можна досягти багатозвуччя і без допомоги голосових зв’язок. Зви-
чайний звук духового інструмента складається з основного тону й обертонів, які в нашому сприй-
нятті зливаються в один звук складного тембру. Певна настройка звуковидобуваючого апарату 
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(передусім відповідна робота губ та дихання) або застосування спеціальної аплікатури дозволяють 
видобувати на одному духовому інструменті відразу кілька звуків. У видобутому акорді можна під-
рахувати кількість голосів і навіть записати їх висоту.

Акустичний феномен багатозвуччя на одноканальному духовому інструменті важко пояснити з 
позиції традиційної акустики. Можна припустити, що цей ефект виникає внаслідок неточного ділен-
ня звукової хвилі в каналі інструмента. Під час активного творення вихідного звука (передування) 
хвиля ділиться наполовину і виникає звук октавою вище від першого. Якщо в цей час губи вияв-
ляються у проміжному стані (відірвалися від вихідного положення і не досягли кінцевого), може 
виникнути звук, схожий на хриплий кікс. Вслухавшись у цей звук, можна переконатися в тому, що 
він складається з кількох звуків, які сприймаються нашим слухом роздільно.

Того ж результату можна досягти, застосовуючи спеціально підібрані аплікатури. Відчиняючи 
октавний отвір, розташування якого на каналі ствола точно розраховано, можна отримати звук 
октавою вище від вихідного. Якщо ж октавний отвір зсунуто зі свого акустично виправданого місця, 
його відкриття здатне призвести до інших наслідків. Неспівпадання отвору з вузлами стоячої хвилі 
здатне, як і неточне передування, призвести до ослаблення деяких обертонів і значного посилення 
інших. Останні стають чутними роздільно й утворюють акорд.

Акорди, отримані таким чином, можуть мати різне забарвлення і характер звучання. Бартолоцці 
розрізняє три групи акордів: однорідні, різкі й акорди з домішкою різницевих (за термінологією Бар-
толоцці, диференціальних) тонів.

В основі різких акордів лежать два звуки, що утворюють інтервал, близький до півтону. Ці звуки 
разом зі своїми обертонами утворюють гостро дисонуючий, різкий акорд. Дисонанси здатні поро-
джувати биття, яке ще більше дратує слух. Цей феномен Бартолоцці позначив терміном «зламаний 
звук» (у нотах він позначається знаком ).

У деяких випадках можуть виникати складні акорди, які включають в себе і зламані, і різницеві 
звуки та їхні гармоніки.

Однорідні акорди в тихих нюансах звучать м’яко, округло, дуже колоритно та характерно. Зла-
мані акорди в гучних нюансах звучать надзвичайно різко і напружено. Змішані акорди добре звучать 
у всіх нюансах. При винахідливому використанні вони здатні створювати дуже тонкі колористичні 
ефекти.

Навіть один вдало застосований акорд здатен створювати дуже яскраве враження. Ще більшу 
виразність мають послідовності акордів, величезний фонічний потенціал яких надає сонорній ком-
позиторській техніці необмежених можливостей.

Дерев’яні інструменти мають незліченну кількість аплікатурних комбінацій. Деякі з них дають 
тільки один звук (Бартолоцці називає їх одновалентними). Інші – тільки акорд. Численні аплікатури 
здатні давати як один звук, так і акорди (за термінологією Бартолоцці – багатовалентні аплікатури). 
Деякі аплікатури дають можливість за допомогою змін у роботі губ і дихання отримувати три різних 
акорди.

Виконавець має можливість утворювати різноманітні сполучення акордів з простими звуками. 
Наприклад, він здатний узяти основний звук, потім, не змінюючи аплікатури, послідовно видобути 
три різні акорди і завершити комбінацію одинарним передуванням у середню або верхню гармоніку 
останнього акорду.

Композитор, який бажає отримати акорд, позначає в нотному тексті кількість і висоту звуків, 
які його утворюють. Над акордом вказується аплікатура й умовні знаки, які визначають відповідну 
роботу губ та дихання.

При цьому користуються такими умовними позначеннями1:
Тиск губ:

 – зменшення напруги губ;

1Ці позначення, розроблені Бартолоцці, використовуються багатьма сучасними композиторами.
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 – невелике зменшення напруги губ;

 – дуже мала напруга губ;

 – посилена напруга губ;

 – трохи посилена напруга губ;

 – дуже велика напруга губ.
Тиск дихання:
N.Pr. – нормальний тиск дихання;
M.Pr. – великий тиск дихання;
P.Pr. – малий тиск дихання;
A.Pr. – посилення тиску дихання;
D.Pr. – послаблення тиску дихання.
Розташування губ на тростині:

  – нормальне розташування;

  – близьке або далеке розташування губ від кінця тростини;

  – близьке або далеке розташування губ від основи тростини;

 – цей знак вказує на те, що інструмент треба нахилити вниз таким чином, щоб нижня 
губа була здатна міцно натискати на тростину. Цей спосіб найчастіше вживається при 
грі на кларнеті.
При грі на флейті на ступінь відкриття губної щілини вказують такі знаки:

 – губи з великим отвором (як для нижнього регістра);

 – губи з дуже великим отвором і повністю розслаблені;

 – губи з помірним отвором (як при грі в середньому регістрі);

 – губи з маленьким отвором (як при грі у високому регістрі);

 – губи з дуже малим отвором (як при грі у найвищому регістрі);
N. – треба повернутися до звичайного режиму гри.

1. Bartalozzi B. New sounds for woodwind. – London, 1967.
2. Берлиоз Г. Мемуары. – М., 1967. – С. 349.
3. Див.: Гинзбург Л. Джузеппе Тартини. – М., 1969. – С. 162.
4. Буяновский В. Валторна. – М., 1971. – С. 34.
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БІДЕРМАЄР ЯК АКТУАЛЬНА СТИЛЬОВА МОДЕЛЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ

Дослідники історії української музики знають, як часом непросто вписати у загальноприйня-
ту сітку історико-стильових епох окремі явища національної культури. На заваді цьому стають не 
тільки хронологічні неспівпадіння (запізніле, компресоване, і що особливо цікаво – інколи виперед-
жуюче проходження європейських епохальних стилів). Під мінливою поверхнею домінуючих поетик 
все більше увиразнюються незмінні Grundgefuhl(en), Lebensgefuhl(en) чи Grundstimmung(en), або, 
послуговуючись далі поняттями Дільтеївської школи – «засадничі емоційні диспозиції», породжені 
специфікою аперцепції універсальних стильових моделей конкретною ментальністю (точніше, на-
ціональною ментальністю). Тобто, згідно із Гюнтером Вейдтом, Фріцом Штріхом (чільними пред-
ставниками школи Дільтея) стиль є певним щаблем історії Духа («історично слідуючі одна за одною 
духовні епохи виявляються в мистецтві через стиль» [1]), а аналіз стилю (на думку представників 
напрямку Geistesgeschichte), «перетворюється у вивчення загальної історії інтелектуального (духо-
вного, ментального – О. К.) життя» [2].

У такий спосіб все більше увиразнюється необхідність відірватися від європоцентристської 
історико-стильової матриці як неадекватної для т.зв. «неповних культур неісторичних націй» (інакше 
всіх тих, що умовно розташовані «на Схід від Рейну»), та перейти від «історії стилів» до «історії мен-
тальностей» – сиріт історії вияву Volksgeist’у у прокрустовому ложі історико-стильових абстракцій.

Цікавим з цього огляду є явище (чи, за Германом Понгсом «остання цілісна епоха культури»), 
окреслювана як бідермаєр, точніше: бідермаєр як актуальна стильова парадигма української му-
зики. Зазначимо, що категорія «бідермаєр» увійшла до понятійного апарату українського музикоз-
навства майже водночас із європейським «бідермаєровим психозом» 30-х років1. Борис Кудрик в 
«Нарисі історії української церковної музики», Василь Витвицький у дисертації «Галицька сольна 
пісня ХІХ ст.» дають тонкі характеристики творчості композиторів «перемишльської школи», ви-
являючи їх «бідермаєрову» природу. Зовсім недавно, знову ж таки як прояв естетики бідермаєру, у 
дисертації Зиновії Жмуркевич представлено львівські приватні нотні колекції. 

Та попри все ловиш себе на думці, що тільки цим бідермаєр не вичерпується в українській 
музиці; його своєрідні прояви подибуємо здавалося б, у зовсім не відповідних епохах національної 
культури як її глибинний гештальт «засадничу емоційну (ментальну – О. К.) диспозицію», що видо-
змінює актуальну європейську стильову маску, надає її специфічно-українського виразу. Подібно до 
Яцека Куб’яка, що риси бідермаєру вбачає в комедіях Коцебу ХVІІІ ст., популярних повістях ХХ ст. 
чи сучасному телесеріалі [3, с. 26], так мені брама Заборовського (вся ніби заквітчана, закосичена, 
без міри оздоблена виногронами) завжди уявлялася символом «прирученого», по-бідермаєровому 
«одомашненого» українського бароко. І чи не випереджує моральна максима Івана Котляревсько-
го з фіналу «Наталки Полтавки» («де згода в сімействі, де мир і тишина – щасливі там люди, 
блаженна сторона…») так зване «лагідне право» (das sanfte Jesetz) Адальберта Штіфтера у його 
класичному тексті-маніфесті бідермаєру «Кольорове каміння» 1853 р. – про глибинний закон світо-
будови, що «керує любов’ю подружжя, любов’ю батьків до дітей, дітей до батьків, любов’ю родичів, 
приятелів…» [3, с. 9]. Звідси виростає Шевченкове «нічого кращого не знаю /як тая мати молодая/ 
з малим дитяточком своїм»; «село на нашій Україні – неначе писанка село», що згортаються в уні-
версальний топос «садка вишневого коло хати». По суті, він і став «національним образом світу» 
на найближче століття, потужнішим і могутнішим у своїй тихості і солов’їно-дівочому щебеті від гро-

1 Цьому присвячена вступна стаття Яцека Куб’яка «Адальберт Штіфтер і «лагідне право»» до книги: Spory o 
Biedermeier – Poznan, 2006 – S. 7–65.
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мів козаччини, «ревіння» басів-октавістів в хорах Бортнянського чи блиску віртуозних дискантистів 
партесного концерту. Саме у бідермаєровому горнилі напів-аматорської ліричної пісенності т.зв. 
«літературного походження», витвореної (за висловом К. Квітки) «у не найвідсталіших верствах 
української людності», виникали нові національні інтонаційні архетипи, «замішані» на італійсько-
му bel canto, німецькому Liebertaffel, щоб згодом підмінити «об’єктивність» класицистико-барочних 
риторичних фігур канту чи мотету, розіллятися морем у тисячах рапсодій, варіацій, думок-шумок, 
«uljubionych solo russkich», «Романсах», «Козачках», «Коломийках», перших українських симфоній, 
і зрештою – створити новий тезаурус пісні-романсу, що надовго стане чи не виключним втіленням 
тотожності, автентичності, «українськості» музичного вислову. Саме у бідермаєрову добу створив-
ся міф «танцюючої та співаючої України», у спротиві до якого поставав національний модернізм. 
Та попри це, як той барвінок, що стелиться по землі – так бідермаєр витримав урагани естетичних 
і соціальних потрясінь першої половини ХХ ст., тисячами пагонів проріс у різних верствах культури, 
щоб знову несподівано зазеленіти в українському постмодернізмові, надаючи йому «людського», 
гуманного обличчя. Саме на цьому феномені незаникаючої актуальності бідермаєру в національ-
ній культурі, особливої його відповідності всім відомому «кордоцентризмові» української психічної 
структури в умовах агресивного сучасного звукового універсуму хотілися б зустрітися окремо.

Збереженню бідермаєрової парадигми в умовах передмодернізму завдячуємо, очевидно, Ми-
колі Лисенку, який блискуче послуговувався цією стильовою маскою в солоспівах на вірші Гейне 
(«Коли розлучаються двоє»), Олеся («Айстри»), фортепіанній творчості (Прелюдія на тему пісні 
«Хлопче-молодче» з «Української сюїти», Баркароллі «Пливе човен») тощо. Зворушливо і носталь-
гічно «ожив» бідермаєровий топос («у сяйві кришталевім/ Дніпро несеться вдаль», козацький човен-
чайка із молодиком, що заснув у ній) у Людкевичевій баркароллі для жіночого хору Перемишльської 
гімназії. Не інакше як втіленням «підставової емоційної диспозиції бідермаєру» (за Дільтеєм) до 
збирання і збереження («Sammelr und Hegen», своєрідного стильового музейництва) сприймаються 
неокласичні опуси у В. Косенка «11 етюдів у формі старовинних танців», фуги Н. Нижанківського, 
«Пасакалія, скерцо і фуга» М. Колесси, сонати Бориса Кудрика тощо. Своєрідною реплікою на бідер-
маєровий стиль «brillante» є салонно-віртуозний піанізм вже згадуваного Нестора Нижанківського, 
дещо невідповідний до шубертівсько-брамсової інтонації його «Вальсу», «Спомину», «Інтермецо» 
для фортепіано. Напрочуд свіжо, по-бідермаєровому зворушливо звучить соло тенора в «Хустині» 
Левка Ревуцького (на словах «Доле ж моя, доле…»). Перелік окремих «спалахів» бідермаєрової 
образності можна б було доповнити творами т.зв. «офіційного» канону сталінської доби (з його 
толеранцією романтичного мово-стилю як декларованої вершини музичного філогенезу). Та зна-
чно цікавішим є прослідкувати, як в надрах цього «музичного академізму» пробиваються паростки 
нової чуттєвості, постмодерністичної за своєю суттю і способом презентації.

Своєрідним тараном, що пробив мур «радянського інтонаційного строю», стала українська 
пісня 60-х, яка на противагу псевдоромантики освоєння цілини чи тайги звернулася до старо-
світських, здавалося б мотивів «чорнобривців», «рушника», втілюваних не у маршових ритмах 
радянської масової пісні, а розкішних інтонаціях української бідермаєрової пісні-романсу… Чи не 
першим провісником «нової простоти» постмодернізму серед українських композиторів був А. Кос-
Анатольський, який в надрах соцреалістичного канону несподівано актуалізував сентиментальність 
вислову галицького бідермаєру: спочатку в опрацюваннях «знакових» для цього нурту тем В. Ма-
тюка, І. Воробкевича («Родимий краю», «Над Прутом у лузі»), що стало втіленням згадуваного 
«музейництва» бідермаєру, а згодом – в оригінальних композиціях («Ноктюрн», вальсах «Сніжи-
на», «Зів’ялі троянди», окремих прелюдій для фортепіано2). Та вершиною втілення Genius Losi 
бідермаєру стали солоспіви Кос-Анатольського, зокрема, знаменита тріада «Солов’їних романсів», 
поетичний текст яких у своїй сьогодні мало не викликом офіційній риториці 60-х років (приміром, «в 
кущі троянд весною біля хати/ собі гніздечко соловейко звив»; чи «соловей закохався в троянду/ у 
троянду червону як кров»). А якщо до цих класичних топосів бідермаєру в концертних солоспівах 

2 Цікавими і показовими є авторські поетичні епіграфи.
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Кос-Анатольського додати ще потужний пласт розважальної музики, актуалізованих композитором 
в національній музичній свідомості 60-х років ХХ ст., ніби за приписами побутової культури початку 
ХІХ ст. з її легітимізацією вжиткових форм мистецтва, то стає зрозумілою «заниженість» стилю 
пізнього М. Скорика (з його іронічним балансуванням на межі баналу), ґенеза пісенної інтонації                                                      
В. Івасюка, Б. Янівського, Г. Гаврилець, епатуючи відвертість ліричного висловлювання в камерних 
творах Ольги Криволап. 

Коли співставити ці так би мовити «галицизми» сучасної української музичної мови з «миттє-
востями поезії та музики» В. Сильвестрова, І. Щербакова, («Коли втомлене серце»), останніми ком-
позиціями О. Щецинського, то переконуєшся у захоплюючій єдності національного музичного тіла, 
одностайності його реакцій в Часі-І-Просторі культури на виклики глобального розвитку. Більше 
того, помічаєш типологічну спорідненість «мистецьких відповідей» української та австро-німецької 
культур – приміром, тих же національних версій бідермаєру, в яких ніби справдились слова Лео-
польда фон Захер-Мазоха про спорідненість української та німецької душі, навіть у спільних хво-
робах, на які вони буцім-то «хворіють». Очевидно, культ Дому, Церкви, Дитини (славнозвісні три 
К – Kinder, Kuche und Kirche), з якого виріс німецький бідермаєр, зрезонував з найглибшими стру-
нами української душі, що до сьогодні знаходить втілення своїй засадничій чуттєвості, релігійності, 
«домашності» в гуманному «людському» стильовому «обличчі» бідермаєру. І можливо, на зміну 
поставангардному пуританству «дармштадського» штибу нас очікує світла доба «тихих пісень», в 
якій українська музика може отримати (і вже отримує!) шанс на поновну актуальність у світовому 
вимірі. 

1. Jurgensen M. Deutsche Literatur Theorie der Gegenwart. – Munchen, 1973. – S. 149. 
2. Rene Weller. Bunt przeciwko pozytywistowi w najnowszych ewropejskich badaniach literachich // Pojecie i 

problemy nauki w literaturze. – Warszawa, 1979. – s. 381–382.
3. Яцека Куб’яка «Адальберт Штіфтер і «лагідне право»» до книги: Spory o Biedermeier – Poznan, 2006 –                

s. 7–65. – S. 26.

Богдан СЮТА,
доктор мистецтвознавства

ДИСТИНКТИВНІ ПАРАМЕТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Проблема наукової дистинкції в музиці, незважаючи на актуальність, на музикознавчому ґрунті 
сьогодні розроблена ще дуже фрагментарно. Тому пропонований текст є однією з нечисленних 
спроб заповнення цієї прогалини в українській музичній науці.

Передусім зауважимо, що параметри наукової дистинкції можуть добиратися за доволі різними, 
іноді й протилежними критеріями. Також ці параметри демонструють тенденцію організовуватися в 
систему й ієрархізуватися. У музиці це особливо помітно через таку особливість музичної мови, як 
мобільність семантики й певна умовність знакового трактування використовуваних лексем, а також 
завдяки плинності музичної форми та її узалежненості від інтерпретаційних підходів. Скажімо, в 
лінгвістиці продуктивними інструментами дистинкції можуть слугувати (і часто слугують) окремі фо-
неми (кінь – тінь, баба – жаба, син – сон – сан), наголос (зáмок – замóк, óчко – очкó, áтлас – атлáс), 
знаки пунктуації (стратити[,] не можна[,] помилувати) і т. ін. Отже, зміна певної фонеми у вербальній 
мові обов’язково зумовлює контраст і зміну значення, виступаючи дієвим дистинктивним параме-
тром. Однак у музиці такий підхід виявляється не тільки неефективним, але часто й неможливим 
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через відсутність у музичній мові однозначних корелятів. Музиці однозначність такого типу не при-
таманна. Радше навпаки: зміна характеристик окремих звуків, мотивів, інтонацій у музичних творах 
та різних варіантах їх виконання є загальним правилом, і така зміна не завжди виступає дієвим 
чинником розрізнювального контрасту.

Безумовно, в сучасній музиці існує кілька ефективних дистинктивних параметрів, що фактично 
об’єднують в собі риси більшості ознак розрізнення, актуальних для лінгвістики (до того ж і на 
синтаксичному, і на композиційному рівнях). Це гармонія в широкому значенні цього слова (як то-
нальна, так і атональна, політональна, модальна і т. д.) – від найпростіших гармонічних зворотів 
до логіки тональних планів розгорнутих композицій. Але й тут важливою операцією, що передує 
застосуванню цього параметра в процесі дистинкції, є обов’язкове визначення чинної у кожному 
конкретному випадку творчої парадигми (класична гармонія, ранньокласична гармонія, романтична 
гармонія, гармонія музики класично-романтичного стилю, гармонія Дебюссі, гармонія Мійо, гар-
монія Вареза, гармонія Гіндеміта тощо) та побудови відповідної опозиції. Своєрідним аналогом 
іншого параметра лінгвальної природи – наголосу – в музиці може виступати метр (чи метроритм), 
який однозначно виводить нас на вищий рівень – жанровий (тут уже напрошуються паралелі з 
літературою). Але в цьому ряду можна помістити також інтонування та фразування, а ще – туше 
у виконавстві, чи й власне наголошування (згадаймо бетховенські сфорцандо!). Можна провести 
також умовну паралель між ритмом у музиці (на усіх рівнях цілого) та інтонацією в мові в комплексі 
з таким параметром характеристики усного мовлення, як ритм (відповідно – на різних граматико-
синтаксичних рівнях).

Бачимо, що в результаті щойно побіжно здійснених нами дистинктивних операцій в опозиції 
мова вербальна – мова музична виявилося надто багато розбіжностей, щоб можна було просто 
екстраполювати лінгвістичну систему розрізнення на музичний матеріал. Очевидно, слід розгля-
дати цю проблему в специфічно музичному ракурсі, виділяючи два основні типи розрізнювального 
контрасту: функціональний і сигнітивний. Крім того, доцільно дати стислу характеристику способів 
розрізнення, актуальних для української музики та музикознавства другої половини ХХ століття.

Помічено, що з підвищенням рівня організації музичного тексту та зміною критеріїв добору 
параметрів традиційні розрізнювальні чинники стають виразнішими й ефективнішими. Крім того, 
звільнення від старих дистинкцій і генерування нових є шляхом до зміни того, що відбувається. 
Дедалі частіше дистинкцію розглядають як інструмент створення свого варіанту віртуальної (ймо-
вірнісної) реальності (у нашому разі – в музиці).

Але акт усвідомлення, не будучи усвідомленим, не є актом усвідомлення. Тому, щоб повноцінно 
функціонувати як одна із форм пізнання, дистинкція в музиці повинна бути усвідомленою музичною 
універсалією. Для цього необхідно якомога детальніше з’ясувати, які дистинктивні параметри за-
лучаються нами для пізнання шляхом розрізнення і впорядкування музичних артефактів (достатньо 
варіативних за своєю суттю) у щораз інтенсивніше змінюваній музичній реальності (світі музичних 
реалій, що нас оточує). Це завдання неможливо вирішити у рамках однієї статті, тому спробуємо 
висвітлити лише найсуттєвіші для розкриття нашої теми моменти.

Спершу для зручності обмежимо умовну множину об’єктів, які ми, сприймаючи, розрізнюємо за 
різними параметрами і формуємо з них віртуальну й постійно змінювану музично-звукову реальність, 
музичними творами е-музики, створеними упродовж 1950–1990-х р.р. [Посилання на джерела – через 
їх величезну кількість і водночас загальнодоступність – подаються нижче в дуже стислому обсязі]. 
З цього погляду важливо з’ясувати, які параметри були актуальні в той чи інший відтинок вказаного 
періоду і як вони змінилися на початок ХХІ ст. Дистинктивні параметри синтаксичного та нижчих ком-
позиційних рівнів не розглядатимуться через їх усталеність і мінімальну національну маркованість.

Найхарактернішими параметрами дистинкції в українському (як і радянському) музикознавстві 
другої половини ХХ ст. були стильові й жанрові ознаки. Ці універсалії, змінивши на чільному місці 
найпоширеніші до цього музично-мовні й метро-ритмічні параметри (згадаймо відповідні розділи 
концепцій Г. Рімана, Г. Ляйхтентрітта, Б. Яворського, Г. Конюса, П. Гіндеміта, О. Мессіана та ін.), 
саме в 1950-ті – 1970-ті р.р. були детально розроблені в дослідженнях численних науковців і стали 
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найуживанішими категоріями музикознавчого дискурсу. Відповідно саме вони закріпилися як тради-
ційні дистинктивні параметри й у музичному побуті та творчості.

Жанрові ознаки й нині залишається найчастотнішим та найдоступнішим параметром дистинкції 
в музиці. Парадоксально, але при цьому сама категорія жанру не є в музикознавстві остаточно 
усталеною [Останнім часом з’явилися цінні теоретичні розробки цієї проблеми: 1; 11; 13; 17 та 
ін.]. Навіть декілька зразків використання дефініції жанр в українській музикознавчій літературі мо-
жуть дати уявлення про фактичну необмеженість семантичного поля цієї лексеми: модель жанру; 
тлумачення завдань жанру; можливість жанру «оперативно» відображати; загальна доступність і 
демократизм жанру; композиційно-структурні особливості жанру; формальні і драматургічні законо-
мірності жанру; узагальнення через жанр; акценти в загальній трактовці жанру; виразно виявлене 
жанрове начало; визначення жанрового типу твору; твори вокально-симфонічного жанру; жанрова 
основа твору; твір симфонічного жанру; жанрова спорідненість творів і т. п. Симфонія – не симфо-
нія, балада – не балада, соната – не соната, кантата – не кантата, камерний твір – не камерний 
твір, вокальний – інструментальний, концертні жанри – прикладні жанри і т. ін. опозиції видаються 
ефективними й водночас доступними для слухача.

У 1950-ті роки в Україні жанр став одним із базових параметрів дистинкції в музиці. Усталена 
впродовж XVII – поч. ХХ ст.ст. система жанрів європейської професійної музики до початку «хру-
щовської відлиги» продовжувала домінувати в українській музичній творчості: аномалій і відхилень 
від неї було рівно стільки, щоб винятки переконливо підтверджували дієвість правила.

Але в наступні десятиліття реальністю стали не тільки трансформація жанрів та переформату-
вання чинної жанрової системи і критеріїв її формування, а й щораз помітніша невідповідність ряду 
усталених жанрових дефініцій означуваним ними музичним об’єктам або інформаційна нейтраль-
ність цих визначень (як-от симфонія для інструмента з оркестром, соната для оркестру, симфо-
нія для хору, антисоната для двох фортепіано чи «музики» для різних складів, «сторінки», «листи 
до…», «щось на зразок…» та ін.). А це призвело до посилення розмитості дистинктивної функції 
жанру і переформатування базового розрізнювального контрасту цього параметру із функціональ-
ного на сигнітивний. Ці процеси тривають і на початку ХХІ ст.

Різнобічне дослідження категорії стилю [найбільш рафінованого вигляду воно набуло, зокрема, 
у працях М. Михайлова. Див.: 6; 7; 8; 9. Можна назвати також ряд статей: 2; 3; 4; 10; 11; 12; 14 та 
ін.] і використання її як дистинктивного параметра в музикознавстві йшло в парі з інтенсивним 
розмиванням усталених загальних стильових ознак у музичній практиці. Зробімо невеликий лірич-
ний відступ, щоб виразніше змалювати ситуацію. В одній з популярних робіт Т. Ліванової (вперше 
оприлюдненій 1966 року) читаємо таке: «Ніхто не вирішив ще остаточно, чим є стиль Ренесансу в 
музиці й узагалі, чи існував такий стиль. Більшість дослідників [..] схиляється до думки, що існувала 
культура Відродження з дуже різноманітними й часом змішаними в різних країнах ознаками» [5, 41]. 
Бачимо, що схожа ситуація повторюється. Аналогічно до творчості ХV ст. не можемо сказати, чим 
є стиль музики ХХ століття і чи існує він узагалі. Чим є ХХ століття в історії художньої культури –                                                    
епохою, періодом більшої епохи, перехідним періодом від епохи до епохи? Що можна вважати 
сучасною музикою, а що – новою? Які стилі, напрями, течії є актуальними і всеохопними для цього 
періоду, а які тільки локальними і швидкоплинними, а то й наносними явищами? Як бачимо, критерії 
розрізнення з погляду стильових параметрів не є простими й однозначними, а часом набувають 
навіть дискусійного звучання. Але стильова дистинкція завдяки мобільності й – часто – метафорич-
ності цього параметра продовжує утримувати першість як у музикознавчому дискурсі, так і в усіх 
видах музично-творчої діяльності.

У 1950-ті роки в Україні найдієвішим виявився один параметр дистинкції за стильовими озна-
ками: характеристика на рівні індивідуального стилю композитора, який (стиль), втім, обов’язково 
перебував у загальному уніфікованому руслі штампів «соціалістичного реалізму». Дієвими дистинк-
тивними ознаками в рамках композиторського стилю за примусової масової уніфікації основних 
стильових рис та художніх концепцій могла слугувати специфіка використання яскраво індивідуал-
ізованих мелодичних зворотів, характерних ритмо-гармонічних комплексів, рідше – залученого «чу-
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жого» матеріалу (з фольклорним включно) та ладотональних ресурсів. Дистинкція вищого рівня 
була можливою лише за використання такої ознаки як музична драматургія та її специфіка. Але 
після показового «ідеологічного» розгрому Третьої симфонії Б. Лятошинського з її гостро конфлік-
тною драматургією трагедійного плану практично всі композитори намагалися наслідувати реко-
мендовані в ідеологічних настановах інваріанти, що значною мірою нівелювало дієвість зазначе-
ного параметру.

Несталість результатів дистинкції за стильовими ознаками засвідчує музична творчість 1960-х – 
початку 1970-х років. Тоді значна кількість композиторів продовжувала творити музику в межах чинної 
парадигми. Але поруч з’являлися твори, що вже не вкладалися у прокрустове ложе «соціалістичного 
реалізму». Як наслідок – актуалізуються альтернативні параметри дистинкції. У 1960-ті – на початку 
1970-х р.р. у дистинктивних процесах побутували такі опозиції, як традиційна музика – новаторська 
музика; тональна музика – атональна музика; сучасний – несучасний; реалістичний – нереалістичний; 
додекафоністи й атоналісти – прихильники опори на традиції української і російської класики; твор-
ча молодь – досвідчені композитори старшого покоління; буржуазне мистецтво заходу – передове 
радянське мистецтво; алеаторика – традиційна техніка; мелодизм – авангард (параметри авангард, 
авангардизм починають актуалізуватися щойно з кінця 1970-х р.р.).

У 1980-ті роки до моделювання опозиційних контрастних пар активно залучаються інші дефі-
ніції: представники українського (київського) авангарду та «шістдесятники» (переважно на окрес-
лення творчості Л. Грабовського, В. Годзяцького, В. Губи, Л. Дичко, В. Загорцева, В. Сильвестрова, 
частково – М. Скорика й В. Губаренка). У 1990-х р.р. тих самих композиторів уже часом називають 
неоавангардистами (опозиція американський мінімалізм – український фольклористичний неоаван-
гард) Виникнувши як красива літературна метафора, ці терміни могли б бути науковими лише в 
літературознавчому дискурсі, адже вони не є навіть достатньою мірою синонімічними: не знаємо 
точно, чи можна називати «шістдесятниками» В. Губу та І. Карабиця [15, 245–258], а авангардис-
тами В. Годзяцького й Л. Дичко, хоч ці автори входили власне до одного творчого кола, чи можна 
зарахувати до цієї когорти львів’янина М. Скорика, чи був «шістдесятником» А. Нікодемович. Чому 
сполучаємо в одній опозиції український авангард з американським мінімалізмом, а не, скажімо, 
з польським редукціонізмом? Для чого протиставляти ліричну, епічну, героїчну музику сучасній? 
Недосконалість використання окреслених дефініцій як дистинктивних параметрів спонукала до по-
шуку можливості здійснювати розрізнення за іншими ознаками.

Часом парадоксальні критерії підбору дистинктивних параметрів у 1960-ті роки не обмежуються 
поділом композиторів на додекафоністів і реалістів, молодшу та старшу генерації: з’являється і під-
тримується науковцями новий термін – «нова фольклорна хвиля» [16, 198–218] (феномен масової 
підтримки в Україні запропонованого терміна-метафори можна пояснити як із соціокультурного, 
так і з політичного поглядів: 1) запроваджений у московському середовищі, він автоматично був 
легітимним і на периферії; 2) використання навіть умовного терміна давало змогу найрізнобічніше 
досліджувати творчість композиторів-прихильників старого, нового і найновішого фольклоризму; 3) 
використання запропонованого Л. Христіансен терміна в часи «маланчукістських» нагінок на націо-
нальну культуру в Україні було вагомим аргументом політкоректності, й тим самим дозволяло уник-
нути остракізму). Ця метафора за неосяжністю вкладуваного в неї змісту може бути порівняна лише 
із «симфонізмом» Б. Асаф’єва. Незрозуміло, чому саме хвиля, чому саме нова, коли ж була стара 
і чи була взагалі… Однак метафора була схвалена музичною номенклатурою і використовувалася 
для характеристики музичних творів у позитивному ракурсі. Альтернативного терміна чи хоча б ме-
тафори «нова фольклорна хвиля» просто не мала (що не було «хвилею», було «не хвилею»), хоч 
дослідження музики із застосуванням такої дистинктивної опозиції як діалогічне використання еле-
ментів іншостильового (тут: фольклорного) мислення – інтегровано-моностильове використання 
надбань попередніх епох (тут: фольклору) провадилося в музикознавстві ще з перших десятиліть 
ХХ ст. Використовувати прийнятий у західному музикознавстві термін «музичний націоналізм» або 
ж загальноприйняту народознавчу дефініцію П. Сабійо «фольклоризм» було не зовсім безпечно з 
політичних міркувань. Поширена у сталінські часи політизована опозиція народність – антинарод-
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ність також доживала віку разом з останніми адептами тоталітаризму (вона ще існувала упродовж 
певного часу у видозміненій формі: продовження (розвиток) традицій російської музичної класики 
ХІХ ст. – непродовження (також – ігнорування чи відкидання) цих традицій). Врешті-решт, зрозумів-
ши непродуктивність використання квазітерміна «фольклорна хвиля» в дистинктивних операціях 
за ознакою міра діалогічності в процесі інтегрованості фольклорного мислення в авторський стиль, 
музикознавці з середини 1980-х років фактично відмовилися від його уживання (зокрема, вже в 
середині 1970-х р.р. часто використовувалася опозиція фольклор – композиторська творчість й 
альтернативна дефініція система: фольклор – композиторська творчість). Сама ж дистинкція за 
вказаною ознакою поступово інтегрувалася в розрізнювальні процеси ширшого обсягу й вищого 
рівня – полістилістика – моностилістика.

Розрізнювальна контрастна пара «шістдесятники» – не «шістдесятники» поступово стала до-
волі продуктивним інструментом дистинкції за стильовою ознакою і сьогодні міцно закріпилася в 
термінологічному апараті музикознавства. Термін «шістдесятники» вперше з’явився у літературоз-
навстві та мовознавстві на окреслення творчості українських поетів, що розпочали свій творчий 
шлях на рубежі 1960-х років і стали своєрідними материковими продовжувачами традицій творчості 
українських поетів – членів діаспорної «нью-йоркської групи», яка гучно заявила про себе в середи-
ні 1950-х р.р. Сам термін, зовні тісно пов’язаний з конкретним часовим орієнтиром (десятиліття 
1960–1970 р.р.), негайно розширив своє семантичне поле, збагатився цілими рядами нових зна-
чень, захопивши усі види мистецтва, науку, журналістику і деякі інші царини національно маркова-
ної гуманітаристики [в українській літературі та лінгвістиці побутує нині схожий термін, що стосуєть-
ся періоду становлення масової національної ментальності незалежної України – «дев’яностники»]. 
Але основа його смислового наповнення залишилася незмінною: новий спосіб світовідчування і 
світобачення. Тобто це – характеристика суто світоглядно-етичного плану. Можливо саме тому 
вона й стала настільки універсальним інструментом у пізнавальних процесах. Але відповідно й 
усі контрастні пари, укладені за участі цього терміна, позбавлені суто музикознавчого наповнення. 
Саме тому нині таким широким виявляється коло митців-«шістдесятників» і такими незводимими до 
спільного знаменника їх творчі орієнтири та пріоритети.

Розрізнювальна контрастна пара полістилістика – моностилістика, і дуже близька до неї неости-
лістика – моностилістика зайняли одне з чільних місць у музикознавчій науці, починаючи із середи-
ни 1970-х років. Відразу зазначимо, що вони зберегли свою актуальність до сьогодні. Мінімалізм 
в обох його іпостасях став об’єктом наукового розгляду щойно в середині 1990-х. І така затяжна 
(майже три десятиріччя!) пауза була зумовлена не тільки жанровою і стильовою невизначеністю 
багатьох мінімалістичних творів, але й не в останню чергу відсутністю відповідної контрастної пари 
до дефініції «мінімалізм» (про не вельми вдалу спробу сформувати опозицію американський міні-
малізм – український неоавангард вже йшлося), для того, щоб здійснити дистинктивні операції на 
цьому рівні.

Практично усі вищезгадані параметри музикознавчої дистинкції базовані на використанні сиг-
нітивного контрасту. На рівні ж цілісного музичного твору дистинктивні операції впродовж останніх 
півстоліття здійснюються – і не в останню чергу завдяки ґрунтовно розробленій методиці так звано-
го цілісного (комплексного) аналізу – із застосуванням параметрів, належних до типу функційного 
контрасту. Саме тому операції розрізнення на рівнях музичного твору, його частин чи секцій, музич-
ної мови твору, складників музичного синтаксису, навіть семантики та текстових параметрів його 
синтаксем та лексем є фактично стовідсотково результативними.

Залишається відповісти на питання, чому застосування сигнітивного контрасту не дає таких 
переконливих результатів? У зв’язку з цим доречно ще раз наголосити на тому, що акт усвідом-
лення, не будучи усвідомленим, не є актом усвідомлення. А дистинкція є не просто актом роз-
різнення, а пізнавальним актом, базованим на процесі розрізнення; він апріорно вимагає власного 
усвідомлення. Тому здійснення дистинктивних операцій із застосуванням сигнітивного контрасту, 
тобто контрастного означування обраних параметрів, вимагає тонкого і науково коректного спосо-
бу формування контрастних опозицій. На жаль, підбір опозиційних пар за довільними, часто нео-
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днопорядковими параметрами (на зразок: етномузичне – парадигматичне; мелодист – атоналіст; 
первісна обрядовість – сьогоднішній авангард; доступна і зрозуміла музична мова – алеаторична 
техніка; стиль соціалістичного реалізму – мертва додекафонія; мелодика фольклорного походжен-
ня – сумбурне нагромадження співзвуч; старше покоління композиторів – композитори молодшої 
генерації; витримані ідейні позиції – впливи буржуазної ідеології) і використання в опозиціях кри-
тичної кількості метафоричних понять і термінів (симфонізм, сонатність, інтонаційність, прадавні 
шари фольклору, імпресіонізм чи експресіонізм у межах окремо взятого твору, фольклорна хвиля 
і т. ін.) часто нівелює ефективність дистинкції, здійснюваної за допомогою сигнітивного контрасту. 
Але, коли дистинкції немає, то й питання про те, що в музиці є щось, чого ми не знаємо, не виникає. 
Тобто, дистинкція задає онтологічний статус того чи іншого фрагмента музично-звукового матеріа-
лу нашого довкілля. А підібрані опозиційні співставлення – це операціонально корисні поняття, які 
допомагають людині на практично доцільному рівні будувати свою діяльність, певні «оператори 
дій», що не мають визначеного онтологічного статусу. Відповідно до цього можемо навіть припус-
тити, що дальше нагромадження загальновживаних метафоричного звучання термінів із суміжних 
галузей гуманітаристики та конструювання щоразу новіших суто музичних понять-метафор може 
призвести до розмивання рівня науковості (Sic! Не плутати з наукоподібністю!) музикознавчих до-
сліджень і перетворити значну частину музикознавчих текстів у псевдонаукові описи, покликані 
в першу чергу забезпечити практичну доцільність музично-практичної діяльності своїх креаторів. 
Тому посилення уваги до методів і якості здійснення дистинкції в музиці та їх наукове вивчення є 
одним із актуальних завдань сучасного музикознавства.
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СТАНІСЛАВ ЛЮДКЕВИЧ. ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

Станіслав Людкевич (1879–1979) – видатна і знакова постать в українській музичній культурі 
минулого сторіччя і, в першу чергу, Західної України. Його багатогранна діяльність – композитора, 
музикознавця, фольклориста, публіциста, диригента і педагога, невтомного організатора музичного 
життя і професійної освіти Галичини – свідчення того, що це була незвичайна і непересічна осо-
бистість, Митець і Людина з великої букви.

Людкевич – автор багатьох талановитих і прекрасних опусів. Але, якщо б в його творчому до-
робку була одна тільки масштабна симфонія-кантата ‘Кавказ» та слова Т. Шевченка, то він і тоді 
обов’язково увійшов би в історію світової культури як видатний митець, творець унікального, висо-
кохудожнього твору, сповненого велетенської сили людського духу, вселенської любові до знедо-
лених і гнівного протесту проти тиранії.

Людкевича справедливо зараховано до вітчизняних композиторів-класиків, і з часом його по-
стать volens nolens перетворюється в монумент, ‘бронзовіє», або ж, в силу його неповторної інди-
відуальності, оточується безліччю легенд, стає міфом. Тому для усвідомлення нащадками його як 
живої людини важливим є не тільки знання його талановитої музики, глибоке вивчення його твор-
чості, музикознавчої і публіцистичної спадщини, але й публікації-спогади про нього його сучасників, 
зокрема учнів, серед яких була і я. 

А опинилася в класі Професора зовсім неочікувано. На зборах першокурсників ІТФ Львівської 
консерваторії декан урочисто оголосив, що всі мої колеги з теоретичних предметів працюватимуть 
в одній групі, а я – в класі Людкевича. Для мене це був шок: після музичної школи-десятирічки я не 
могла уявити собі, як можна вивчати теоретичні дисципліни індивідуально? По-друге, Професор 
видався мені надто древнім і належав, мабуть що, до небожителів. Адже вже з дитинства я, як і 
більшість львів’ян, знала, що це видатний музикант і особистість. Усі відносилися до нього з осо-
бливою шаною і пієтетом, любовно, із зворушливою ніжністю, називаючи його поміж собою – Сясьо 
(здрібніле від Станіслав).

Часто, гуляючи з батьками, ми зустрічали Людкевича, так як жили на сусідніх вулицях Святоюр-
ської гори. Запам’ятався він мені своєю субтильною статурою, в акуратному, вже добре поноше-
ному костюмі (в повоєнні, сутужні роки усі так одягалися), в невеличкому капелюсі, але з великим 
бантом замість краватки. Остання деталь одягу приводила мене в захват і викликала подив. Про-
фесор видавався завжди чи то замріяним, чи то заглибленим у власні думки, якимсь відстороне-
ним. Інколи він щось собі тихенько наспівував, або ж розмовляв сам з собою.

Людкевич і мій батько завжди віталися, шанобливо піднімаючи капелюхи. Інколи Професор 
зупинявся і поміж ними починалася жвава бесіда; часто вони згадували ті часи, коли мій батько 
(інженер-енергетик мав прекрасні музичні дані) співав і мандрував з хором, яким керував Мае-
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стро. В такі моменти обличчя останнього ставало винятково привітним, очі випромінювали лукаву 
смішинку. Зустрічала я Людкевича і в філармонії, і оперному театрі, декілька разів він завітав до 
музичної школи-десятирічки і був присутнім в моєму класі на уроці сольфеджіо.

А тепер я стала його студенткою і в моєму житті розпочалася справжня епопея, сповнена диви-
ни і курйозів, так як я мала щастя спілкуватися з видатною особистістю і винятковим оригіналом. 

В старій консерваторії, на вулиці П. Чайковського Людкевич разом з професором А. Солтисом 
ділили невеличкий, весь заставлений книжковими шафами кабінет, який нагадував санкторіум і 
приводив в священний трепет усіх студентів.

Приходячи на заняття я чемно стукала у двері і з страхом заходила в це святилище. Професор в 
перший місяць нашого знайомства, як правило, здивовано реагував на мою появу і цікавився, хто я. 
Коли ж я називала своє прізвище, він запитував, в якій справі послав мене до нього мій батько. Тоді 
я повідомляла, що прийшла вчитися, а Професор кожен раз виясняв, який предмет мене цікавить. З 
часом він мене запам’ятав, але почалися нові несподіванки. Прагнучи дати мені якесь завдання, Ста-
ніслав Пилипович відкривав одну з шаф, діставав якусь книжку чи ноти і, як правило, заглиблювався в 
них, цілковито забуваючи про моє існування. А коли ж повертався в мій бік, то страшенно лякався.

Дома я отримала суворе попередження: якщо лякатиму Професора і з ним щось трапиться, то 
прощення мені не буде. Тоді я почала тихенько покашлювати, відволікаючи Професора від шафи, 
що безсумнівно, викликало його невдоволення. Аж ось і наступила перша екзаменаційна сесія, 
і Людкевич, ставлячи в залікову оцінку, почав нервово потирати чоло, щось сутужно згадуючи, і 
нарешті виголосив: ‘Пані-товаришко, вам терміново необхідно звернутися до лікаря, у вас щось з 
легенями, ви цілий семестр кашляли!».

А як же відбувалися наші заняття? Інколи Професор був сповнений такого ентузіазму, що я лед-
ве встигала виконувати завдання, часом виглядав втомленим і примушував мене в класі працювати 
самостійно, при цьому не залишав мене ні на мить. Уроки сольфеджіо проходили цікаво і без екс-
цесів: калейдоскопічно мінялися форми роботи, і я ніколи не знала, який писатиму диктант (три- чи 
чотириголосний) і якої складності буде слуховий аналіз. Чомусь багато співали з листа пісень Гуго 
Вольфа. Відносно гармонії і поліфонії, то поміж нами часто виникали дискусії. Тут Людкевич був до-
волі консервативним. Він не дозволяв те, до чого інші викладачі відносилися доволі лояльно. Адже 
я крадькома відвідувала лекції інших теоретиків, до чого вельми ревниво відносився мій педагог.

Цікаво та жваво відбувалися заняття з аналізу. І тут основним було захопити рояль і самій чита-
ти з листа, бо якщо відбувалося навпаки, то Професор так захоплювався аналізованим твором, що 
часто забував про мене. Чомусь винятково багато уваги він приділяв розробковим епізодам. Осо-
бливо цікавим був аналіз творів Ф. Шопена, зокрема його прелюдій. Деякі думки і спостереження 
Людкевича пам’ятаю до сьогодні.

На старших курсах Професор інколи розпитував про мої враження від прослуханого концерту чи 
вистави, а навіть – виконавця, при цьому сам завжди робив лаконічні, але винятково точні і влучні 
зауваження. Нас, студентів, завжди дуже дивувало, що літній Людкевич майже ніколи не пропускав 
жодного філармонічного чи академічного концерту або ж засідання Студентського наукового товари-
ства. Він із справді молодечим запалом та ентузіазмом усім жваво цікавився і був всюдисущим.

Винятковою моєю розвагою на молодших курсах була т. з. «операція» під кодовою назвою «га-
лоші». Професор час від часу знімав ці славнозвісні галоші, сідаючи в тролейбус, або ж виходячи 
з нього. А виявивши їх пропажу, жахливо нервувався. І тоді я відправлялася на пошуки, знаходячи 
їх то на тролейбусній зупинці, то в диспетчерській. Отож, я, як і всі студенти, залюбки прогулювала 
частину уроку, отримувала від Професора подяку та цукерку і велике завдання додому.

Крім індивідуальних Людкевич вів групові заняття з народної творчості. В цій царині в нього 
були справді енциклопедичні знання. Адже народною піснею він почав цікавитися ще в юнацькі 
роки, про що свідчить його серйозне і ґрунтовне студентське дослідження «Панщина і її скасування 
в русько-українських народних піснях», ряд пізніших статей, а також редакція, передмова і видання 
на початку ХХ ст. двох томів «Галицько-руських мелодій», які отримали схвальну оцінку І. Франка. 
Блискучо-прецизійними були обробки народних пісень Людкевича для хору.
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Правда, лекції Професора з народної творчості носили доволі хаотичний характер: він час-
то відволікався, втрачаючи основну думку. Нас, студентів, це дуже дивувало, бо коли Професор 
виступав публічно, при цьому без написаного тексту, то говорив завжди винятково чітко, струнко 
і послідовно. Запам’яталися мені публічні виступи Професора щодо викладання в консерваторії 
теоретичних дисциплін і української музики, блискуче вступне слово до концерту з творів старо-
галицьких композиторів і багато іншого.

Улюбленою темою Людкевича на лекціях з народної творчості були історичні пісні і думи. Зга-
дую, що він завжди наголошував на їх патріотичній ідеї, що було вельми небезпечним в часи за-
пеклої боротьби із т. з. «буржуазним націоналізмом». До речі, вперше з уст Людкевича ми почули, 
що словосполучення «буржуазний націоналізм»   алогізм, а поняття націоналізм не містить негатив-
ного змісту і є синонімом патріотизму і національної свідомості.

Лекції з народної творчості наш курс (в силу нашої юнацької незрілості) сприймав з відтінком 
легкої поблажливості і доволі весело. Зате екзамен з цього предмету перетворився на справжню 
катастрофу, і за першим разом ми не змогли його здати. Такого в практиці добрійшого Професора 
ще не було! Адже переважно він ставив усім відмінні оцінки і вкрай рідко – «добре». Усі студенти 
знали історію про те, як наш улюблений декан І. Гриневецький якось зробив зауваження Людке-
вичу, що знання не усіх студентів є відмінними і що існують окрім «відмінно» ще інші оцінки. Тоді 
Професор на іспиті частині групи поставив «відмінно» і після цього оголосив, що решта студентів 
здаватимуть завтра, бо на сьогодні «усі п’ятірки закінчилися».

І ось наш ліберальний Професор до нашої групи виявив виняткову «жорстокість». Він прагнув 
від нас знання усіх варіантів «Пісні про Самійла Кішку» та ще й хто він був, коли жив і т. п., а також 
пісні «Ой, летіла бомба». В цьому нам прагнула допомогти вся консерваторія. Цілу добу група 
гарячково шукала відомості про ці пісні, вивчала їх варіанти, так що кінець кінцем Професор був 
вдоволений нашими відкриттями. Але тавро «ганьби» лежало на нас продовж десятиріч, а легенда 
про наш курс обростала щораз новими деталями.

І ось всі курси теоретичних дисциплін було закінчено. Тепер ми зустрічалися з Людкевичем 
як добрі знайомі, часто вели бесіди. На жаль, я тоді нічого не записувала з його цікавих думок. 
Запам’яталося мені, що Професор декілька разів повертався до питання естетики, проголошуючи 
сентенцію, що нас «вчать, вчать естетику, а що це таке і що означає прекрасне, ми так і не зна-
ємо». Тоді нам не було відомо, що цією проблемою Людкевич займався глибоко і серйозно, про що 
свідчать його дослідження з питань естетики, які були опубліковані тільки в кінці ХХ ст. [1]

Часто в наших бесідах він чомусь згадував 1905 рік, зокрема, як стрілялися в австрійському Сей-
мі. Потім раптом опритомнював собі, що це для студентки майже «доісторичний» період, і починав 
весело сміятися. Одна з таких наших розмов точилася в учительській, від чого неабияке задоволення 
отримали присутні викладачі, я ж достеменно вивчила історію Австро-Угорщини рубежу ХІХ–ХХ ст.

Якось під час однієї з моїх зустрічей з Професором він видався мені особливо схвильованим. 
Виявляється, що на кафедрі було вирішено: моя дипломна робота повинна бути присвячена його 
фортепіанному концерту. Професор, нервово потираючи чоло, збентежено повторював: «Це не я, 
це катедра...». А для мене цей випадок став прикладом виняткової скромності Маестро.

Що до дипломної роботи, то в мене були цілковито інші плани, але в цій ситуації я мусила 
погодитися. І вже тоді, коли моя скромна робота була майже готова, я за порадою мого другого 
наукового керівника, професора А. Котляревського, звернулася до Людкевича щоби вияснити, як 
трактувати концерт – одно- чи тричастинним, так як перша частина була написана ще на початку 
ХХ ст., а дві інші   через багато-багато літ. На моє запитання композитор лаконічно відповів: «Як 
пані-товаришка сама вважає». А відтак з зацікавленням почав розглядати власну партитуру. Коли 
ж дійшов до розробки, то почав виявляти крайнє невдоволення, повторюючи: «Щось я тут накрутив 
з цими секвенціями, ви ж мене будете критикувати». І нарешті підсумував: «Я це перероблю, а тоді 
пані-товаришка напише роботу». До захисту залишався місяць, я швиденько забрала ноти і щезла. 
Тепер стало мені зрозумілим, чому Професор так залюбки аналізував зі мною розробки. Вочевидь, 
вони давалися йому складно в ранній період творчості. Після захисту диплому Станіслав Пилипо-



97

вич мені подякував за те, що я вивчала його твір і сказав, що не з усіма моїми думками був згідний, 
але не виступав, бо я напевно відстояла б свої спостереження.

Все, що я чи мої сокурсники згадуємо про Людкевича завжди викликає в нас почуття глибокої 
поваги, а Людкевича-педагога – добру усмішку, теплий щем, що ці далекі дні, коли ми з ним спілку-
валися, ніколи не повернуться.

Справді Професор був викладачем вельми оригінальним, колоритним і, безсумнівно, стихій-
ним, а ми в цей час надто молодими і незрілими, щоб зрозуміти і належно оцінити його. Манера 
викладання була породжена особливостями його характеру-інтроверта та й тим, що він не отримав 
початкової систематичної музичної освіти і фактично музикантом і композитором зробив себе сам   
напруженою, повсякденною працею. Тому-то не раз підкреслював: «Я самоук».

Його першою вчителькою була мати, обдарована піаністка, а далі – участь в українському хорі 
польської гімназії в Ярославлі, в студентському хорі Львівського університету, участь в «Союзі співаць-
ких і музичних товариств» та ін. Лише в 28 років, у Відні він мав змогу поповнити свої знання в техніці 
композиції (О. Цемлінський) і з контрапункту (Г. Греденер). Тут він прослухав курс лекцій з історії музики 
у Віденському університеті в Г. Адлера, а також – лекції теоретика Г. Рімана. Молодий музикант працю-
вав так багато та інтенсивно, що успішно захистив за короткий термін докторську дисертацію.

Величезна працездатність, наполегливість, постійна зацікавленість в усьому, що стосувалося 
культури і мистецтва, і в першу чергу музичного, були в Людкевича винятковими. А ще більш не-
звичайною і дивовижною була невідповідність його зовнішності, поведінки, манери спілкування, які 
нагадували часто істоту не з цього, а якогось вищого світу, з тим, що стосувалося його громадян-
ської і мистецької позиції, морально-етичних засад. Тут він був винятково твердим і принциповим, 
стійким і непохитним, мужнім і безкомпромісним.

Вихований в сполонізованому середовищі, Людкевич ще двадцятирічним юнаком, як сам зго-
дом писав, «повернувся в сторону українства» і залишився цьому вірним до кінця життя. Проти волі 
батька поступив у Львівський університет, на далеко не престижний факультет української філоло-
гії. З цього часу «українство» стає справою його життя. А в умовах Австро-Угорщини, а ще більш 
Речі Посполитої Польщі, бути українцем було не тільки не престижно, а й часто небезпечно. Важко 
було знайти добру роботу, отримати вищу освіту і тим більше належну платню.

І Людкевич всупереч цьому з головою поринає в суспільно-культурну роботу. З хорами студент-
ським і товариства «Руська бесіда» як соліст, хорист, диригент і акомпаніатор об’їжджає найвід-
даленіші куточки Галичини, Буковини і Закарпаття. Як в свій час М. Лисенко, Людкевич міг би напи-
сати, що їздив з хором по бездоріжжю, «щоби будити сонну провінцію». Для хорів, починаючи ще з 
студентських років, він пише ряд пісень, інколи на власні тексти, обробки народних пісень і обробки 
творів інших авторів. Стає музичним редактором «Артистичного вісника», надзвичайно багато часу 
віддає публіцистиці і рецензуванню концертного життя Львова. Рано починає викладати: на почат-
ках українську мову в гімназії, а згодом теоретичні дисципліни і композицію. Але найважливішою 
справою свого життя, окрім творчості, вважає організацію на Західній Україні професійної музичної 
освіти. Людкевич – один із засновників відкритого у 1905 році у Львові Вищого музичного інституту 
імені М. Лисенка, а згодом його філіалів у Станіславові (Івано-Франківську), Стрию, Дрогобичі, Бо-
риславі, Тернополі, Самборі, Коломиї, Яворові, Золочеві. Стає професором інституту, навіть деякий 
час директором, а також постійним інспектором його філіалів. Саме з тих часів залишилася оповідка, 
як Професор, переїжджаючи з міста в місто, часто забував, де він знаходиться, і в Станіславові на 
одній з вулиць, продовж довшого часу чекав на трамвай, якого там ніколи не було. 

Людкевича завжди відзначала винятково тверда громадянська позиція. Він один з не багатьох 
захищав видатного композитора і піаніста Василя Барвінського, проти якого були сфабриковані 
КДБ несправедливі звинувачення. А коли останній з паралізованою дружиною опинився в мордов-
ському таборі, Людкевич матеріально підтримував т. з. «ворога народу», що в ті часи було вельми 
ризикованим і небезпечним. А в 1971 році, в далеко не легкий для українського мистецтва час, він 
виступає ініціатором видання камерних ансамблів В. Барвінського і пише до нього змістовну перед-
мову, де наголошує, що твори цього композитора «заслуговують на високу оцінку». Адже спадщина 
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Барвінського, переважно рукописна, в свій час була спалена, і композитору довелося по пам’яті від-
творювати свій струнний секстет, але передчасна смерть обірвала працю, він не закінчив роботу, і 
останні 30 тактів, на основі авторських чернеток, реконструював саме Людкевич.

Винятково стійко і непохитно тримався він у макабричні часи партійної постанови «Про опе-
ру «Велика дружба» Мураделі...», коли митців далекі від мистецтва люди звинувачували в усіх 
«смертних гріхах». Людкевич не побоявся виступити проти безглуздих звинувачень композиторів в 
націоналізмі, підкреслюючи, що «в українців національна обмеженість менше виражена, ніж в інших 
народностей, але чомусь на ній особливо наголошують» [2].

А смішні, але злобні напади на усі «ізми», як прояви «буржуазного загниваючого мистецтва», 
зокрема вкрай безвинного імпресіонізму, Людкевич розумно відбивав. «Імпресіонізм... може бути 
переосмислений,   говорив він,   може служити характеристиці якихось настроїв... його нема чого 
жахатися, і композитор може ним бути озброєний» [2, с. 685].

В часи тотального ідеологічного «мракобісся» з Професором траплялися і вкрай кумедні ситуа-
ції. Так, коли почалася наступна боротьба партії, на сей раз з «культом особи», одного дня я за-
стала Людкевича у вкрай збудженому стані. Він нервово бігав по кабінету, промовляючи: «Він собі 
Сталін, а я Людкевич... Вимагали: пиши, пиши... а я казав він собі...».

Виявляється, Людкевича примусили написати «Пісню про Сталіна». І тепер він не знав, що з 
нею робити. Мені ж видалося (а голова моя тоді була переповнена масою всіляких божевільних 
ідей), що треба змінити слово «Сталін» на «партія» і все стане на своє місце. Про що негайно по-
відомила Маестро. Він раптом зупинився, засміявся, поцілував мене в чоло і сказав: «Ваша рація, 
але навіщо мені ця партія, але ради нема, я так зроблю».

Винятково мужньо сприйняв 94-річний Людкевич важкий удар, який завдала йому радянська 
влада, – конфіскацію і знищення його збірки фундаментальних музикознавчих праць «Дослідження, 
статті, рецензії». Пам’ятаю, в усіх, хто знав Людкевича, ця безглузда несправедливість викликала шок 
і ми усі боялися за його здоров’я. Зустрівши Професора – а я вже тоді працювала в Києві – на моє 
запитання, як його справи, почула: «Тримаюся. Людям було ще гірше». В цьому був весь Людкевич.

Останній раз я бачила Вчителя на його славному сторічному ювілеї. Гучні промови, вітальні 
адреси, море квітів – все це бентежило ювіляра. Серед цього гамору він почував себе ніяково і, 
мені здавалося, що відносився до всього дещо іронічно, так як в його очах раз-у-раз з’являлася чи 
то лукавинка, чи то смішинка.

А коли прозвучали останні акорди його кантати-симфонії «Кавказ» під орудою М. Колесси, 
хтось з киян спитав мене: «Звідкіль в цього тендітного чоловіка стільки величі, сили і волі?» Саме 
в цьому, гадаю, і була неповторна самобутність індивідуальності видатного мистця, а разом з тим 
особистості вельми оригінальної і колоритної.

Розпочавши свій життєвий і творчий шлях у складних умовах зламу ХІХ–ХХ ст., переживши усі 
катаклізми і війни, що випали на долю людства в ХХ ст., Людкевич ніколи, ні на крок не поступився 
своїм громадянським, моральним, світоглядницьким принципам, художньо-естетичним засадам, ні 
на крок не відступив з обраного шляху, завжди залишаючись справжнім лицарем совісті і честі.

1. Людкевич С. Дослідження. Статті. Рецензії: У 2 тт. – Львів: Вид-во М. Коць, 1999 2000.
2. Людкевич С. Дослідження. Статті. Рецензії: У 2 тт. – Т. 2. – Львів: Вид-во М. Коць, 2000. – 687 с.
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ФОРТЕПІАННА МУЗИКА З. КАССЕРНА ТА Ю. КОФЛЕРА
В УКРАЇНІ 20-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ 

ФІЛОСОФСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Розчарування в логіці суспільних процесів 20-х років ХХ століття висуває своєрідну модель 
існування замкненим у собі як прояв екзистенційного, що дає змогу ідентифікувати кризу як не 
тільки економічну або політичну, а й як духовну або таку, що полягає в самому сенсі буття, як 
к’єркегорівський парадокс, де під екзистенційним розуміється буття, позбавлене сенсу, звідси герой 
творчості – людина самотня і безпорадна, яка визнає безглуздість існування, але неспроможна 
припинити його.

Модерністський композитор ніби стоїть на межі двох світів: розумного (як приклад – позитивіст-
ське освоєння світу, яке ніби логічне у вербальному освоєнні) та нерозумного – екзистенційного 
світу, який перед очима і не підлягає «шкільним законам осмислення». Така ситуація існування 
модерністського митця прояснює витоки кризи мистецьких ідеалів у композиторів 1920-х років – від 
юнацького прекрасного, класичного через екзальтованість як екстравертивну, так і інтровертивну – 
до довершеного модерного. При цьому творчість доби означеного в дослідженні часу являє собою 
складний шлях трансформації музичного мислення разом із кардинальними змінами процесів зо-
внішнього світу (при цьому, зауважмо, новий час створив нову метапсихологічну дисгармонію душі 
композитора – екзистенційний час пульсує аритмічно, герой – ніби на утопічній дорозі, яка веде 
до кінця). А сама екзистенційна мета-образність притаманна практично кожному європейському 
композитору 20-х років ХХ століття.

Такий коловорот є наслідком філософії існування культури декадансу, що призвів до гранич-
ного напруження парадигми Я та решта (хоча решти світу від певного часу – принаймні до Першої 
світової – для митця нового часу не існує, він зосереджений у собі). Одначе окреслена авторська 
суб’єктивна парадигма існування вибудувала цілий шар об’єктивно існуючих екзистенціальних моду-
сів (включаючи і мистецьке існування як таке) як безпосередньо-нероздільну єдність об’єкт-суб’єкт 
або композитор-світ-герой-твір (як суть існування, як тінь митця). Екзистенція творчості не пізна-
ється раціонально-логічними способами, а осягається винятково переживанням як апеляцією до 
художньо-образної сфери і, очевидно, є своєрідною реакцією на екстранапружені соціальні збої. 

Під таким кутом зору модуси існування дають структурне начало для аналізу екзистенціально-
репрезентативного діалогу модерністських музичних митців – Ю. Кофлера та З. Кассерна – поль-
ських композиторів, які значну частину свого творчого життя творили у Львові, з метою визначення 
спільної екзистенційної образності у музичних доробках 20-х років ХХ століття.

У такому аспекті звернення до музичних полотен цих композиторів 20-х років минулого століття 
зумовлене спробами:

● по-перше, простежити модерністські мистецькі зв’язки в контексті загальноєвропейського 
мистецького обміну (творчість Ю. Кофлера та З. Кассерна розвивається на перетині модерної Єв-
ропи та радянської України; ці композитори існують поза доцентровими силами, живучи та творячи 
нове мистецтво у провінційному середовищі);

● по-друге, використання в аналітичних розвідках творів 1920-х років, які досить об’єктивно 
висвітлюють екзистенційну змістову ситуацію творчості, та новизна музичного матеріалу (камерний 
доробок цих польських композиторів ніколи раніше не був використаний у музично-інтерпретаційних 
дослідженнях в українському музикознавстві) відкривають нові обрії для творчих пошуків постмо-
дерністського дослідника;

● по-третє, обрання саме цих модерністських авторів викликане тим, що згодом між україн-
ським модерністом Б. Лятошинським і З. Кассерном та Ю. Кофлером виникне творча приязнь, хоча 
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твори, які ми взяли для виявлення екзистенційного на модерністському музичному ґрунті, датують-
ся десятиріччям раніше1. 

Творчо змужнівши на романтичній традиції, ці митці еволюціонують, створюючи власним мис-
тецьким баченням «найвитонченіші» модерністські барви. Ю. Кофлер та З. Кассерн, «стартуючи» 
від неоромантичних змістових сфер Кароля Шимановського (кожен з них присвятив цьому компо-
зитору твори великої форми, зокрема фортепіанні сонати), приходять до свого витонченого погра-
ничного бачення світу – З. Кассерн до політональних сфер, а Ю. Кофлер (учень А. Берга) творить 
свій задум, спираючись на політональну специфіку, і нерідко використовує додекафонну серію та 
атональну специфіку музичного мислення.

Цікаво інтерпретуються подібні екзистенційні модусні ситуації на прикладі творчості львівських 
композиторів З. Кассерна та Ю. Кофлера як прояв екзистенційного в світоглядній доктрині модер-
ністського композитора:

● по-перше, крізь загальний екзистенційний знак образності, філософські смисли, які крокують 
поряд з музичним текстом і найбільш яскраво проявляються на ниві романсового жанру, де пере-
плітаються словесні й музичні рими;

● по-друге, екзистенційна спрямованість творчості З. Кассерна та Ю. Кофлера 20-х років ми-
нулого століття, що передана відповідним стилістичним текстом, простежується через відповідні 
музично-стилістичні особливості музичної мови;

● по-третє, виявлення екзистенційного крізь жанрове начало (у 20-х роках минулого століття 
сфера камерного музикування виступає своєрідним «звуком душі», камерні жанри стають найужи-
ванішими мобільними моделями для експериментів митця, в яких окреме місце посідає саме 
камерно-вокальна музика з її вербальним началом);

● по-четверте (пункт, дотичний до першого, але зосереджений на комплексному підході: від 
стилістики через жанрово-формотворче начало до змістовного насичення музичних полотен), по-
шук смислів у загальному вирі музичних знаків постає як функціональний аналіз озвучення екзис-
тенційного, де під такого роду філософські смисли відстежуються відповідні музичні засоби, що 
характеризують екзистенційне підґрунтя у творчості модерністських митців 20-х років ХХ століття.

Екзистенційні ознаки модерністської музичної мови у З. Кассерна простежується крізь потужне 
вживляння в музичну канву експресивно загострених світовідчуттів, що яскраво демонструє «По-
літональна прелюдія» (1926). У ній сама поліситуація духу, яка виражена на рівні гармонічного 
мислення – співставлення-співіснування тональних пластів сі і до, ніби репрезентує дисгармонійну 
модель існування композитора та його героя зокрема. До того ж, специфіка політонального компо-
зиторського мислення як спроба вираження свого і чужого, справжнього і несправжнього, Я і не-Я 
тощо, що є таким характерним для екзистенційної філософської спрямованості, чи не найкращим 
чином передається через політональну музичну картину. В композиторському мисленні політональ-
на сфера – місце зустрічі «попереднього» і «нового» стилів, а на узагальненому рівні – місце зустрі-
чі двох екзистенцій, продукт зустрічі яких – спроба дати пояснення на рівні музичної мови новим 
естетичним уявленням про «досконале» модерністське звучання.

Наприклад, під «попереднім» у даному ранньому творі розуміється відчутний вплив К. Шима-
новського – чисте, прозоре структурування форми, конкретні образні відсилання на формотворчих 

1 На підтвердження спорідненості творчих пошуків польських композиторів – Ю. Кофлера та З. Кассерна – та 
українського – Б. Лятошинського – доречно навести наступний фактологічний матеріал. У 1939 році Ю. Кофлера і       
З. Кассерна як представників композиторської шкоди Західної України, щойно приєднаної до СРСР, було прийнято 
до Спілки композиторів України, головою якої на той час був Б. Лятошинський. Зі спогадів Ії Царевич та листів з 
архіву Б. Лятошинського відомо, що між непересічними особистостями зав’язалася щира дружба. Борис Лятошин-
ський палко відстоював на пленумі СКУ 1939 року творчий метод польських композиторів, коли їм висували обви-
нувачення у формалізмі, що за тодішніх соціально-політичних умов було рівноцінне фізичному знищенню. Такого 
роду фактологічний ряд укотре стверджує думку про своєрідну «генетичну» спорідненість модерністських митців у 
різнонаціональних культурних просторах.
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стиках. З іншого боку, нове у поліфонізованих переплетеннях фактури породжує експресивні смис-
лові контексти – герой немовби шукає заспокоєння, але його не знаходить (твір починається та 
закінчується двотональним гармонічним співставленням початкової музичної рими). Таким чином, 
герой автора ніби перебуває в концентричній замкненій екзистенційній моделі існування, що акуму-
лює всю безвихідь емоційної ситуації.

Простота формотворчої конструкції – твір вибудувано на інтонаційному зерні поспівки перших 
двох тактів – удавана: графічна цілісність форми, ніби романтичний стиль (фактурні, мелоінтона-
ційні композиторські прийоми), загострюється поліпластовою гармонією на відстані малої секунди, 
створюючи екзальтовані відчуття героя з його глибоким буттєвим смутком.

Екзистенційний смисловий спектр політональних вирішень згодом знайде своє яскраве вира-
ження в тому ж таки жанрі й у Б. Лятошинського. Подібні неоромантичні фактурні, ритмоінтонаційні 
композиторські формули використані ним у Прелюдії (тв. 44). Зауважмо, що в прелюдіях обох ком-
позиторів змістова ситуація, яка за допомогою поліпластовості спрямована в бік загострення екзис-
тенційного світовідчуття, внутрішньої екзальтації, в сферу трагічну, виступає закономірною спро-
бою пошуку модерністським композитором смислів для творчого виживання в абсурдному світі.

Кассернівському екзальтовано-ліричному спектрові існування протистоїть Сонатина (тв. 9)            
Ю. Кофлера – приклад свідомої мінімалізації жанру. Екзистенційне в творі простежується крізь сві-
доме ніби механістичне відчуження від чуттєвого світу, що породжує саркастичні відчуття на рівні 
образної мови. Свідомо позбавлений чуттєвості, «одягнений» у маску сарказму, він – герой – через 
відчуження від безпосередніх емоційних зовнішніх проявів знаходить урешті-решт вирішення дра-
матургічного конфлікту. Зовнішня механістична маска допомогла здолати негативізм буття.

Суб’єктивним відчуттям екзистенційного штибу сприяє сама графічна, плакатна структура пер-
шої частини Сонатини. Чітка метрична стабільність, інструментальний тематизм основних тем, 
свідоме позбавлення тематизму авторської індивідуальної виразності створюють самозаглиблені 
відчуття при зовнішньому спокої-безликості. Такий метричний стабільний виклад музичної тканини 
виявляє спільні риси з прокоф’євським ударним темпоритмом і заодно з іронією, яка мовби хо-
вається за гротескністю кофлерівських музичних образів-станів.

Модерністський митець ніби змальовує відчуття псевдореальності, де поступово втрачається 
віра в усеперемагаючу силу систематизованих уявлень, які в суб’єктивному баченні героя одно-
значно пов’язані з саркастично-іронічним началом. Водночас постає основна екзистенційна ди-
лема – нерозуміння та неможливість розуміння недосконалості об’єктивного зовнішнього світу, а 
розв’язання конфлікту можна знайти лише за допомогою почуттів з їх незримістю та неосяжністю.

Про ідею механістичності світу в образному мисленні Ю. Кофлера свідчить своєрідна «іграш-
ковість» фортепіанного твору. Неокласичні традиції, усунення романтичного пафосу з емоційної 
насиченості образів-тем, власне, провокують вичленення механістичного начала як головного в 
колі образів-станів цього твору. Завдяки цій характерній особливості й породжується образне відчу-
ження від об’єктивного світу, що на письмі у Ю. Кофлера позначається зверненням до неокласичної 
жанрової традиції, до спрощеності в подачі основних елементів сонатного тематизму, полягає в 
авторській увазі до чеканних ритмофактурних формул, а не до інтонаційно-тематичного начала, 
ілюструючи ідею екзистенційного крізь відчуження від об’єктивної дійсності. Причому митець, пере-
буваючи в постійному пошуку, віднаходить усе нові й нові способи відтворення станів відчуження 
від образного світу реальних речей у музичному мисленні.

Більш розмаїто екзистенційні мотиви проступають у варіаційному циклі Ю. Кофлера (тв. 23) на 
тему віденського вальсу Й. Штрауса. На цьому творі варто зупинитися детальніше, адже жанрова 
специфіка варіаційного циклу – це можливість простеження різнорідних підходів у показі транс-
формацій основної тези-теми твору. До того ж, варіаційний жанр чи не найкраще відкриває перед 
дослідником картину перевтілень екзистенційних характеристик творчості модерністського компо-
зитора. Його звернення до варіаційного циклу, очевидно, не є випадковим, бо через варіаційні 
трансформації, видозміни тематичного начала якнайкраще розкривається потаємний спектр думок 
та почуттів. У нашому конкретному випадку – спектр екзистенційних ідей як екзистенційна суть 
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часу, де, з одного боку, Митець втілює авангардні пошуки часу, а з іншого – надзвичайно глибокі 
смислові сфери пошуків модерністської доби 20-х років ХХ століття.

Звернення Ю. Кофлера до варіаційного циклу як до «книги буття» – це, очевидно, створення 
своєрідного музичного «архетипу». Тут комплексна поліфонічна гра з основним тематичним зер-
ном у політональних рамках привносить глибокі смислові координати в розуміння екзистенційних 
смислів твору. Зрісши на культурі романтизму, поліфонічні варіації з їх інтровертивною психореф-
лексивною сферою з новою модерністською силою «відновлюються» і у Ю. Кофлера. Дана жанрова 
модель у творчому мисленні композитора всебічно відтворює весь спектр екзистенційних світовід-
чуттів митця та його удаваного героя.

Перш за все, спробуймо сконцентрувати увагу на розмаїтті змістів даного твору, які відкри-
ваються при детальному розкодовуванні строкатих образів-станів кожної варіації, що увібрали роз-
маїтий спектр стилістичних вирішень для створення ефемерної змістової картини екзистенційного.

Для такого роду розмірковувань про розмаїття буттєвих смислів цього варіаційного циклу як-
найкраще підходить термін гра, який постає, з одного боку, як вихідна ознака, що асимілювалась 
на теренах модерністської літератури (Г. Гессе дав їй назву «Гри в бісер») і адекватно передалася 
на інші мистецькі сфери. Тут гра – свого роду інтертекстуальність, а гра «в бісер» – гра в життя. 
З іншого боку, естетичні розмірковування впритул наближають сучасного дослідника до потужно-
го філософсько-культурологічного, екзистенційного за кольором зрізу, для якого вираз на зразок 
«життя – це гра» стає практично аксіомою. Тому гра в стиль, гра в жанр тощо – це складові великої 
гри модерністського композитора, яка спрямована на відтворення відповідних екзистенційних (як і 
в нашому випадку) модусів на мистецькій канві.

Ю. Кофлер, передаючи динаміку існування героя, його екзистенційних характеристик, викорис-
товує у варіаційному циклі практично всю європейську стилістичну базу ХХ століття (потужні новові-
денські способи організації музичного мислення), але «не забуває» й про ХІХ-те, яке простежується 
в полотні через ознаки та алюзії поліфонічного, класичного, романтичного способу упорядкування 
музичної тканини. Крім того, цикл поєднує різнобарвні музично-психологічні градації, об’єднані в 
одне ціле, яке піддане розвитку від простого до складного, від явного до уявного.

Варіаційний цикл акумулює розмаїту гру екзистенційних змістів. Структуруючи стилістичне на-
сичення циклу, ми віднайшли основні сфери тексту-в-тексті, крізь які найбільш виразно просту-
пають зазначені характеристики. Зокрема, найяскравіше ілюструють екзистенційні модуси існуван-
ня героя:

● споглядальність та зосередженість як сфера фантасмагоричного та ірреального;
● інтровертивне заглиблення, медитація як відсторонення від катастроф зовнішнього світу;
● дієвість як емоційна екзальтованість (невроз, іронія, сарказм);
● трагічний спомин, передчуття смерті – експресіоністський трагізм як система образного на-

сичення;
● образи та стилі минулих епох як текст «свій та чужий, що крокує поряд».
Образне насичення кожної із сфер прояснює стилістичні перевтілення. В цьому екзистенцій-

ному вирі смислів головне для Ю. Кофлера – образ, стратегія його становлення, що досягається 
через перевтілення героя в означених сферах існування.

Стилістичні грані окреслених сфер екзистенційного досить вільні з огляду на внутрішню супе-
речливість кожної. Проте саме система трансформації образів-станів, їх «взаємодія», що пере-
дається через переплетіння стилістичних нашарувань, стилістичних пластів, стилістичної гри, до-
помагають композитору вибудовувати драматургію циклу, його психологізм і ствердження основної 
екзистенційної наскрізної ідеї. Вона завжди існує на вічних протиріччях – сприйняття-не-сприйняття 
особистістю, її власним «Я» довколишнього, ніби «нерозумного» світу; інтровертивний дисонанс 
«Я»; екзистенційна спроба вижити, не йдучи на компроміси з безапеляційністю оточуючого середо-
вища, і як результат – неможливість будь-яких змін у підвалинах вічного Хаосу.

До першої групи умовно входять І, ІІІ, VIII, XІІІ, XV, XVII, XIX варіації. Даний згусток варіацій 
поєднує споглядальні характеристики з яскраво вираженим мелодико-інтонаційним началом. Умов-
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но виділена сфера – це осягнення одухотвореного, трансцендентного в авторському образному 
мисленні. Стилістичні запозичення та прийоми композитор застосовує для створення відповідного 
образу-стану. В цій групі прелюдій герой живе немовби у власному світі нездійсненних надій та 
сподівань.

Скажімо, у Варіації І, Un poco meno mosso, – імітаційна поліфонія на фоні гомофонного супро-
воду – стилістичні відчуття жанру в міру загострені. Вальсова сфера, просвітлена та безпосередня 
для романтичної культури, завдяки поліфонічним прийомам розвитку відразу набуває рис зосе-
реджених та самозаглиблених. Як бачимо, екзистенційна ідея відчуження втілюється й на рівні 
жанру. Такій характеристиці сприяє хроматизація середнього голосу, його акцентування як свого 
роду часткове зосередження розвитку на тональному центрі мі-бемоль. Хроматичний неспокій, за-
кладений від початку в цій варіації, призводить до дедалі більшого розхитування тональних основ і 
тільки загострює екзистенційні образні характеристики цього твору.

Закономірним продовженням даної лінії є Варіація ІІІ, Andante semplice, та Варіація VIІІ, 
Sostenuto cantabile. Поліфонічна тканина в середніх голосах стає ще опуклішою. Реальні конструк-
ції жанрового начала вальсу зовсім зникають. Крізь зовнішню зосередженість проступають відголо-
ски романтичного начала з його екзальтованою чутливістю. Така особливість ще більш нарочито 
виявляється у VIІІ варіації, де Ю. Кофлер задля наростання емоційної експресії нерідко викорис-
товує підголоскову поліфонію в різних голосах, до того ж, тут разом з елементам контрастної полі-
фонії автор використовує імітаційні особливості становлення музичної тканини. Побудова нагадує 
романтичний канон, у якому образна емоційна туга плюс зосередженість загального тонусу ство-
рюють екзальтовані відчуття екзистенційного – вічного смутку та – як наслідок – вічної тривоги.

Жанровим продовженням екзистенційної образної характеристики даного твору виступає Ва-
ріація ХІІІ, Alla siciliana. На перший погляд, крізь монотонну графіку барокового жанру композитор 
намагається привнести відчуття глибокого відчуження від початкового романтичного тематизму 
вальсу. Цьому сприяє й тональна сфера ре-мінор, використання хроматичних поспівок тощо. Сво-
єрідним продовженням поліфонічного внутрішнього переживання при зовнішньому спокої як прояв 
екзистенційної ідеї виступає Варіація ХVIІ, Lento. В ній екзистенційна образність простежується 
крізь розгалужену підголоскову фактуру, яка час від часу «засвічує» структурні інтонації «вальсу». 
На образній мові даність сприймається своєрідним розмірковуванням про своє як вияв інтимної, 
глибоко ранимої сутності героя.

Дещо інший спектр сфери внутрішнього філософського роздуму виражає Варіація XІХ, Tranquillo. 
Це свого роду романтична туга за чимось, у часовому плині промайнулим, ірреальним, недосяж-
ним. Така образність, що нагадує марево, вибудована Ю. Кофлером на апелюванні до жанру бар-
кароли. Внутрішня медитація героя зовні проявляється і через яскраво виражену поліладовість, де 
закономірний результат – розчарування – баркарольних колихань закінчується тритоном.

У другу умовну групу ввійшли варіації, які немовби продовжують означену попередню сферу. 
Це, зокрема, варіації VII та ІХ. Та, на відміну від споглядальних характеристик першої групи, тут 
процес інтровертивного заглиблення героя стає більш екзальтованим. Завдяки чому мелодичне 
начало ніби зникає, відступаючи на другий план. Є тільки вічний спокій, герой перебуває в стані 
повного відчуження від світу реального.

Зокрема, у Варіації VII, Moderato, Ю. Кофлер переключає увагу на колористичне забарвлення 
регістрів, звукове забарвлення основного тематичного зерна. Для цього композитор активно засто-
совує метод розвитку, завдяки якому інтервальні структури варіюються при сталій звуковисотності 
(тематичні елементи лишаються у своєму звуковисотному складі сталими). До того ж, зазначеному 
відчуттю – відсторонення від екзальтованих переживань, зумовлених екзистенціальною образніс-
тю, що характерна для першої групи варіацій, – сприяє й політональність з її «роздвоєністю».

Іншим прикладом внутрішньої медитації духу виступає Варіація ІХ, Ben mosso. Значний мело-
дичний розвиток конструкцій тут відсутній, герой ніби милується гармонічним звучанням ланцюга з 
альтерованих арпеджованих акордів. Складні акордові конструкції провокують на повне заспокоєння 
– герой знаходить екзистенційний спокій у повному відчуженні від об’єктивних зовнішніх переживань.
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Цікаво виявляються екзистенційні характеристики в наступній групі варіацій, яку ми образно 
означили різновекторними поняттями – дієвість (поняття характеристики динаміки розгортання 
музичного тексту), невроз (як експресія внутрішнього світу героя), іронія та сарказм (найбільш опу-
клі характеристики трансформації початкової тематичної рими в її перманентному фігуративному 
оновленні). До цієї групи належать варіації ІІ, VІ, ХVІ, ХVІІІ.

Скажімо, у Варіації ІІ, Vivace, екзистенційна характеристика тематичного переродження ілю-
струє іронічний підтекст. Композитор активно трансформує ліричний тематичний згусток Й. Штрау-
са у відповідній манері. Вочевидь, спостерігаємо образний прояв екзистенційного модусу нехтуван-
ня, невдоволення тощо, що досягається за рахунок широкого використання хроматичної гармонії. 
Саме хроматизація плюс структурна зміна основного тематичного зерна сприяє становленню та-
кого роду екзистенційних відчуттів. Ю. Кофлер немовби знущається над довколишньою, сентимен-
тальною за духом, музичною дійсністю. Тут уперше вальсова емоційно-розмаїта тема Й. Штрауса 
звучить неначе збіднено, імітуючи музичну табакерку. Від первинної мелодичної розкоші лишився 
тільки оголений кістяк. Автор свідомо позбавляє героя романтичної схвильованості, лишаючи при 
цьому поле його розмірковувань – заглиблення та споглядання.

Споріднені образні відчуття вимальовуються й у Варіації VI, Allegretto. Такому баченню сприяє 
фактурно однаково представлений ритмічний малюнок тематичного згустку (фа-соль-ля), висхід-
ний мелодичний рух у поєднанні з гармонічним насиченням, свідомо потовщені мелодичні лінії, які 
тяжать до фактури поліпластовості.

Динамічний стан нервового зриву представлений у Варіації ХVІ, Prestissimo. Екзистенційно-
знаковому розумінню образності цієї варіації сприяє сама структура: зіставлення на відстані три-
тону тематичного згустку в двох кардинально протилежних регістрах. Подібні невротичні відчуття 
простежуються й у Варіації ХVIII, Presto. Канон в октаву із затриманням на одну шістнадцяту долі 
створює відчуття нервового занепокоєння героя, екзальтації його щиросердних внутрішніх пере-
живань, що таким чином знаходять свій вихід назовні.

Трагічна екзистенційна векторна спрямованість об’єднала варіації X, XII, XIII, XV. У цій групі тим 
чи іншим чином проявляється трагічне начало. Означена образно-значеннєва ситуація виникає 
на різних рівнях авторського тексту: як апелювання до скорботних жанрів, насиченої динамічної 
фактури, драматичної образності тощо.

Знаковою в такому екзистенційному розумінні трагічного є Варіація Х, Tempo di tango. Здава-
лось би, на перший погляд, цей жанр не відноситься до жанрів з яскраво вираженим драматичним 
шлейфом образності, та все ж у Ю. Кофлера відбувається значне фактурне й водночас образне 
його переосмислення, що стає першою значною трагічною кульмінацією цього варіаційного циклу. З 
іншого боку, саме модерністська культурна традиція привносить у жанри популярно-розважальної 
традиції кардинально інше смислове навантаження. На підтвердження цієї думки варто пригадати 
екзальтовані символи трагічного, смерті, передсмертних мук А. Шнітке з «Доктора Фаустуса» або 
Conserto grosso. Очевидно, такий психологічний потік образності безпосередньо стосується і вико-
ристання цього жанру в даних варіаціях. У Ю. Кофлера тематичне зерно звучить згущено, фактурно 
насичено. Відчуття драматичної колізії динамізуються завдяки загостреному пунктирному синкопо-
ваному ритму жанрової моделі танго.

Драматичний спалах образності характеризує Варіацію ХІІ, Grave, pesante. Свого роду масш-
табна фактура, помножена на загострену пунктирну ходу в нижньому регістрі, створює відчуття від-
верто трагічні. Такого роду фактурне вирішення цієї варіації змушує знаходити відповідні паралелі 
в романтичній традиції, де загострений пунктир як патетична ритмоформула відсилає дослідника 
до образності драматичної, буремної.

Протилежна за драматичним насиченням Варіація ХІІІ, Alla siciliana, яка вносить у загальний об-
разний потік ефект регістрового переключення. А проте сама вже стилістична алюзія даної варіації 
спонукає проводити паралелі трагічні, пов’язані з системою барокового навантаження на даний 
жанр. До того ж, саме тональна сфера ре як сфера смутку, глибоких внутрішніх переживань, у да-
ному контексті ілюструє означений екзистенційний аспект модерністської образності.
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Продовженням означених відверто трагічних образних перевтілень героя виступає Варіація ХV, 
Grave, misterioso. Насичена акордова фактура, помножена на динамічно тиху звучність, створює 
ефект таємничості. Це ніби відгомін драматичного зриву екзистенційної образності Варіації ХІІ. До 
такого висновку спонукають переважання акордової фактури, октавний рух у нижньому регістрі, 
пунктирні фігурації тощо.

Останню умовну групу екзистенційного потенціалу твору представляють варіації III, IV, V, VIII, 
XI, XIV, XIX, які тим чи іншим чином відсилають до стилю епох минулих, до творчих пошуків вели-
ких мистецьких особистостей стародавніх часів. Очевидно, цей, так би мовити, історичний ремікс 
певним чином означає сферу екзистенційного як символічне апелювання до міфу про митця, через 
натяки на творчий почерк якого Ю. Кофлер примножує глибину змістів власного творчого доробку. 
До того ж, спектр екзистенційного апелювання до символу «Митець і епоха» дозволяє композитору 
розширити екзистенційні кордони розуміння, де алюзія до стилю та епохи є ознакою модерністсько-
го тексту. Тому в даному варіаційному циклі практично кожне стилістичне відсилання в своїй основі 
примножує образні асоціації екзистенційного образного змісту.

Натяк на, скажімо, романтичний або бароковий стиль із підкресленням трагічного начала, від-
гомін авторського письма відомих романтичних майстрів (вочевидь, Р. Шумана чи Й. Брамса) з їх 
екзальтованою емоцією та по-романтичному притаманним їм екзистенційним модусом страждан-
ня, символи смерті в чітко визначеному жанровому оформленні примушують дослідника глибше 
сприймати оригінальний текст варіацій Ю. Кофлера. При цьому, власне, множинність змістів2, яка 
притаманна мистецькому тексту, розкриває екзистенційне на смисловому рівні даного твору.

Зокрема, Варіацію ІІІ, Аndante semplice, композитор своєрідно стилізує під романтичного                  
Р. Шумана. Прозорість викладу мелодичного матеріалу, підголоскова поліфонічна фактура, про-
стий ритмічний малюнок відсилають слухача до «Альбому для юнацтва». Очевидно, такий спроще-
ний варіант викладення основного тематичного зерна провокує героя зосередитися не на зовнішніх 
емоційних враженнях, а на внутрішній екзальтації свого «Я». Наступна Варіація ІV, Ben mosso, яка 
вибудувана на ніби шуманівській фактурі, постійно змінюваній, буремній, так само продовжує лінію 
Р. Шумана. Тут невротичний тип викладу тематичного матеріалу дозволяє відстежити певні пара-
лелі з Варіаціями на тему Шумана Й. Брамса.

Продовженням відголосків романтичного способу вислову є Варіація VIІІ, Sostenuto cantabile, 
де вгадуються риси емоційної романтичної загостреності, які часто можна знайти в повільних час-
тинах камерної музики Й. Брамса. У ній пластичне розгортання музичної тканини та імітаційні по-
ліфонічні прийоми підкреслюють грацію розвитку музичної канви. Очевидно, романтичні стильові 
прийоми якнайкраще відтворюють пізнання митцем власної екзистенції, де поліфонічні дзеркала-
відображення я-не-я, знайти себе є знаковими екзистенційними образними моделями для всього 
варіаційного циклу Ю. Кофлера.

Варіація ХІ, Con brio, – ніби Ф. Шопен. Алюзія швидкого вальсу з яскраво вираженою шопенів-
ською ритмофактурною формулою розгортання привносить ігровий момент і романтичну образ-
ність, що в контексті даного варіаційного циклу озвучує загальну екзистенційну картину образної 
медитації, на кшталт «все минає, й лишається тільки відгомін».

У варіаціях ІХ, Ben mosso, та ХІV, Con brio, в різних ракурсах проявляється стиль С. Рахмані-
нова. У першій варіації – це відгомін Елегії юного російського композитора, що імітується Ю. Коф-
лером за допомогою подібного мелодичного малюнка, який неначе настирливо повторюється у 
варіації зі збереженням звуковисотної позиції та схожого ритмічного малюнка, помножених на густе 
використання арпеджованих акордів. Та якщо у С. Рахманінова такого роду мислення пов’язане 
з милуванням, то у Ю. Кофлера – це немовби спомин, самозаглиблення героя у власні розмір-
ковування крізь своєрідний відгомін епохи, що відійшла в небуття, з її салонними відчуттями. На 
противагу цьому інша варіація ніби презентує зрілого С. Рахманінова. Подібні фактурні форму-

2 Вислів належить В. Руднєву.
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ли розгортання музичної тканини композитор часто застосовував у зрілих варіаційних циклах. І у 
С. Рахманінова, й у Ю. Кофлера такі фактурні прийоми привносять загострені, екзальтовані смис-
ли. Це гостре скерцо як зрив, як вигук, як викрик.

Твір складається з двадцяти варіацій з поліфонічним фіналом, – свого роду ембріональна да-
нина Л. Бетховену. Та якщо бетховенське існування – модус трагедійного життєствердження, то 
для героя Ю. Кофлера – це процес інтровертивного заглиблення, де фатальна безвихідь – кінець 
екзистенції. Фінал, що складається зі швидкої фуги та своєрідного повтору першої варіації, являє 
собою структурну арку твору й медитативно озвучує весь модерністський діалог екзистенційного 
світовідчуття героя.

Спробуймо підсумувати екзистенційні смислові характеристики даного варіаційного циклу:
● лірична тема віденського вальсу Й. Штрауса, традиційно неконфліктна, але саме через такий 

тип тематизму композитор відтворює увесь екзистенційно-смисловий спектр існування на переломі 
двох світів;

● втілення ідеї спотворення об’єктивної реальності, неоднозначності існування героя дося-
гається передусім поліфонічними прийомами (наприклад, у Варіаціях I та III, де автор розриває 
хроматичними протискладаннями традиційне звучання теми, розширюючи межі змісту; ритмічне 
дроблення пластики розгортання теми веде до створення механістичного елементу, герой ніби іс-
нує у двовимірному просторі, традиційно-гармонічному та атональному);

● екзистенційним, по суті, є звернення Ю. Кофлера до непересічних мистецьких особистостей 
романтичного часу (наприклад, Варіація IV – ніби невротичний Р. Шуман, Варіація ХІ – Ф. Шопен 
тощо);

● у даному варіаційному циклі екзистенційне яскраво проявляється крізь творчий прийом – 
співіснування жанрових моделей серйозної та популярно-розважальної музики (танго після пас-
сакалії, джазове трактування теми після атонального вирішення конфлікту теми), що можна оха-
рактеризувати як стилістичну гру, яка згодом стане основною ознакою постмодерністських мотивів 
мистецького доробку другої половини ХХ століття;

● уособленням страху, екзистенційних передчуттів смерті служить Варіація XII, переломлення 
танго як жанру, що у XX сторіччі набув доволі неоднозначних трактувань (приклад, шнітківське 
танґо – передчуття смертного часу доктора Фаустуса); Ю. Кофлер трактує даність демонічно-
драматично, що досягається завдяки загостреному пунктирному ритму, атональним гармонічним 
зсувам, які тільки загострюють такого роду відчуття;

● митець немовби настирливо створює стан неспокою, нестабільності, а як наслідок – страху, 
використовуючи ритмічні фігурації тематичних утворень у віддалених регістрах фортепіано (варіа-
ції VII, XIV, XVI), атональне гармонічне насичення, різкі контрастні метроритмічні зриви;

● композитор шукає вихід з механістичної ситуації духу через барокові коди жалю та скорботи –                                                                 
варіація XII, Пассакалія, варіація XIII, Сициліана, де жанрові ознаки мають конкретно визначені скор-
ботні характеристики; виведені алюзії, безперечно, констатують авторську рефлексію від «спілку-
вання» з середовищем, що не розуміє й не намагається зрозуміти героя.

У цілому, екзистенційна мистецька ідея модерністської доби 20-х являє собою спробу дати від-
повідь на питання сенсу буття, пошуків людського єднання, подолання самотності та ін. Звернення 
до питань такого роду закінчується в митця модерністської доби неможливістю звільнитися від вну-
трішньої дисгармонії, недосконалості. Тому закономірним є процес відстеження екзистенційних мо-
тивів, на перший погляд, негативного спрямування: самозаглиблення, відчуження від об’єктивного 
світу, самотність, невпевненість, тривога, смерть та ін. у колі образного змісту музичного доробку. 
Власне, через таку образно-значеннєву ситуацію, яка стає у 20-х роках минулого століття мовби 
«стандартною» в творчості модерністського композитора, реалізуються ознаки філософської кате-
горії екзистенційного, яка є однією з характерних рис модерністського дискурсу музичного мисте-
цтва 20-х років ХХ століття.



107

1. Лятошинский Б.Н. Сб. статей / Сост. М.Д. Копица. – К., 1987.
2. Горюхіна Н. Відчуження в музиці // Українське музикознавство. – К., 1998. – Вип. 28.
3. Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. – Львів, 2000.
4. Левчук Л. Західноєвропейська естетика XX сторіччя. – К, 1997.
5. Підсуха О. До проблеми стильових пошуків Б. Лятошинського у 20-ті рр. XX ст. в контексті європейських 

стильових тенденцій часу // Музичний світ Бориса Лятошинського: Збірка матеріалів Міжнародної теоретичної 
конференції, присвяченої сторіччю від дня народження композитора. – К, 1995.

6. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999.
7. Романець В., Маноха І. Історія психології XX сторіччя. – К., 1998.
8. Еко У. Маятник Фуко. – К., 1995.

Олена КОРЧОВА,
кандидат мистецтвознавства,

доцент

ТВОРЧІСТЬ М. ЛЕОНТОВИЧА
В МОДЕРНІСТСЬКИХ ПРОЕКЦІЯХ

Для вітчизняної духовної традиції Микола Ле-
онтович є художньою величиною. Тому його твор-
чість, подібно до творчості інших світових музичних 
геніїв, повинна служити для нас не тільки само-
достатнім об’єктом безперервного поглибленого 
дослідження історично-монографічного типу, але 
й певною позачасовою універсалією. Сприйняття 
музики М. Леонтовича кожним новим поколінням, 
її сучасні виконавські та аналітичні інтерпретації 
стають покажчиком сутнісних, принципових змін в 
самому характері музичної культури, своєрідним 
науковим інструментом фіксації новітніх соціально-
естетичних процесів і, можливо, навіть барометром 
вимірювання поточного українського культурного 
тиску.

Проте на сьогоднішній день, за спостережен-
ням однієї з провідних дослідників спадщини ком-
позитора В. Кулик, «в українському музикознавстві 
стосовно висвітлення творчої діяльності митця 
міцно закріпився стереотип повного й остаточного 
її осягнення» [3, с. 208]. Констатуючи винятково 
високий рівень розробленості монографічної про-
блематики першого ряду, який, власне, і спричинив 
до виникнення означеного стереотипу, авторка за-
значає, що «… сьогодні цей потужний і всебічний нотографічний і науковий доробок не дає повно-
го і об’єктивного уявлення про творчу діяльність митця у контексті музичної культури ХХ століття» 
[3]. Зазначимо, однак, що саме завдяки попереднім масштабним напрацюванням М. Гордійчука,                                                 
Н. Горюхіної, Н. Герасимової-Персидської, А. Терещенко, М. Загайкевич, Т. Бондаренко та інших, що 

Микола Леонтович
фото початку ХХ ст.
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набули вже значення класичних, і стало можливим розгортання 
подальших векторів дослідження, в тому числі й компаративно-
культурологічних в межах всього духовного комплексу гумані-
таристики ХХ століття. 

Відтак, спираючись на положення авторитетних сучасних 
дослідників української музичної культури першої третини ХХ 
ст. (М. Ржевської, Л. Кияновської, О. Козаренка) та власне до-
слідників творчості Леонтовича, яких можна назвати «леонто-
вичезнавцями другої хвилі» (А. Завальнюка,          В. Кузик, В. 
Іванова і Т. Іванової, вже цитованої В. Кулик) і не претендуючи 
на цілісне висвітлення заявленої теми, спробуємо окреслити її 
потенційні напрямки.

Одним із найважливіших, на нашу думку, є розгляд твор-
чості М. Леонтовича в контексті сучасної наукової проблемати-
ки музичного модернізму. Її нещодавнє становлення і стрімке 
поширення у вітчизняному науковому середовищі, наявність 
доволі чітко окресленої музикознавчої модерністської парадиг-
ми вимагають певної корекції поглядів і стосовно Леонтовича. 
Той неспростовний факт, що М. Леонтович був сучасником модерністської доби, змушує шукати 
доказів того, що він був, до певної міри, і її представником. Відтак у його творчості, виконавській, 
педагогічній та громадській діяльності, навіть у його приватному житті, знайшли відбиток специфіч-
ні естетичні прикмети часу, численні сліди модерністської художньої ідеології. 

Слід зазначити, що істотний фактологічний і аналітичний матеріал щодо паралелі «Леонтович 
та український модернізм» міститься в монографії М. Ржевської «На зламі часів. Музика Наддні-
прянської України першої третини ХХ ст. у соціокультурному контексті епохи» (2005 р.). Водночас 
значно вужче представлена в сучасних музикознавчих роботах паралель «Леонтович та західно-
європейський модернізм». Поясненням цьому може слугувати загальний, дотепер відкритий і част-
ково дискусійний щодо самого предмету характер музикознавчого висвітлення культурної осі «За-
хідна Європа – Україна першої третини ХХ століття». Тому кінцевою метою даної статті є спроба 
розгляду творчості М. Леонтовича в контексті західноєвропейського музичного модернізму, в першу 
чергу, у зв’язку з питаннями стильової атрибуції, а також у площині психологічних мистецьких ха-
рактеристик.

При знайомстві з нечисленними листами композитора, зокрема, з ліричним циклом любовних 
послань до майбутньої дружини Клавдії Жовткевич, звертають на себе увагу деякі цікаві особливості 
його літературного викладу і навіть композиційного оформлення, що дозволяють провести парале-
лі з музичними «посланнями» Леонтовича. Ці п’ять листів, датованих 1902 роком [1, с. 111–118], від-
різняються дивним поєднанням тематичної монолітності і водночас стилістичної рухливості, навіть 
мінливості стилю. Звісно, мова завжди йде про особисті почуття і виливається у вкрай відвертий, 
інтимний моно-діалог, але періодично композитор побіжно торкається і більш глибинних, етичних 
та світоглядних речей. При цьому виникає враження, що кожний новий лист – це договорювання 
ідеї попереднього, безперервний ланцюг напруженого внутрішнього психологічного процесу. 

В листах виходить на поверхню життя те істинне, що постійно нуртує душу композитора: «Буду 
говеть. Надо покаяться в грехах прежних. Я наполовину делать ничего не могу. Так и тут. Теперь 
полная противоположность тому, что раньше было. А причины такой перемены – мы» [1, с. 118].

Наведені слова композитора віддалено нагадують відомий вірш Миколи Вороного «Іванові 
Франкові. Відповідь на його посланіє», написаний у ході гострої естетичної полеміки між «провісни-
ком першої хвилі українського модернізму» (як називає Вороного літературна критика) і визнаним 
духовним лідером нації:

Композитор Кирило Стеценко.
Фото початку ХХ ст.
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«До мене, як горожанина,
Ставляй вимоги – я людина.
А як поет – без перепони
Я стежу творчості закони;
З них постають мої ідеї –
Найкращий скарб душі моєї.
Моя девіза – йти за віком
І бути цілим чоловіком!» [5, с. 85].

Слід наголосити, що ці рядки написані майже одночасно з цитованим листом М. Леонтовича, 
в 1903 році. Беззаперечна художня близькість поміж М. Леонтовичем та М. Вороним, співзвучність 
їхніх ідей та спільність творчих позицій, спрямованих на синтез «естетизму та націоналізму» (що, 
за словами знаного дослідника В. Мазепи, й складає специфіку українського модернізму), знайшла 
підтвердження пізніше, в останній період творчості композитора, коли ним була написана «Леген-
да» на слова М. Вороного.

На феномен договорювання як модерністський психологічний нюанс вказує й оригінальна звич-
ка закінчувати листи цілим оберемком постскриптумів: так, наприклад, в листі від 1 квітня 1902 
року їх міститься аж п’ять! Подібна психологічна, особистісна процесуальність, напевне, нероз-
ривно пов’язана з інтенсивною процесуальністю композиторського мислення, яка, за визнанням 
дослідників-джерелознавців, була однією з найпоказовіших рис професійного стилю М. Леонтови-
ча: «… не лише твори, що мають декілька редакцій, а й ті, що представлені єдиним варіантом ху-
дожнього рішення, характеризуються тривалим розгортанням у часі» [3, с. 210]. Взагалі, наявність 
у М. Леонтовича великого числа творів, що існують у кількох варіантах, в тому числі виконавських, 
тобто існування варіантності як складової художнього методу, а також тривалість роботи над тим 
чи іншим текстом дозволяють провести паралель із аналогічним явищем у М. Равеля.

Ще однією сутнісною рисою митця модерністської доби можна вважати напружений і часом 
непередбачуваний характер творчої біографії, наявність інтенсивної композиторської еволюції, в 
тому числі стильової. Звісно, у М. Леонтовича не було, та й не могло бути занадто різких зиґ-
заґів, несподіваних відхилень у бік того чи іншого модерністського концепту, однак спостерігався 
цілеспрямований рух до ускладнення індивідуальної музичної мови. Цілком очевидно, що його ро-
боти пізнього (київського) періоду складають особливий художній ряд, в межах якого відчутно по-
силюються тенденції до використання символістських та імпресіоністських елементів, тоді як твори 
центрального періоду, в першу чергу масив хорових мініатюр-обробок, тяжіє до застосування нео-
фольклористичних підходів (у поєднанні з постромантичними).

Серед явних неофольклористичних ознак хорового стилю М. Леонтовича перш за все варто ви-
ділити закономірне і в той же час неповторно-індивідуальне поєднання фольклорного матеріалу із 
арсеналом сучасної музичної мови, що взагалі складає головну технологічну формулу зазначеного 
стильового явища. Особливо це стосується ладогармонічних та фактурно-тембрових засобів, які 
набували актуальності в ситуації модерністського перегляду традиційних виражальних пріоритетів 
і послаблення ролі суто мелодичного компоненту музичної образності.

Неможливо оминути увагою й активну жанрову роботу М. Леонтовича, спрямовану на переос-
мислення здавна вкоріненої в українську музичну свідомість моделі хорової обробки. Результа-
том цієї роботи стала модерністська «деканонізація» жанру, що призвела до потужної рецепції 
подальших жанрових креативів у хоровій музиці ХХ ст., від наближених за стилістикою до обробки 
хорових мініатюр М. Вериківського та П. Козицького до найсучасніших конструктів фольк-опери 
у Є. Станковича, «хорових ігор» у І. Шамо, хорової опери у Л. Дичко, вокально-хорового дійства у                                                                                                                
Г. Гаврилець тощо.

Засадничими елементами неофольклорного мислення М. Леонтовича є психологізація та симво-
лізація народної пісні, посилення ролі індивідуального композиторського начала в образо-творенні, 
тобто своєрідна естетична суб’єктивізація фольклору. Зовні це позначилося на домінуванні певних 
пісенних жанрів – лірично-побутових, дитячих, давніх обрядових. Схожий жанровий відбір та метод 
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суб’єктивно-психологічних інтерпретацій фольклорних джерел характерний і для фундатора за-
хідноєвропейського неофольклоризму Б. Бартока, особливо для його опери «Замок герцога Синя 
Борода», де старовинна угорська (сікейська) балада тлумачиться в гостро-експресивному емоцій-
ному плані. Можна було б принагідно згадати й іншого неофольклориста – Л. Яначека та його оперу 
«Пригоди Лисички-шахрайки».

В той же час, у леонтовичевських хорових обробках віддзеркалюються численні загально-
модерністські жанрові процеси та композиторські тенденції. Тут можна говорити і про спільну для 
багатьох модерністів мініатюризацію вислову, і особливо про специфічне явище жанрової циклі-
зації, яке безпосередньо втілює новітній тип художнього мислення – процесуальний, розлогий у 
часі та мистецькому просторі, неподільний щодо лабораторної і репрезентативної творчих сфер. 
В даному аспекті достатньо порівняти унікальне значення хорової обробки для М. Леонтовича і 
фортепіанної прелюдії для К. Дебюссі або інструментального циклу мініатюр для А. Шенберга і                      
А. Веберна чи циклу «Kammermusik» для П. Хіндеміта.

Виразність і унікальність модерністського стильового візерунку у М. Леонтовича стають ще 
більш помітними в процесі аналітичних спостережень над пізніми творами композитора, які, без-
перечно, відкривали абсолютно новий етап його професійної еволюції і, за трагічною іронією долі, 
могли би насправді сформувати ще один ранній період творчості нового М. Леонтовича, адже ана-
логічна еволюційна спіраль «нового початку», щасливо і вичерпно реалізована, прикрашає біо-
графію, скажімо, Карла Орфа. Цікаво, що при цьому в творчості Орфа виникає зворотній жанровий 
вектор – рух не від, а до хорових жанрів. 

«Літні тони», «Льодолом», «Моя пісня», «Легенда» і особливо «На Русалчин Великдень» су-
марно демонструють рішучий індивідуально-стильовий зсув, позначений серйозним ускладненням 
образної і композиційної драматургії, ладотональної мови, метроритміки, фактури тощо, а також 
і об’єктивно-стильовими нашаруваннями символізму та імпресіонізму. Щодо останнього, то вже 
саме звернення до поезії «модерніста №1» М. Вороного і визнаного імпресіоніста В. Сосюри про-
мовисто свідчить про посилення модерністських інтересів Леоновича та про активізацію у нього 
відповідних «модернізаційних» технологічних тенденцій.

Як приклад можна навести хорову поему «Літні тони». Загальновідомий і, на перший погляд, 
ординарний факт наявності в середньому розділі твору цитати популярної народної пісні «Вийшли 
в поле косарі» дає право говорити про виняткову сміливість композитора: адже насправді йдеться 
про непряму, складно організовану цитату, де народна мелодія озвучує авторський поетичний текст 
В. Сосюри. В свою чергу цей останній не є повністю «чужорідним», а наближається до смислової 
варіації народного тексту: «Десь далеко дзвонять коси і спадають на покоси пісні звуки…». Таким 
чином, виникає комбінація строгої мелодичної цитати і вільної словесно-поетичної алюзії, усклад-
нена розвитком попередньої хорової лінії, яка структурно не співпадає з цитатною і спричиняє тонку 
поліфонічну гру, а також «обтяжена» звучанням бурдонного басу символічно-зображального плану. 
До того ж, в подальшому розгортанні середнього і репризного розділів твору інтонації народної пісні 
активно інтеґруються в основний тематичний контекст. Зазначимо, що найближчий в часі випадок 
застосування аналогічних технологій – це Скрипковий концерт А. Берга, написаний в 1935 році, 
заключний розділ якого з бахівською хоральною цитатою зазвичай вважається історично першим 
зразком тематичного колажу в західноєвропейській музиці.

Останній приклад стосується опери «На Русалчин Великдень», яка ще з часів С. Людкевича 
була і до сьогодні лишається потужним художнім джерелом для дослідження музично-театральних 
новацій М. Леонтовича. Серед них і нестандартність жанрового рішення (опера-балет, жанр, який 
не надто часто привертав увагу європейських композиторів, зокрема, Дж. Пуччіні в його першому 
творі, «Віллісах»); і звернення до актуального для модернізму легендарно-фантазійного сюжету 
з елементами символістської утаємниченості і статичності та імпресіоністської пейзажної поетич-
ності, і застосування в гармонії найсучасніших дисонантних комплексів, аж до тональної невизна-
ченості цілих епізодів, і шарм тріольної «дебюсістської» ритміки, і дивний синтез складного, рафі-
нованого, модерного і простого, елементарного, близького до примітивізму шарів музичного тексту 
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(на останній звертає увагу О. Козаренко). Дещо несподіваним є тлумачення Леонтовичем гармонії 
збільшеного тризвуку, далеке від втілення традиційної «фантастично-демонічної» семантики і на-
томість наближене до пуччінівського «акорду кохання» (див., наприклад, розвиток теми кохання в 
кінці І акту «Мадам Баттерфляй»).

За словами О. Козаренка, представника сучасного композиторського постмодернізму, в укра-
їнському мистецтві початку ХХ ст. «… «нове» часто приходило під маскою «старого» як рефлексія 
на глибинні національні архетипи, як модерна репліка на традиційні артефакти (в О. Архипенка, 
М. Бойчука, О. Довженка)» [2, с. 134]. Цей іменний ряд ми безумовно повинні поширити і на М. 
Леонтовича, в творчості якого численні модерністські ідеї знаходять відображення в геніальних за 
своєю сміливістю і в той же час простотою музичних проекціях. Адже не інакше, як девізом леонто-
вичевського модернізму звучать заключні рядки «Льодолому»:

«Б’є і рве зими закови, мов гарматами, грозово
Криги креше серебро непокірний наш Дніпро.

На загони шле загони, мов мечі гримлять по броні,
«Все клекоче і реве – на старе іде нове…» [4, с. 179–180].
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МАЙДАННИЙ ПЕРФОРМАНС СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

До десятих роковин Єжи Гротовського

Термін «перформанс» вперше з’явився в театрознавстві у середині 60-х рр. ХХ ст. в есе аме-
риканського режисера й театрознавця Р. Шехнера «Підходи до театральної критики», де новий ви-
довищний жанр представлений як ігрове видовище, що синтезує низку публічно-демонстративних 
дій, як «формальний зв’язок між грою, спортом, театром та ритуалом». Е. Гофман дефініціював 
перформанс гранично широко: це «поведінка індивідуума в момент його присутності перед групою 
спостерігачів». Автор визначив цей жанр як форму паратеатральної діяльності, що має на меті під-
вищення рівня ігрового змісту реального життя. Іншими словами, перформанс – це «інсценована 
реальність» [1].

Поява перформансу як форми видовищної ініціативи ХХ ст. представляє реакцію на відтік ігро-
вого начала як з життя в цілому, так і з театру зокрема, про що писав багато хто з практиків і теоре-
тиків сценічного мистецтва – від М. Євреїнова до А. Арто та Є. Гротовського, котрий став одним з 
перших європейських перформерів-практиків: «Перформер – з великої літери – це людина дії» [2]. 
Виходячи з цієї обставини, багато хто з апологетів перформансу вважають його єдиним сучасним 
феноменом «тотального театру».

Однак цей видовищний жанр виник набагато раніше за появу свого термінологічного визначен-
ня. Витоки перформансу та деякі його елементи в цілком сформованому вигляді можна побачити 
у достоту цікавому та маловивченому явищі епохи Середньовіччя – юродствуванні. Його можна 
умовно означити як моно- або автоперформанс. Утім, так само можна застосувати до нього ви-
значення, що є більш наближеним до релігійних видовищних форм і водночас відображає сутність 
перформансу, – дійство.

У літературі нерідко плутають поняття «той, хто юродствує» і «юродивий», визначаючи перше 
за допомогою другого. Юродивий – тип людини з особливою, часто неадекватною психікою, яка 
подвизається як жебрак на паперті або є подвижником, замкненим винятково в ортодоксально-
православній знаковій системі. Для того, хто юродствує, насамперед є характерним ігровий 
тип поведінки. Тут ми маємо справу з удаванням юродивого, з симуляцією релігійного подвигу, 
видовищно-театральною імітацією його зовнішніх ознак. Іншими словами, той, хто юродствує, – це 
і є представник середньовічного майданного перформансу.
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Деякі джерела містять низку свідоцтв про тих, хто юродствує, що підкреслюють театрально-
ігрову (перформативну) поведінку останніх. На гру в ненормальність вказував архієпископ Філарет, 
описуючи якогось Андрія, який вирішив стати на шлях юродства. «Він розідрав на собі одежу і, 
вкритий лахміттям, став здаватися таким, що з’їхав з глузду» [3]. Зворот «став здаватися» прямо 
вказує на публічно-видовищну поведінку Андрія. Історик церкви І. Ковалевський відзначав, що ті, 
хто юродствує, «зрікалися при повному внутрішньому самоусвідомленні – найголовнішої відмін-
ності людини в ряду земних істот – звичного використання свідомості, добровільно прибираючи 
вигляду безумної, а іноді й морально занепалої людини, яка не знає ні пристойності, ні почуття 
сорому, дозволяючи собі часом звабливі дії» [4]. У «Настільній книзі священнослужителя» оповідь 
про тих, хто юродствує, часто супроводжується вказівкою на їхню ігрову поведінку, на дії, пов’язані 
з добровільно взятою на себе соціальною роллю, маскою, – словом, на акторство в миру. Так, у 
фрагменті про Андрія Блаженного йдеться про те, що він поводився так, «ніби розум його затьма-
рився». Блаженний Максим «добровільно» надів на себе «личину юродивого», преподобна Ісидора 
«поводилася ніби безумна», Симеон – також «поводився ніби безумний». Саме вказане внутрішнє 
усвідомлення свого добровільного безумства, навмисна асоціальність і відрізняли тих, хто юрод-
ствує, від юродивих. Різниця між цими двома типами поведінки тонко підмічена М. Бахтіним. У 
лекціях з історії літератури, говорячи про оповідання Льва Толстого «Альоша Горщик», дослідник 
писав: «Альоша юродивий, але він неусвідомлено юродствує...» [5].

Історик святих православної церкви Г. Федотов відзначав, що юродствування було «удаваним 
безумством». У Новому Заповіті є фрагменти, що виправдовують такий тип ігрової поведінки, хоч 
і не нав’язують його: «Ми безумні, заради Христа... ми немічні... ми в безчесті... (1 Коринф. 4:10). 
Якщо відтворити церковнослов’янський текст Писання, то початок цього уривка послання апостола 
Павла звучатиме, як «ми юроди...». Або ж у Євангелії від Марка: «...хто хоче йти за Мною, відкинь 
себе і візьми хрест свій...» (Марк. 8:34). У давньоіндійській драмі Бхаси «Обітниця Яуган-дхараяни» 
головний герой змінює зовнішній вигляд, надівши личину юродивого (цей ігровий момент був та-
кож відомий індійській культурі). При цьому він каже про показну ненормальність свого персонажа: 
«Одяг безумця, за яким сховався мудрець». Цей аспект відрізняє виставу тих, хто юродствує, від 
перформансу, особливість якого міститься в автентичності, що є постійно присутньою в ньому, 
адже дійові особи та хронотоп незмінно залишаються самими собою, реальними. Враховуючи ту 
обставину, що предметом демонстрації в акціях такого типу є не результат, а процес, використання 
понять ролі або образу для перформансу здається проблематичним. Для нього на перший план 
виходить поняття «liveness», що вказує на домінування в жанрі виконавця, але не образу.

Юродствування навіть за формальними ознаками можна віднести до різновиду перформансу в 
середньовічній майданній видовищній культурі, оскільки головна визначальна риса будь-якого пер-
формансу – дія, яку прийнято означати в рамках цього явища як акцію. Виходячи з цього, багато хто 
з культурологів вважає його одним з головних проявів акціонізму. Саме тому до сфери театраль-
ності (перформанізації дійсності) може включатися будь-який ігровий прояв людської активності, в 
т.ч. й публічна моновистава того, хто юродствує.

Юродствування – спосіб зайняти нішу в маргінальному світі через свідоме виключення себе з 
соціального простору. Іншими словами, перший крок гри в юродивого – надівання маски аутсай-
дера. У фарсі «Хмільні забавки», чиє авторство приписується східноіндійському правителю VI ст. 
Махендравікра-маварману з династії Паллава, один з персонажів відгукується про іншого – юро-
дивого:

Одягнений в пістряві обноски,
Весь у ковтяках, вкритих пилом...
Він граї вранов (воронів. – А.Б.) привертає,
Звиклих до запаху потолочі.
Він весь – ходяча помийна яма
Й лишень частково – людина.



114

Поведінка тих, хто юродствує, була мимовільним уподібненням перипатетичному зразку по-
ведінки, в якому на перший план виходила іронія як спосіб ігрової поведінки. Давньогрецький пись-
менник Феофраст у «Характерах» пов’язував іронію з удаванням, поєднаним із «самоприниженням 
у діях і слові», тобто з конкретним способом ряження, яке виражається у відторгненні людиною 
властивих їй якостей та ігровій демонстрації тих рис, які сховали б її справжнє обличчя. Її природа 
– театрально-удавана: «Він навіть виправдовує тих, хто погано відгукується про нього і звинувачує 
його». Зв’язок юродствування з описаним способом публічної поведінки – поза сумнівом.

Юродство – явище, властиве насамперед міській культурі з її ідеєю мінливості, рухливості, що 
задається самим внутрішнім міським простором, некалендарним способом відліку часу. У багатьох 
середньовічних джерелах, зокрема в «Житії Авраама Смоленського», міська площа та вулиці розгля-
даються як велика сцена, а мешканці міста – як глядачі: «... і все місто і по торгу і по вулицях – всюди 
повно народу»; «і з усім містом, мужі і жінки і весь молодий вік...». Площа, вулиця, паперть – будь-яке 
відкрите і заповнене людьми місце той, хто юродствує, перетворював на театрально-видовищний 
простір. Ця обставина споріднює юродствування з одним із різновидів перформансу – флешмо-
бом – раптовою та швидкоплинною акцією, що викликає у глядачів-свідків ілюзію правдоподібності. 
Флешмоб полягає в раптовій появі посеред великого скупчення людей (площа, вокзал, торгівельний 
центр) групи перформістів, які скоюють дивні дії, що супроводжуються відповідними слоганами, і 
такому ж швидкому їх зникненні. Флешмоб існує на межі реальності та пустощів, стьобу, але при 
цьому підкоряється жорстким правилам: арт-акція має відбуватися з хронометричною точністю, її 
учасники повинні все робити з абсолютною серйозністю, не імпровізувати, а йти за встановленим 
сценарієм тощо.

Діяльність тих, хто юродствує, нерідко не лише наслідує аскезу, а й пародіює її принципи, стаючи 
своєрідним середньовічним дисидентством. Зброя того, хто юродствує, – іронічний критицизм – вид 
прихованої насмішки, яка свідчить про те, що реальність втрачає для нього своє значення. У зв’язку 
з цим доречно згадати репліку Умберто Еко щодо того, що кожна епоха пройшла власний етап по-
стмодернізму. Середньовічний «постмодерн», насамперед слов’янський, у концентрованому вигляді 
представлений у дискурсі юродствування.

Підтекст вистави того, хто юродствує, прихований у його іронії – духовній грі зі світом, що до-
зволяє побороти неприйнятну реальність, піднятися над світом утилітарних стосунків. Саме по-
движництво, залишання світу, псевдожитійна поведінка були грою із зовнішньою реальністю. Мета 
цієї гри – свобода вибору моральної поведінки, вихід за межі норм звичайної свідомості. Ті, хто 
юродствує, були «ніби прибульці з іншого світу, які не вважали за потрібне знати і робити те, що на 
загальну думку складає необхідну приналежність земного життя».

Так, приміром, юродивий Симеон «поводився наче безумний, за свої дивні вчинки зазнаючи 
насмішок, лайки і побиття...» [6]. Самара, діючи в личині того, хто юродствує, зустрівши індійського 
царя Марутту, «вивергаючи хулу на нього, став кидати в нього брудом і золою». Симон Едеський 
(IV ст.) під час церковної служби гасив свічки, кидав горіхами у тих, що молилися, чіплявся до жінок 
у храмі, епатуючи своїми діями прихожан. Як відзначав Г. Федотов, автор відомої праці «Святі 
Давньої Русі», «російським юродивим не була чужою ефектація імморалізму. Житія їхні цнотливо 
приховують весь цей бік їхнього подвигу стереотипною фразою: «Сором це творячи». В даному 
випадку ми маємо справу з наочною полемікою того, хто юродствує, зі старозавітним поняттям 
мудрості: «Всі слова вуст моїх справедливі, немає в них підступності й лукавства» (Притчі 8:8). 
Епатаж – зовнішній бік гри того, хто юродствує, натомість її глибинний сенс – у тому, що своєю по-
ведінкою він пародіює гріховну поведінку, «сміючись над світом», як сказано в одній з візантійських 
легенд. Цей епатаж був характерним для одного з провідних діячів російського церковного розколу, 
апологета старої віри – протопопа Авакума. Він виявлявся не лише в його щоденній поведінці, а й 
у літературному стилі, притаманному полемічним творам Авакума.

Цікаво, що одна з назв акторів у Китаї XVII ст. – «хуа цзи» – «ковзкі шукачі», тобто люди, що 
лавірують між звичними принципами й звичаями, за якими живе суспільство, часто ними нехтуючи. 
Вони свідомо вибирали для себе (так само як ті, що юродствують) позицію маргінала у просторі 



115

середньовічної культури. Юродствування за своїми жанровими видовищними ознаками споріднене 
не тільки із перформансом, а й з соті – середньовічною виставою «дурнів», які під ігровою маскою 
критикували загальноприйняті суспільні устої, побут і звичаї.

Інакшість того, хто юродствує, фіксується й тим, що, стаючи на шлях подвигу, він розриває зі сві-
том і виключає себе з потоку офіційної культури. Так, галицький юродивий XVII ст. Стефан, розірвав-
ши зв’язки зі світом, каже про себе ніби про померлого. Ця смерть, як і символічна смерть людини, 
що вибрала місцем свого перебування скит або монастир, чревата її народженням у новій якості.

Юродство – на відміну від традиційного чернецтва – розімкнуте. Це чернецтво в миру, на лю-
дях; той, хто юродствує, потребує глядачів, «лаятися на погордливий і суєтний світ» він має на очах 
в аудиторії. Залишившись поза нею, той, хто юродствує, стає звичайною людиною. Юродствування 
як видовище – публічне, воно не може відбутися без глядачів. Поза аудиторією, в усамітненні, опо-
даль від натовпу – той, хто юродствує, просто молиться.

Заперечення повсякденності відбувається вельми специфічним чином: той, хто юродствує, по-
годжується із правом будь-якого явища на існування, але ця згода містить у собі іманентне сміхове 
заперечення предмета обговорення. Тут виникає ситуація, коли, бажаючи сказати «ні», той, хто 
юродствує, каже «так». У даному випадку суб’єктивність вивершує реальність, і завдяки цьому від-
носно реальності здобувається свобода. Підтекст вистави того, хто юродствує, зрозумілий далеко 
не всім. Його слова і жести просто комічні й цікаві для непосвячених (грішних), що нездатні виявити 
викривальний спідній бік спектаклю, і мають значення для тих, хто побачив у ньому критичну під-
основу. Всю глибину і сенс моновистави того, хто юродствує, розшифровує лише той, хто здатен 
опредметнити інформацію, яку вона містить. Так, наприклад, блаженний Феодор Новгородський, 
засуджуючи взаємну ворожість мешканців Софійської і Торгівельної частин міста, інсценізував це 
протистояння з юродивим Миколою Качановим, який подвизався в Софійській частині міста. До 
речі, й прізвисько Миколи – Качанов – походило від комічного випадку: зображуючи переслідування 
Феодора, який перейшов кордон мостом, він кинув у нього качан капусти, через що й отримав від-
повідне прізвисько.

Показ того, хто юродствує, біфункціональний: у ньому, якщо використати думку німецького до-
слідника Шлегеля, «все має бути жартома і все має бути серйозно, все простодушно відвертим і 
все глибоко удаваним... [7]. У виставі того, хто юродствує, важливим є не лише те, що він каже, а 
й те, як він це робить, тобто першорядне значення надається жесту і вербальним засобам – анти-
фразису, метафорі, використанню слів у зворотному сенсі тощо. Схожим чином юродствує, розі-
груючи прилюдно своє удаване безумство, шекспірівський Гамлет.

Одним з характерних атрибутів того, хто юродствує, виявлявся жест, що був знаком підтексту 
видовища, який допомагав у його розшифровці. Цій меті слугувала також і «бутафорія». Наприклад, 
Прокопій Устюзький завжди з’являвся в людних місцях з трьома кочергами, якими він вказував на 
людей, на його думку, грішних. У «нечистій» лівій руці кочерга була символом пекла, натякала на 
муки, яким піддаватимуться неправедні люди.

Сценічною мовою того, хто юродствує, було оголення (характерна ознака слов’янської смі-
хової культури), непристойні жести. Їхній одяг випинав голизну, що шокувало пристойну публіку, 
як у відомого Василя Блаженного, який «не соромився людського сорому». Той, хто юродствує, 
свідомо педалював своє виключення з суспільства, з часового річища. Натомість сміхова реакція 
більшої частини публіки допомагала йому приховати істинний сенс вистави, «законспірувати» його. 
До вистави того, хто юродствує, повною мірою відноситься афоризм давньогрецького філософа 
Епіктета: «Якщо хочеш бути філософом, готуйся до того, що тебе піднімуть на кпини». Епіктет 
з власного досвіду знав, що означає місце маргінала у суспільстві, – він був рабом. Російський 
філософ Карсавін писав про культурного майданного маргінала: «Коли він плаче, йому не вірять... 
Блаженний блазень, що із самотності зробив загальнокорисну професію. – Всі його відкинули, всі 
над ним глумляться...».

За логікою своєї діяльності (якщо традиційно розглядати її в межах церковної культури) той, хто 
юродствує, мав благати про благочестя, смирення, покору, доброчинність, але насправді «в осно-
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ві цього подвигу лежить устремління відкрито і не зважаючи на особи, викривати і по можливості 
викорінювати людську брехню, хай би вона прикривалася пристойними приводами» [8]. За ідеєю, 
глядачі мали б дослухатися до всього, що вони чують і бачать. Але тут набирає чинності (на думку 
О. Панченка) «парадокс актора» і «парадокс глядача» (терміни Д. Дідро). Перший полягає в на-
очній невідповідності очікуваного і дійсного сенсу вистави того, хто юродствує. «Парадокс актора» 
досягається іронічним двоплановим використанням слова – водночас у прямому і переносному 
сенсі. Цей прийом використовує пушкінський Миколка – залізний ковпак у «Борисі Годунові», який 
звертається до царя, скаржачись на дітей, що відібрали у нього монету: «Накажи їх зарізати, як 
зарізав ти маленького царевича».

Парадоксальність видовища, що розігрується на паперті або на площі – улюблених сценічних 
майданчиках тих, хто юродствує, – у тому, що глядач, який має сповнитися почуттям обурення до 
грішників, навпаки, стає свідком блюзнірства. Той, хто юродствує, сам провокує його на гріховні дії: 
гнів («Йде геть, дурень! Схопіть дурня!» у Пушкіна), побиття тощо. Це «парадокс актора».

Двоплановості слова у виставі того, хто юродствує, відповідає прийом роздвоєння сутності. З 
цього приводу Ю. Лотман писав: «Середньовічна культурна свідомість поділяла світ на дві групи: 
за ознакою значимості / незначимості» [9]. За допомогою цього роздвоєння, організації ігрового 
«антисвіту» відповідним чином оформлюється простір майданної вистави. Поряд з реальністю, що 
піддається іронічному осміюванню – викриттю, фантазується «світ навиворіт». Той, хто юродствує, 
як людина не від світу цього, мешкає в тому світі – антиподі повсякденності.

У його виставі зв’язки між речами, їхні ознаки деформовані, зсунуті в найнеочікуваніший спо-
сіб, у світі – конструкті вистави в постановці і виконанні того, хто юродствує, реалізувалося раннє 
християнське уявлення про «останніх», що стануть «першими». 

Подвиг того, хто юродствує, реалізується в театрально-ігрових формах, про що свідчить і його 
костюм. Це лахміття на будь-яку погоду, крізь діри в якому обов’язково прозирає тіло. Причому цей 
сценічний одяг обтріпаний не лише від ветхості, а й від того, що його рве сама людина, яка стає 
на шлях юродствування. Андрій Цареградський власноруч покремсав ножем свій одяг. Грецький 
ісіхаст Савва зняв і викинув свій одяг, мотивуючи цей вчинок тим, що голою приходить людина 
у цей світ. У Василя Блаженного було ще одне прізвисько – Голий. Дж. Флетчер був здивований, 
що російські юродиві «ходять абсолютно голі, навіть узимку в найлютіші морози лише підперезані 
лахміттям». Часто голими зображували тих, хто юродствує, іконописці. Голизна робить того, хто 
юродствує, персонажем середньовічної майданної культури, один з героїв якої самовизначається 
таким чином: «Аз есми наг и бос, голоден и холоден...».

Голизна має знаковий характер і в інших культурах. Коли йшлося про те, що Індра з’являвся 
у світі в образі відлюдника, то неодмінно підкреслювався старезний характер його одягу, що ледь 
прикривав тіло і був зроблений з мочала – матеріалу, характерного для одягу представників сус-
пільного «дна» слов’янської майданної культури. Брати Сунда та Упасунда – персонажі індійських 
міфів, – вирішивши «скоїти подвижництво», насамперед скинули царський одяг і «облачилися в 
грубе руб’я з мочала».

В одному з середньовічних оповідань ідеться про те, як Мейстер Екхарт зустрів абсолютно 
голого хлопчика, який, за його власним твердженням, ішов від Бога до Бога і передбачав знайти 
останнього там, де залишив свої речі. Мотив голизни тут означає відчуженість від речового світу 
(ширше – вмирання для нього), що допомагає поєднатися із сакральним. Слов’янське юродству-
вання – подібне до екхартівського хлопчика.

У культурному сенсі місце того, хто юродствує, – між храмом і майданом, у соціальному плані 
він – маргінал, що виключив себе із просторово-часових параметрів дійсності. Той, хто юродствує, 
свідомо принижує себе в очах оточуючих через оголення, іномовлення, публічне відправлення фі-
зіологічних потреб, приголомшуючи натовп. Як писав індійський лірик ХIII ст. Пехлеві, «я дервіш, я 
переношу презирство поголосу...». Однак таке приниження – за своєю суттю – духовне піднесення, 
що дозволяє в деяких випадках навіть отримати дар пророцтва. З цього приводу Г. Федотов писав: 
«Прозрівання духовних очей, вищий розум і сенс є нагородою за попрання людського розуму по-
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дібно до того, як дар зцілення майже завжди пов’язаний з аскезою тіла, з владою над матерією 
власної плоті» [10].

Той, хто юродствує, говорить правду у вічі, викриває, а робити це в умовах феодально-церковної 
диктатури легше надівши дурнувату маску – адже розмов дурня, блазня не сприймають серйозно. 
Окрім того, гра в безумство до деякої міри убезпечувала. Удавана ненормальність того, хто юрод-
ствує, його відстороненість від «нормального» світу маскували від більшості оточуючих справжній 
сенс його вистави. Еразм Роттердамський писав: «...хай зронить необережне слово мудрець – го-
ловою своєю він заплатить за це, а в устах дурного блазня ті самі слова збурюють захоплення». 
Дурість того, хто юродствує, виявляється мудрістю зі зворотним знаком, реалізувати яку можна 
лише у грі. Відповідним чином вчинив у Давньому Китаї якийсь Лу Тун на прізвисько Це-юйєм. Він, 
не бажаючи служити чуському правителю Чжан-вану, інсценізував власне безумство і, кинувши 
суєтний двір, став жити відлюдником.  Реанімація юродствування відбулась у другій половині ХХ 
ст. (нагадаю, що за Петра І ті, хто юродствує, зазнали переслідувань і практично щезли). На дум-
ку літературознавця П. Басинського, ця гра використовувалась автором праці «Засади мистецтва 
святості» отцем Варнавою (Біляєвим), періодично проявлялась у письменників: пізнього Льва Тол-
стого і його однофамільника Олексія – «радянського графа», Шаламова, Пастернака, Глазкова, 
Шпалікова, Венедикта Єрофієва, українського перекладача Миколи Лукаша та ін. Культуролог Р. 
Дарендорф у написаному ще у 1953 р. есе «Інтелектуал і суспільство. Соціальна функція «блазня» 
у ХХ столітті» зіставив функції того, хто юродствує, і сучасного митця, наблизивши їх одне до одно-
го. Суспільна роль і митця і блазня, що юродствує, за Дарендорфом, «полягає саме у тому, щоб 
не грати ніякої ролі, не робити того, що «прийнято» і «годиться»... Сила блазня – в його свободі 
від суспільно-ієрархічного порядку; його голос лунає не лише зсередини, але й ззовні суспільної 
системи. Блазень належить цій системі, але не служить їй; він може безстрашно висловлювати про 
неї найнеприємніші істини».

Споріднює феномен юродствування з перформансом мінімізація у видовищі останнього вер-
бального аспекту. Текст як такий, що подається у вигляді традиційних монологів, діалогів, окремих 
реплік, у перформансі відсунутий далеко на задній план або повністю відсутній. Деякі апологе-
ти цього жанру взагалі вважають, що наявність заготовленого тексту руйнує його. У цьому сенсі 
перформанс можна розглядати як одне з джерел постдраматичного театру, який віддає пріоритет 
тілесно-пластичній виразності, що є характерним і для моновистави того, хто юродствує, якому по-
вністю відповідає визначення Ежи Гротовського: «Перформенс – це спосіб існування» [11].
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РЕЖИСУРА: ДО ІСТОРІЇ ТЕРМІНІВ

Згідно з поширеною точкою зору, режисура народилася в останній чверті ХІХ ст. Щоправда, 
поширена ця зовсім не безневинна теза лише у певному просторі й часі.

У різних дослідників дата народження режисури варіюється – від середини XVIII до початку ХХ 
ст.; інколи ця дата визначається з відповідними уточненнями – «початки сучасної режисури», «ре-
жисура в сучасному розумінні», «сучасна режисура» і нарешті – «режисура літературного театру».

Однак поряд із цим існує й інша точка зору, представлена, зокрема, в «Енциклопедії польського 
театру», що була видрукувана 2003 року у Варшаві. Авторка цієї ґрунтовної праці, не заперечуючи 
поширеного твердження про те, що режисура – дітище ХІХ ст., подає короткий нарис історії про-
фесії від початків (античності) і навіть говорить про першого відомого польського режисера, поста-
новника «Ludicium Paridis» 1522 року у Вавелі. А далі статтю «Stanisław z Łowicza» починає зі слів: 
«pierwszy w Polsce reżyser znany z imienia <…> Inscenizował 1522 sztuke…» [1]; латиною ця посада 
називалася «moderatore atque dux» (керівник і начальник).

Не будемо, проте, обговорювати теорії походження режисури, адже все це лише точки зору; 
звернімося краще до фактів або принаймні до слів, які зберегли згадку про факти.

Факти ж завжди варті вивчення, а надто у випадках, коли вони суперечать поширеній точці 
зору.

Незалежно від інтерпретації ці факти засвідчують процес роботи якихось осіб (режисерів або 
«проторежисерів») над видовищами.

Головний документ, який віддзеркалює режисерську діяльність у «дорежисерському» театрі, – 
примірник п’єси, в якому позначені мізансцени вистави, сценічні ефекти, описи гримів, костюмів і 
т.ін. (переінакшивши репліку Вс. Мейєрхольда, назвімо ці примірники книгами «смачних ремарок» 
із приводу п’єси, що виставляється).

В європейських мовах ці примірники дістали різні назви: в англійській мові – promptbook, 
promptcopy, regie book, regie, working manuscript, working script; у данській мові – regieprotokol; у 
німецькій – Regie-buch; у французькій – livret de mise en scène (букв. – книга підказок) та ін. [2].

Вперше такі примірники фіксуються у керівників середньовічних містерій. У Німеччині ці при-
мірники (Dіrіgіerrolle) створювалися шпільрегентами (Spielregent), інколи навіть позичалися іншим 
монастирям і приходам. В Іспанії вони називалися консуетас («consuetas»), в Англії – ордінале 
(ordinale – від ordo), регіструм (registrum, registra), у Франції – abregié. Завдяки церковній і монас-
тирській традиціям примірники багатьох великодніх ігор і містерій збереглися.

Один з найдавніших серед таких примірників створений франкфуртським шпільрегентом, під 
керівництвом якого 1350 року була виставлена містерія. Цей примірник являє собою два сувої за-
вдовжки в чотири з половиною метри з нанесеними червоним чорнилом вказівками латиною.

У Мадриді за підготовкою ауто спостерігав столичний коррехідор або його заступник і двоє рехі-
дорів, а верховну владу представляв член Ради Кастилії, іменований комісаром, суперінтендантом 
або протектором, який також створював план постановки і мусив забезпечити попередній перегляд 
видовища. Він також заздалегідь підбирав виконавців і навчав їх, інколи протягом тривалого часу.

В одному з примірників люцернської містерії викладені вимоги до виконавців: «Люципер мусить 
мати розкішний, лютий і гордий вигляд. Чорти повинні бути сильними чоловіками, вміти кричати, 
немов чибіси, й робити дивовижні стрибки. Дочка Ірода мусить володіти мистецтвом танцю. Ролі 
ангелів повинні виконуватися чотирнадцятилітніми хлопчиками з ніжними голосами, роль Пресвя-
тої Діви Марії – молодим священиком або хлопчиком з належною статурою, ніжним голосом, скром-
ними жестами й бездоганним поводженням».

За «режисерськими примірниками», що містили початкові й фінальні репліки виконавців із «ре-
жисерськими» ремарками, керівник визначав порядок виходів персонажів, виконував функцію суф-
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лера, а палицею-указкою (нім. Dirigierstab) торкався тих акторів, які мусять вступати в дію. Такий 
керівник вистави з паличкою і «режисерським примірником» у руках зафіксований, зокрема, на відо-
мій гравюрі Ж. Фуке «Мучеництво св. Аполлонії» (1460).

Оскiльки однiй особi неможливо було здiйснити режисуру настiльки складного масового ви-
довища, обов’язки керiвника розподiлялися мiж декiлькома особами. Так, угода мiж виконавцями 
мiстерiї у Валансьєнi (1547 р.) розподiляє органiзацiйну роботу мiж 13-ма суперiнтендантами. Один 
брав на себе вiдповiдальнiсть за трибуни для глядачiв i обладнання площi для гри, iншому до-
ручалася органiзацiя дiї, тобто робота з виконавцями, третьому – музична частина, трюки тощо, 
четвертому – обробка тексту, переписування i розподiл ролей. Далi – органiзацiя частування гостей 
i влаштування бенкетiв, збереження порядку в мiстi у днi показу мiстерiй, охорона декорацiй, що 
залишалися на площi на нiч i т. ін. (так, мiська влада мiста Монса заборонила вхiд на площу, де 
йшла мiстерiя, дiтям до 12 рокiв без супроводу дорослих, старим немiчним людям i вагiтним жiнкам, 
а також встановила нiчну варту для охорони декорацiй i призначила охорону для чергування при 
мiськiй радi; до дев’ятої години ранку нiкого не пропускали на площу, i тiльки з появою збирачiв, що 
стягували платню з глядачiв, площа вiдкривалася для народу).

У XVIII ст. у примірниках французького актора Анрі-Луї Лекена записуються не лише мізансце-
ни, а й усі необхідні декорації, аксесуари, музичні номери тощо. Так, у режисерському примірнику 
до постановки трагедії Вольтера «Альзіра» (1736) наведені вказівки співробітникам, диригентові, 
секретареві-суфлерові, машиністові-декораторові, костюмерові, старшому бутафорові, керівникові 
співробітників, а також дається повний монтувальний лист вистави. Подібні примірники, очевидно, 
були необхідні і для постановки складних машинних трагедій XVІІ ст.

На етнічній території України такі вказівки вперше зустрічаються у примірнику п’єси Лаврентія 
Горки «Іосиф Патріарха» (1708), на сторінках якої подається запис мізансцени – «образ хору, як 
муринчики скакали».

У ХІХ ст. істотні зміни у формат цих примірників вносить дирекція Паризької опери, котра, по-
чинаючи з 1829 року, друкує т.зв «головні пояснення» (франц. indications générales) – видання, які 
давали спеціальні театральні пояснення щодо планування, мізансценування, костюмів, декорацій, 
техніки чистих перемін, бутафорії та реквізиту, необхідних для постановки конкретної опери («Жи-
дівка», «Роберт Диявол» та ін.). Ці пояснення використовувалися у практиці постановки вистав 
на сценах інших театрів, у т.ч. зарубіжних, і відіграли значну роль у тиражуванні постановочних 
канонів оперної вистави. Інколи в англійському театрі вживається також сленговий вираз «редакція 
французька» (англ. French edition) – друкована версія успішно поставленої п’єси з усіма ремарками, 
що вказують на мізансцени, постановочні ефекти, музичні номери тощо. Згодом у Франції з’явився 
термін «livret de mise en scène» (у буквальному перекладі – книга постановки), а в англійському 
театрі – promptbook (букв. – книга підказок, книга нагадувань, книга допомоги).

Паралельно до примірників з’являються й терміни, в яких віддзеркалюється діяльність, спрямо-
вана на організацію вистави.

На різних етапах розвитку театру цю функцію виконували драматурги, провідні актори, худож-
ники, адміністратори, однак уже в античному театрі з’являються посадові особи, до обов’язків яких 
входить організація роботи над виставою.

У давньогрецькому театрі здійснення цієї функції приписується хорегам, корифеям, дидаска-
лам, гіподидаскалам, хородидаскалам (χοροδιδάσκαλος), орхестродидаскалам, трагедодидаска-
лам (учителям трагічних хорів, авторам п’єс), у давньоримському театрі – dоmіnus grеgіs (щось на 
кшталт антрепренерів) та ін.

У середньовічній Франції для характеристики режисерської функції вживається латинський тер-
мін «dicit», а сам постановник називається «соnduсtеurs du jеu» або «maître du jeu» (керівник гри), 
«cоnduсtеurs dеs sесrеts, maître des secrets» (творець сценічних чудес), інтендант (intendant – ке-
рівник) і суперінтендант (superintendant). Ця ж назва (intendant) дістає поширення в англійському й 
німецькому театрі (сьогодні функції інтенданта розрізняються у театрах різних країн: в Італії – це 
фінансовий, а в Німеччині – артистичний керівник театру). Поряд із цим у театрі середньовіччя 
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вживається й латинський термін ordinary – головний координатор великих вистав під час свята Тіла 
Господнього.

Одного з керівників містерій (лат. conductor, conductoris, conductor histrionum; франц. conducteurs 
des secrets – керiвник секретiв, творець див) можна побачити серед перших вiдомих зображень 
організатора вистави у XVI ст. – на малюнку з рукопису швейцарського драматурга ХVI ст. Якова 
Руофа, котрий сам втілював власні драматичні твори. Він пiдбирав виконавцiв i вчив їх, iнколи про-
тягом тривалого часу.

В Італії ХV-ХVІ ст. ця функція фіксується в термінах фестайоло (італ. fеstаіоlо, festaіnolі, fеstаіоlо 
або festaіuolі, від fіеstа – свято; керівник мандрівної трупи, постановник святкових урочистостей) і 
капокоміко (саросоmіса або саросоmісo, regiacomica, від capo – керівник і comico – актор). У XV 
ст. в Англії фіксується також термін pageant master – керівник педжента. В Іспанії ХVІ ст. – автор 
комедії (аutоr dе соmеdіаs, творець вистави). У Франції ХVІІ ст. – grаnd dіvеrtіssеur (завідувачем 
королівських розваг), intendant, premier garçon de théâtre. У німецькому театрі XVIII ст. – принципал 
(лат. principal). У театрі єзуїтів – хорег.

З XІV ст. в Англії фіксується й посада, котру за її призначенням можна було б умовно назвати 
«головним режисером усієї держави». Це – Masters of the Revels (що можна перекласти як майстер 
насолоди) – у XІV-XVІІ ст. це посадова особа при королівському дворі, до обов’язків якої входила 
організація королівських свят і розваг. З кінця XV ст. йому підпорядковується ціле управління – The 
Office of the Revels (що можна перекласти як Управління забезпечення розваг, Управління організа-
ції насолоди або Управління організації байдикування). Діяльність цієї структури спрямовувалася 
на організацію свят і розваг: управління майном, відстеження рахунків, забезпечення матеріалами 
і майстрами для виготовлення реквізиту, шаф для одягу, а також докладний облік усіх учасників 
«насолод». Сам керівник управління здійснював контроль і цензуру творів, які виставлялися перед 
глядачем, а за правління Єлизавети ще й видавав патенти на влаштування видовищ.

У видрукуваному Російською Академією наук 1731 року «Німецько-латинському і російському 
лексиконі» («Вейсманів лексикон») для позначення діяльності режисера вживається німецький тер-
мін Comodiantenmeister – «der Printz darunter, imperator histricus», що перекладається як «началь-
ник комедианский, управитель в комедии». У цей же час у Росії вживаються терміни модератор, 
мідіратор, модератор, медіатор (від лат. moderator – керівник).

У шкільному театрі XVIII ст. на етнічній території України у цей час вживається словосполучен-
ня «mаgіstеr соmаеdіае» (застосоване 1736 року Митрофаном Довгалевським, який, атестуючи в 
Київській академії Саву Лебединського, позначив навпроти його прізвища – «mаgіstеr соmаеdіае», 
що, на думку Д. Вишневського, свідчить про те, що учні писали інтермедії, а можливо, були й режи-
серами); цей термін дістав поширення також у польському театрі XVIІ ст. (лат. mаgіstеr соmаеdіае, 
польськ. magister komedyjej).

Сама ж функція створення видовища у шкільному театрі на етнічній території України позна-
чалася словосполученням «проязведена на феатре» (саме так подається у М. Козачинського у 
шкільній драмі «Трагедіа сирѣчь печальная повѣсть о смерти послѣдняго царя сербскаго Уроша 
Пятаго и о паденіи Сербскаго царства...», яка у червні 1733 року була поставлена – «проязведена 
на феатре»).

Французький термін «régisseur» (від лат. rego – керівництво; франц. metteur en scene; англ. 
dіrector; нім. Regіsseur; ісп. dіrector de teatro; вірменськ. – ŗezhisor, derusuyc; польськ. reżyser) фік-
сується у французькому театрі в ХVІІ ст. Поряд із цим у французькому театрі вживається термін 
metteur en scène, а в Англії – рrоduсеr – продюсер – творець, організатор вистави.

 1742 року термін «режисер» завезено до Росії (вперше слово вживається стосовно керівника 
французької трупи, що гастролювала в цей час); з 1762 року слово вживається в офіційних доку-
ментах; з 1771 року «головним режисером» Придворного театру призначається І. Дмитрієвський; 
1783 року створюється спеціальний комітет для управління видовищами і музикою на чолі зі статс-
секретарем Катерини О.В. Олсуф’євим. Вводиться також посада інспектора або наглядача, котрий 
поєднував адміністративні й творчі функції.
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Поряд із цим у програмі російської придворної оперної вистави «Сципіон» 1745 року виокрем-
люються такі види діяльності, як «музику сочинил», «стихотворство учинено» и «изобретение 
оперы» (останнє визначення, вірогідно, стосувалося режисури). 1747 року у програмах російського 
придворного театру зустрічається також інше словосполучення, що має відношення до функції ре-
жисури: «Украшения. Виды и танцы всея оперы» або 1750 року «Украшения, Зрителства и балеты» 
(у цьому розділі подається опис декорацій і «постановочних» ефектів). Водночас при дворі Єлиза-
вети Петрівни режисерська функція фіксується у термінах «інвентатор» (постановник видовищ з 
машинами); «учредитель позорищных действий» та ін.; не виключено, що й назви «штукмейстер», 
«шпрінгер», «ташеншпілер», «позитурний майстер» також були пов’язані саме з організацією ви-
довищ.

У Німеччині слово regie (режисер) вперше фіксується 1771 року; поряд із цим і в Німеччині і в 
Польщі відомий термін Inspizienten (польськ. inspicjent) – посадова особа, відповідальна за виходи 
акторів на сцену тощо, помічник режисера, режисер. Згодом вживається також термін інсціпієнт 
(лат. inscipient) – в українському театрі ХІХ ст., а також у сучасному болгарському, македонському, 
словацькому і польському театрі це помічник режисера. У німецькому театрі ХІХ ст. ця посада зі-
ставлялася з посадою театрального інспектора (Theater-Inspector).

Термін «режисура» (франц. mise en scene, англ. production, stating, direction; нім. Inszenierung, 
Regie; ісп. puesta en; польськ. reżyseria; застаріле укр. «директура» – у С. Чарнецького, «режисе-
рія» – в Івана Франка, «режисерство» – у Марка Кропивницького та Івана Карпенка-Карого) фік-
сується на початку ХІХ ст. Німецький «Лексикон театру» 1839-41 рр. так пояснює значення термі-
на «Regie» – артистичне керівництво групою виконавців; особа, котра здійснює цю функцію, – це 
справді серце і дихання будь-якої сцени; гарна режисура часто рятує театр там, де дії його дирекції 
є помилковими; проте погана, непрофесійна режисура здатна негативно вплинути на імідж театру, 
навіть якщо його дирекція працює на високому рівні; режисер є важливою зв’язковою ланкою між 
керівним складом театру та підлеглими, між безладом і порядком, між найрізноманітнішими смака-
ми, вподобаннями, переконаннями, між публікою, акторами, касою та мистецтвом тощо; режисер 
несе велику відповідальність, це важка, безпосередньо взята лише на себе праця; дуже рідко при 
цьому він отримує належну платню, навіть якщо він працює на високому рівні; режисер часто ви-
ступає радником директора з питань репертуару, розподілу ролей, запрошення на роботу акторів 
та їх звільнення, гастролей, декорацій, костюмів та ін.

У Росії, в журналі «Сын Отечества» 1833 року було видрукувано актуальний на той час ви-
тяг з паризького видання «Code théâtrale» (1829), в якому було сказано, що режисер «имеет 
непосредственный надзор за труппою», що він –«дополнение директора», «назначает, по пред-
варительному соглашению с директором, репетиции, позволяет или запрещает вход за кулисы не 
принадлежащим к театру».

Точну дату першого вживання слова «режисер» і похідних від нього в Україні не зафіксова-
но. Однак на афішах трупи М. Старицького (1883-1885 рр.) М. Старицький позначався як власник: 
«Трупа М.П. Старицького», а дрібними літерами зазначалося: «Режисер М.Л. Кропивницький» (чим 
був невдоволений М. Кропивницький, котрий з сезону 1874-1875 рр. посідав посаду режисера в 
різних трупах – «на зиму 1874-75 р., – писав він, – заанґажував мене антрепренер Свірщевський 
(по сцені Медвєдєв) режисером в Херсон»). У 1899 році М. Кропивницький позначений на афіші 
«Товарищества русско-малорусских артистов М.Л. Кропивныцкого» як головний режисер. Постать 
режисера згадується у п’єсі «Талан» М. Старицького (1894). 1876 року це слово вживає Юрій Федь-
кович у «Послідній увазі» до драми «Довбуш…».

Поряд зі звичним терміном «режисер» з XVII ст. у європейському театрі широко застосову-
ється термін директор (англ. dіrесtоr; нім. Schauspieldirektor, Theaterdirector; ісп. dіrесtоr dе tеаtrо). 
У другій половині XVIII ст. термін «директор» відомий у Франції («le Titre de directeur general des 
spectacles»). 1765 року ця посада відома у Польщі (латиною вона називалася «Officium Directoris 
generalis Spectaculorum Generoso»). У польському театрі XVIII-XIX ст. вживалися словосполучен-
ня «директор балету», «директор комедії», «директор музики», «директор опери», «директор ор-
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кестру», «директор спектаклю», «директор спектаклю національного Його Королівської Милості» 
(dyrektor spektaklku narodowego JKM), «директор сцени», «директор театральний», «директор хо-
рів» та ін.

У Росії 1756 року імператрицею Єлизаветою був підписаний указ Сенатові «учредить Русский 
для представления трагедий и комедий театр», директором якого було призначено П. Сумарокова. 
1766 року Катерина ІІ створила Дирекцію Імператорських театрів, першим директором якої був            
І.П. Єлагін.

1786 року Моцарт створює одноактний зингшпіль «Der Schauspieldirektor» («Директор театру»), 
в якому головний герой виконує саме артистичну функцію.

Йоганн Гете, котрий у 1791-1817 рр. очолював Ваймарський придворний театр, посідав посаду 
директора (тимчасом як обов’язки директора-розпорядника виконував Франц Кірмс); свої обов’язки 
Гете виконував абсолютно безкоштовно, проте в угоді був такий пункт: «Таємний радник фон Гете 
забезпечує артистичне керівництво виставами одноосібно і на основі необмежених повноважень». 
І далі, у спеціальному додатку від 11 грудня 1808 р. Гете пояснював, що саме він має на увазі під 
«артистичним керівництвом»: «читання й оцінку п’єс; затвердження п’єс до постановки; редагуван-
ня, скорочення, переробку окремих місць; розподіл ролей; застольні репетиції; за необхідності – 
індивідуальні репетиції; відвідування сценічних репетицій, особливо ж генеральних; затвердження 
оформлення, включаючи костюми й реквізит; виготовлення нових декорацій до постановки; а також 
усе інше, що може знадобитися, аби покращити постановку п’єси».

Польський «Театральний словник» 1808 року протиставляє посаду директора антрепренерові 
на тій підставі, що контролеві директора підлягає вишкіл театральний і він формує таланти моло-
дих акторів. Щоправда, приблизно в цей же період видрукуваний у Ляйпцигу «Лексикон театру» 
(1839) чітко розділяє творчу функцію режисера (Regie) й адміністративну функцію директора театру 
(Theaterderector).

1812 року Г. Квітка-Основ’яненко у листі до А.В. Владимирова писав: «Имею честь быть ди-
ректором театра по общему и единодушному избранию». У даному разі також ішлося про функцію 
артистичного керівника.

У Галичині у ХІХ ст. термін «директор» вживався для позначення артистичного керівництва 
театром. Так, Омелян Бачинський у 1864 році був саме директором очолюваного ним театру то-
вариства «Руська Бесіда» – і не лише адміністративним, а й творчим (С. Чарнецький писав про 
«директуру Омеляна Бачинського»). Так само й Іван Гриневецький у 1882-1889 рр. був саме ар-
тистичним директором театру товариства «Руська бесіда», тимчасом як напарник Іван Біберович 
був адміністративним директором того самого театру в цей самий час. І Йосип Стадник у 1906-1912 
рр. був директором, тобто й режисером цього театру. Так само й М. Садовський протягом року                
(1905-1906) був директором цього театру. М. Садовський називав себе директором власної антре-
призи у Києві (1907-1919), яка стала першим стаціонарним київським театром.

З XVIII ст. функція директора фіксується у термінах «директора» або «дирекція» (лат. directio; 
польськ. dyrekcyja, dyrekcja; нім. Direction) – мистецьке керівництво театром.

Поряд із переліченими в театрі початку XIX ст. фіксуються й інші терміни, що стосуються режи-
сури: мізансцена (франц. mіse en scene – розташування на сцені) – у французькій мові цей термін 
вживається з 1820-х рр. у значенні «режисура», тобто «постановка вистави»; інсценізація (від лат. 
in – на і scaena – сцена; польськ. – inscenizacja) – у польському театрі – постановка, постава, ре-
жисура.

Режисура, кажуть, народилася в останній чверті ХІХ ст.
Це твердження означає, що режисура – явище модерного театру.
Небезпечність цієї тези обумовлена не лише етичним аспектом (марнославство професії), а й 

практичними наслідками.
Адже при пов’язуванні, таким чином, «достеменної» режисури виключно з формами, народже-

ними театром кінця ХІХ ст., ігнорується, а то й радикально заперечується досвід, накопичений до-
модерним театром упродовж двох з половиною тисячоліть. І не лише технологічний досвід, який 



123

суперечить зручним навичкам та естетичним орієнтаціям театру ХХ століття, а й увесь історичний – 
етичний, економічний, психологічний, педагогічний та ін. – скарб професії. Що й призводить, укотре 
вже, до чергового самообкрадання.
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СЦЕНА І РУХ. 
КОНЦЕПТИ АКТОРСЬКОГО ІСНУВАННЯ 

ТЕАТРАЛЬНОГО АВАНГАРДУ

Одним із програмних завдань авангардистської театральної творчості стало формування ново-
го типу актора, розробка новітніх акторських технологій та засобів сценічного існування, що на за-
гал обумовлювалося перехідним етапом в історії культури першої половини ХХ століття. Адже за-
гальновідомо, що в змістовному плані модерністське мистецтво опікувалося культом суб’єктивного 
начала, складними внутрішніми психологічними переживаннями, цікавилося глибинами людської 
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психології, підсвідомості. А для того, аби образно відтворювати це на сцені недостатньо було 
описово-характеристичного ігрового інструментарію, яким переважно користувалися виконавці. 

Недостатньо для цього виявилося і форм достовірного, реалістичного плану, що їх наполегливо 
удосконалював, розробляючи свою систему, Костянтин Станіславський. До того ж система Ста-
ніславського була практично єдиною більш-менш відпрацьованою акторською технологією театру 
переживання, виробленою на основі діяльності Першої студії МХТ 1913 року. І у тому вигляді, в 
якому вона функціонувала на початковому етапі, була малопридатною за межами МХТ. Інша річ, 
що плідний розвиток ідей Станіславського Михаїлом Чеховим і Річардом Болеславським у практиці 
американського театру дав можливість пізніше створити голлівудську театральну школу, активно 
діючу й дотепер [1]. 

Паралельно з герметичною системою виховання актора, запропонованою Станіславським, 
тривали пошуки й інших митців. Достатньо сказати, що кількість мистецьких об’єднань під назвою 
Студія у 1910-і рр. збільшувалася в геометричній прогресії. Адже «новому мистецтву» знадоби-
лася так звана опредмечена емоція, тобто оприлюднення колізій внутрішнього життя суб’єкта в 
новітніх художніх формах, неординарне вираження плану змістовного в плані формальному. Від-
так, формулюючи дефініцію опредмечена емоція, маємо на увазі відтворення внутрішнього життя 
мистецькими засобами не подібними до реалістично-життєвих прийомів, аби незвичний, базований 
на філософських ніцшеансько-фрейдистських засадах план змістовний, виявити в образному плані 
формальному. 

Одним із реформаторів саме у сфері акторської технології, апологетом «нового мистецтва» 
1900-х років, тим, хто на практиці займався пошуками опредмеченої емоції, був проповідник такого 
явища, як евритмія швейцарський композитор і педагог Жак Далькроз. Саме ж поняття евритмія 
сформулював і вперше застосував у сфері театральної творчості філософ-теософ, ідеолог антро-
пософського вчення Рудольф Штайнер. Драматургія та організація театральних містерій як спосіб 
духовного очищення, було одним із захоплень Рудольфа Штайнера: 15 серпня 1910 року в Мюн-
хенському театрі відбулася прем’єра його першої драми «Біля воріт посвячення». Штайнер влашто-
вував також містерії, що призначалися лише для посвячених – членів Теософського товариства, 
оскільки тут особливою езотеричною мовою відтворювалися шляхи внутрішнього розвитку людей, 
чиї долі пов’язані протягом кількох земних життів [2]. Паралельно Штайнером здійснювалась роз-
робка та впровадження евритмії, що мала суто прикладний педагогічний характер, як спосіб розви-
тку творчих здібностей дітей в організованій ним школі [3]. 

Комплекс ритмічного виховання Далькроза, в якому поєдналися евритмія, методика тренінгу та 
дисципліни акторського тіла і концепт ритму, запозичений із книги Карла Бюхера «Робота і ритм», 
безпосередньо вплинув на формування авангардного типу сценічності й надзвичайно плідно за-
стосовувався театральними експериментаторами кінця 1910-х – початку 1920-х рр. Наслідки Даль-
крозових розробок розсіяні в усій авангардній театральній культурі: їх можна побачити і в експе-
риментах синьоблузників, і в біомеханіці Мейєрхольда, і у виставах Ігоря Терентьєва, і у пошуках 
єврейського театру під керівництвом Олексія Грановського, і у постановках Миколи Фореггера. Осо-
бливим чином артикульовані ідеї Далькроза, знайшли вияв і у системних вимогах до акторів Леся 
Курбаса, зокрема під час підготовки вистав «Цар Едіп» (1918) та «Газ» (1923). 

Парадоксально, але Жак Далькроз, вчення якого було сприйнято і засвоєно багатьма практи-
ками як театру, так і кіно [4], не був ані театральним діячем, ані реформатором сцени. Спочатку він 
просто займався вихованням дітей із застосуванням ритмічної гімнастики, яка згодом склала базу 
для здійснення пошуків нової акторської антропології. Далькроз почав розробляти свою систему, 
перебуваючи у Швейцарії, де відкрив студію виховання ритмікою, наголошуючи на тому, що «рит-
міка – це не самостійний жанр, а навчальний метод, прикладна дисципліна, що розвиває почуття 
ритму. Ритмічні вправи справляють вплив на увесь психобіологічний устрій людини, зміцнюють її 
пам’ять, стимулюють творчу фантазію, тренують здатність зосереджуватися на запропонованому 
завданні, яка вимагає як обсягу, так і стійкості уваги. Нервова система, як і мускулатура, піддаєть-
ся розвиткові, тому людина, що володіє ритмом, буде краще грати, якщо він музикант або актор; 
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краще танцювати, якщо він танцівник; краще почувати себе, якщо він хворий душею (ритміка за-
стосовується в психіатрії) або тілом…» [5]. 

Наступний етап Далькрозової діяльності пов’язаний із Німеччиною, з містечком Геллерау під 
Дрезденом, де підприємець і меценат Вольф Дорн спеціально для Далькроза збудував приміщення 
Інституту з прекрасним залом, унікальним освітленням, специфічними сценографічними можливос-
тями, куди, мов прочани, з’їжджалися діячі культури з усієї Європи. Родинними зв’язками Вольф 
Дорн був тісно пов’язаний із Росією (його мати і дружина були російського походження), а тому 
серед учениць цього Інституту завжди були студійки з Росії. 

На період 1911–1914 рр., коли Інститут Далькроза діяв у Геллерау, припадає час найбільшої 
популярності вчення Далькроза в Європі. До Геллерау приїжджали Адольф Аппіа, Поль Клодель, 
Бернард Шоу, захоплення далькрозівським вченням знайшло відбиток навіть у творчості амери-
канського письменника Е. Сінклера, який в одному зі своїх романів описав школу в Геллерау [6]. 
Тут уперше побував і найбільший прихильник системи Далькроза в Росії, колишній директор Імпе-
раторських театрів князь Сергій Волконський, який, зокрема, порадив Сергію Дягілєву та Вацлаву 
Ніжинському познайомитися з евритмією. 

Висхідним положенням Далькроза про евритмію було те, що нюанси музичної структури повин-
ні знаходити адекватне тілесне втілення, в тому числі нюанси мелодичні, динамічні та агогічні. 
Інакше кажучи, музику не лише мають чути, а й бачити. «Для мене роль танцівника полягає в тому, 
аби втілити пластичне у музиці, це пластичне начало перетворити у фразу, яка має єдиний ритм, 
єдині мелодичні контури, гармонічний розвиток; танцівник повинен кожним м’язом відгукуватися на 
динамічні зміни в музиці і намагатись зробити їх видимими оку» [7]. Принциповим для Далькроза 
став поліфонічний принцип об’єднання «голосів», який видавався йому вирішальним у пластично-
му втіленні музичної драми. Усі паузи, зупинки в русі Далькроз розглядав як невід’ємну частину роз-
витку пластичного образу. Будь-яка зупинка має вписуватися у розвиток дії в цілому. У цей момент 
зупинка або пауза наділяється багатьма функціями і принципово розглядається як внутрішня дія. 
Зупинка набирає також іншого змісту: вона обов’язково готує початок нової активності. Фіналом 
внутрішнього переживання має стати виникнення нового образу або нової дії. Важливою частиною 
далькрозівського вчення був також пластичний аналіз. 

Повноцінний синтез, за Далькрозом, виявляється неможливим без майже механістичного до-
сконалого володіння тілом, коли руки, ноги, голова, тулуб здатні одночасно робити або різні рухи, 
або в різний час позначати метричні наголоси, або, нарешті, просто рухатися одночасно в проти-
лежних напрямках. Цілісність пластичного образу, за Далькрозом, може базуватися лише на не-
перервності мислення. Аналогом неперервного мислення за його теорією є триваючий рух, тобто 
такий, у якому уява передує дії. Ідея триваючого руху пояснюється та ілюструється Далькрозом за 
допомогою таких термінів, як стакато і легато. 

Ось, наприклад, як описувала заняття Жака Далькроза Броніслава Ніжинська, яка, на відміну від 
свого знаменитого брата, поставилася до цієї системи досить скептично. «Група дівчат з’явилася 
на сцені. Дівчата рухалися на рахунок 2/4, одночасно відбиваючи рукою рахунок ¾, а іншою 4/4. Дя-
гілєв висловив приємне здивування музичністю учениць. На мене це не справило враження і здало-
ся штучною музикальністю, яка вироблялася тривалими тренуваннями… Сам Далькроз у розмовах 
з нами ніколи навіть не натякав на те, що ритмічна гімнастика має щось спільне з хореографією. 
Він просто казав, що розробив систему вправ під музику. Вони корисні для здоров’я і допомагають 
розвинути у дітей почуття ритму і координацію» [8]. 

З іншого боку, французький режисер Жак Копо, після відвідин Далькроза, виявив у його системі 
безпосередню користь для розвитку акторської техніки та поведінки на сцені: «Спільні дії, вміння 
пересуватися у великому просторі спонтанно діючих людей, найважливіші, основні значення дій. У 
Далькроза явний і вельми високого рівня дар людяності, любов до людей і розуміння людей, здат-
ність спілкуватися з ними, зрозуміти їх, знайти спосіб прийти їм на допомогу… Переконаний в пере-
вагах ритмічного виховання як бази професійної підготовки театральних акторів», – писав він [9]. 

Першою пропагандисткою далькрозівського вчення в Російській імперії стала вихованка Же-
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невського Інституту Далькроза Ніна Александрова, яка закінчила його 1909 року, а потім викладала 
ритміку на перших в Росії приватних курсах у Москві. Справжня ж хвиля популярності цієї системи 
виховання актора дісталася Росії напередодні Першої світової війни, у 1913–1914 рр., після того 
як у Геллерау побував вище згадуваний театральний діяч і мистецький критик Сергій Волконський, 
який заснував петербурзькі курси ритмічної гімнастики, де викладали випускники геллерауського 
Інституту – Віра Грінер, Шарлотта Пфеффер, Стефан Висоцький, Теодор Аппіа та інші.

Зацікавлення далькрозівською системою в Україні, як правило, також пов’язується з іменем 
Сергія Волконського. Адже 1913 року учениці петербурзьких курсів ритмічної гімнастики гастролю-
вали в Києві, й ця подія отримала значний резонанс. На неї відгукнувся дописувач місцевого мис-
тецького журналу «Музы», разом з тим наполягаючи на естетичному суголоссі систем Далькроза і 
Айседори Дунган [10]. Крім того, у березні 1913 року Сергій Волконський прочитав у Києві для мис-
тецького загалу цикл лекцій про ритмічне виховання, серед яких одна була повністю присвячена 
Далькрозу: 12 березня «Жак Далькроз і його система»; 14 березня «Виразна людина» (теорія жесту 
за Дельсартом) [11] і 15 березня «Статика. Динаміка» [12].

Втім, наприкінці 1910-х рр. у Києві працювала й безпосередня випускниця геллерауського Інсти-
туту Далькроза Адольфіна Пєшковська [13]. Вона викладала ритмопластику в музично-драматичній 
школі ім. М. Лисенка [14], а також мала окрему групу учениць, разом з якими доволі активно про-
пагувала це вчення, свідченням чого є програмки та афіші принаймні кількох мистецьких вечорів 
з демонстрацією системи Далькроза. Далькрозівська система не була чужою і представникам ба-
летного середовища Києва, які в 1916–1920 рр. перебували тут, зокрема згадувана Броніслава 
Ніжинська, що відкрила свою студію і підтримувала дружні стосунки з Олександрою Екстер, та 
Михаїл Мордкін.

Крім того, у Геллерау було й чимало польських митців з Австрійської імперії, та, власне, укра-
їнців, що проживали на території Австро-Угорщини або Німеччини. Зокрема польський драматург 
Тадеуш Міцинський, творчість якого значною мірою впливала на український мистецький загал, був 
безпосередньо, через дружину, пов’язаний з Вольфом Дорном і до початку Першої світової війни 
часто відвідував Геллерау. З далькрозівською системою також були добре обізнані в київському 
Новому польському театрі, створеному 1916 року і керованому Юзефом Флаком, режисером якого 
був Юліуш Остерва, а сценографом Вінцентій Драбик, з якими приятелював і розробляв мистецькі 
плани Лесь Курбас. 

Особливої популярності далькрозівська система набула у пореволюційному Києві, про що на-
віть побіжно згадував Ілля Еренбург: «У садку швидко все зазеленіло; я слухав суперечки про 
метод Далькроза і дивився у вікно: цвіла акація» [15]. Адже у ранньорадянську епоху, коли авангард 
посів панівне місце в мистецтві, далькрозівська система з її виявленням опредмеченої емоції на-
брала справжньої актуальності у театральних і кіностудіях. Базуючись загалом на постульованих 
модернізмом принципах суб’єктивізації мистецтва, авангард вдається до принципово нового кроку 
в тлумаченні поняття індивідуума й мистецької волі. Йдеться про те, що суб’єктивне начало, яке 
було об’єктом дослідження мистецтва, в авангарді витлумачується не як особлива риса конкрет-
ного індивідуума, а як спосіб і характер поведінки цілих поколінь, соціальних груп і т. п. Власне це 
спричинило те, що авангард стає мистецтвом мас, мистецтвом глобальних узагальнень, де саме 
маса, величезна група людей розуміється як суб’єкт, що має своє особистісне начало. Відтак із 
зміною змістовної парадигми принципово змінюється і формальний план мистецтва, який в аван-
гардній творчості набуває винятково абстрактних узагальнених форм, для чого й знадобилася но-
вітня акторська технологія, що не в останню чергу вироблялася на основі ритмізованої гімнастики 
Далькроза. 

14 квітня 1919 року у Другому театрі УСРР ім. Леніна (колишній театр Соловцова) відбувся 
Вечір мистецтв, театральне відділення якого було присвячено теоретичним розробкам Далькро-
за. Доповіді на ньому робили голова Всеукраїнського театрального комітету П. Ільїн та режисер                          
К. Марджанов, пластичні ілюстрації демонструвала Адольфіна Пашковська та її учениці, а декора-
ції підготував Нісон Шифрін та вихованці студії Олександри Екстер [16]. 12 травня того ж року було 
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влаштовано Вечір ритмічної пластики за системою Жака Далькроза за участю А. Пашковської та її 
учениць Блюменталь, Маркіної, Вірської, Міркіної, Мошалової [17].

Звичайно, Інститут ім. Лисенка, де викладала Адольфіна Пашковська та інші прихильники 
вчення Далькроза, зокрема київський театральний критик, німець за походженням, теософ Гри-
горій Шварц-Бостунич [18], добре обізнаний з тогочасним європейським театром, оскільки через 
спеціальне інформаційне бюро отримував вирізки з газет про вистави в Німеччини та їздив у від-
рядження за кордон для перегляду вистав, був далеко не єдиним центром, що популяризував цю 
систему.

У ці ж роки у Києві діяв іще один своєрідний мистецький навчальний заклад, що став епіцентром 
мистецьких шукань. Це була так звана Театральна академія, де навчалася Наталя Розенель – не-
вдовзі дружина Анатолія Луначарського та її подруга Ксена Десницька – майбутня зірка німець-
кого кіно, яка з’явилася на світовому екрані під псевдонімом Десна. Керував академією відомий 
російський актор та режисер В. Сладкопєвцев, а драматичний клас вела популярна в київському 
артистичному товаристві особистість – польська актриса Станіслава Висоцька. Сам Сладкопєвцев 
виступив як розробник особливої системи виховання актора за принципом мімодрами, що склада-
лася із виконання декламаційних та мімічних сцен, живих картин символічного характеру [19]. На 
лекціях у Театральній академії він проповідував перевагу слова у театрі, його перевагу над рухом і 
жестом [20] та відкидав заняття пантомімою, стверджуючи, що вони ведуть до балетної умовності, 
награвання і фальші, вчив студентів читати тексти, понижуючи звук і підвищуючи, підсилюючи та 
послабляючи, пришвидшуючи та уповільнюючи [21].

Водночас Станіслава Висоцька, яка викладала ще й у власній Студії [22] та у так званій Дра-
матичній консерваторії, виступила як опонентка Сладкопєвцева і прихильниця системи Дельсарта, 
пропагандистка саме пантомімічного і жестикуляційного принципу виховання актора. «Висоцька 
взяла на себе заняття з міміки та жесту, – згадує Г. Крижицький. – Вона додержувалась системи 
Дельсарта, цілком поділяючи його тезу, що мистецтво не є наслідуванням природи; мистецтво 
краще. Мистецтво – осяяна природа. Дельсарт проповідував якийсь очищений реалізм. Висоцька 
запозичила з дельсартіанства все цінне – вона пояснювала закони руху й жестикуляції з законів са-
мого життя: усякий рух іде від центру – від серця – до периферії, до кінцівок, а тому й сюжет плавно 
розгортається від плеча до кінчиків пальців і навпаки, спочатку «вмирають» пальці, кисті рук» [23]. 

Іще одним центром освоєння новітніх акторських технологій, зокрема через ідеї Жака Далькро-
за, було київське кіносередовище, а саме Студія екранного мистецтва, очолювана Олександром 
Вознесенським. Драматург, сценарист театральний і кінодіяч Олександр Вознесенський ще в до-
революційні часи був пов’язаний з Україною – Києвом та Одесою. У 1900-і роки він одним із перших 
експериментував у сфері акторської форми, для чого створив драму без слів «Сльози». В автор-
ській передмові до «драми без слів», що була надрукована в одному з тогочасних театральних 
журналів під назвою «Не пантоміма», О. Вознесенський, зокрема, писав: «Пантоміму я назву мисте-
цтвом дословесним. Тепер назріла в нас необхідність у певному мистецтві після-словесному. З по-
гляду серйозного мистецтва, всі попередні види пантоміми повинні бути визнані протиприродними, 
тому що слово не може бути замінене жестом, якщо є в слові органічна – за дією – необхідність. 
Але, з іншого боку, наш час таки дійсно відчув велику зумовленість життя, – а значить, і мистецтва, 
словами. У мовчанні, а не в звуковій передачі триває часто мислинева, внутрішня, буремна, тобто 
глибинна і справжня, частина нашого життя, і мовчання стає зрозумілішим, а іноді й голоснішим, ніж 
слово. Свідчення тому – кіно» [24]. 

Діяльність Студії екранного мистецтва великою мірою вплинула на розвиток тогочасного ки-
ївського кінематографа, а одним із підсумків її роботи стала книга самого Вознесенського «Мис-
тецтво екрана: Керівництво для кіно-акторів і режисерів», видана в Києві 1924 року, де як один 
із засобів досягнення максимально органічного «вживання» в образ Вознесенський рекомендує 
методики Дельсарта і Далькроза.

У контексті розмови про формування новітніх акторських технологій в Україні, які були базо-
вими для розвитку спочатку модерністського, а потім авангардного мистецтва, звичайно виникає 
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запитання про зв’язки Леся Курбаса з Геллерау, про засвоєння та використання ним системи Жака 
Далькроза. Стилістика вистав Молодого театру та ранніх постановок «Березоля» київського періо-
ду недвозначно вказує на те, що без знань про ритміку Далькроза Курбас не обходився. Водночас 
факти життєвого шляху Курбаса свідчать, що він навряд чи зміг побувати в Геллерау особисто, і 
знав про цю систему лише з опосередкованих джерел. Адже коли Лесь Курбас навчався у Відні, 
Далькроз працював іще в Женеві. А з 1911 по 1914 рр. Лесь Курбас перебував у Львові, виступав 
у Гуцульському театрі й театрі «Руська бесіда» і навряд чи міг дістатися до Дрездена, враховуючи 
матеріальні статки його сім’ї. Крім того, ні у виступах, ні у статтях Лесь Курбас безпосередньо не 
згадує ім’я Далькроза. Він говорить про С. Волконського, про вчення француза Дельсарта, пише 
про тотальне захоплення ритмікою, а про Далькроза ні.

У коло далькрозівських ідей Лесь Курбас вочевидь потрапляє лише з 1916 року в Києві. В уся-
кому разі, практично ніщо в його акторській практиці галицького періоду не свідчить про знайомство 
з цими новітніми ідеями, а в київський період – практично все. Адже у Києві на той час зацікавлених 
системою Далькроза було дійсно багато. Зокрема, навіть прихильних традиційного типу сценічності 
Василь Василько свідчить, що йому, молодому акторові, провідний артист театру Миколи Садов-
ського Іван Мар’яненко порадив прочитати книгу С. Волконського «Людина на сцені», після чого він 
захопився опануванням теорії театру [25]. 

При тому, що Курбас не був дотичним безпосередньо ані до осередку митців Музично-
драматичного інституту ім. М. Лисенка, як стала називатися ця школа з 1918 року, ані до Театраль-
ної академії, з системою Далькроза і відповідно з розробками новітньої акторської антропології 
він знайомився, передовсім, завдяки практикам. Осягнення модерністської театральної естетики 
в сенсі акторської технології у Леся Курбаса почалося з етюдної роботи над «Царем Едіпом» Со-
фокла. У цих студійних тренінгах 1916–1918 рр. Леся Курбаса, завдяки Михаїлу Мордкіну, активно 
використовувалися музично-ритмічні розробки Жака Далькроза, застосовувалося його вчення про 
евритмію, доповнене пропозиціями Дельсарта. Михаїл Мордкін безпосередньо допомагав Курбасо-
ві освоювати сценічний рух та балетне мистецтво і, ймовірно, спроба режисера виступити в якості 
мімічного актора, виконуючи партію Шаха в балеті «Азіаде» («Аравійські ночі») на музику Л. Бурго-
Дюкудре та І. Гютеля, поставленого М. Мордкіним 19 серпня 1919 року, була кроком випробування 
нової системи на самому собі. 

Разом з тим, зрозуміло, що Лесь Курбас не займався далькрозівською системою у чистому ви-
гляді. У його самостійних розробках нової акторської антропології вбачається творчий синтез кількох 
системних напрацювань популярних на той час: системи Далькроза, розробок французького актора і 
теоретика танцю Дельсарта, практики танцівниць-босоніжок і балетмейстерських новацій Ніжинської 
та Мордкіна. Адже новітні теорії руху український режисер вважав одним із дієвих засобів духовно-
фізичного оновлення практики тогочасного театру. Спеціальні тренінги на основі далькрозівських 
розробок проводили в театрі «Березіль» режисер П. Береза-Кудрицький та учениця Б. Ніжинської 
Надія Шуварська. І принциповим для Курбаса залишалося поняття «ритм» як головний концепт ме-
тодики Далькроза, узятий із книги Карла Бюхера «Робота і ритм», чий переклад російською мовою 
зберігався в його особистій бібліотеці [26]. 

Показово, що на початку 1920-х рр. далькрозівською системою наполегливо займаються саме 
там, де діють найпотужніші осередки авангарду, оскільки, не в останню чергу, через появу нових 
тенденцій у акторсько-виконавському мистецтві відбулося остаточне закріплення нового формаль-
ного плану – абстрактних форм. Зокрема у Тифлісі в 1919 році, учасник угруповання футуристів-
заумників Ігор Терентьєв пише, що «Далькроз вирівняв фронт сучасного мистецтва, вивільнивши 
танець від стилю і предметності» [27]. А у потужному вітебському осередку авангарду, до якого 
був причетний Казимир Малевич, Марк Шагал, Сергій Юткевич, і де сформувалася не лише ціла 
плеяда художників-абстракціоністів, а й певні театрально-естетичні засади, широко застосовні в 
практиці авангардистських театральних колективів, систему Далькроза викладав колишній танців-
ник Маріїнського театру В. Пресняков. Пізніше, спираючись на розробки Далькроза, В. Пресняков 
готував майбутніх танцівників на хореографічному відділенні Одеського музично-драматичного ін-
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ституту, і саме з його вихованцями здійснив кілька експериментальних балетних постановок 1925 
року Касян Гойлезовський.

Того ж таки 1925 року на шпальтах авторитетного київського журналу «Музика» нарешті 
з’явилася перша і, чи не єдина україномовна стаття, з аналітичним розбором системи Далькроза 
[28]. Її автор, музикознавець Лев Кулаковський, вочевидь, був практично причетний до впрова-
дження далькрозівських ідей у тогочасний театральний процес, оскільки викладав у Київському 
театральному технікумі і в Музично-драматичному Інституті ім. М. Лисенка. В цілому позитивно оці-
нюючи вплив далькрозівських ідей на розвиток мистецтва, а саме пишучи про здійснення «давньої 
мрії всіх художників – синтез мистецтв», насамкінець, після глибокого історико-теоретичного аналі-
зу здобутків Далькроза, Л. Кулаковський додає розділ «Класовий елемент теорії Далькроза». Влас-
не, ці кілька прикінцевих сторінок статті недвозначно перекреслюють вагомість усіх попередньо 
відзначених здобутків і визначають подальшу долю Далькрозових розробок у практиці радянського 
мистецтва. Зокрема, тут йдеться про механізацію людських рухів, що придумана на користь про-
мисловців, зокрема братів Дорн, на чиї гроші було збудовано Інститут у Геллерау, аби перетворити 
людину на раба машин та індустрії й примусити її жити в механічному ритмі. 

Зрозуміло, що те, що закидав Далькрозові Л. Кулаковський, зовсім не передбачалося його сис-
темою, опанування якої, навпаки, спрямовувалося на вивільнення руху. Інша річ, що механізація 
сценічного руху на початку 1920-х рр., такою як вона виявлялась в окремих спектаклях Леся Кур-
баса, В. Мейєрхольда, М. Фореггера, й стала домінуючою у тогочасному театрі, звісно, не сприй-
малася ортодоксальними далькрозіанцями. Зрештою, вже на цьому етапі правдиві прихильники 
Далькроза дистанціювалися від радикальних трансформацій його ідей, згідно з якими ритм став 
використовуватися як головний конструктивний елемент механічної організації сценічної дії. А з се-
редини 1920-х рр., коли радикальний театральний авангард значно послабив свої позиції, оскільки 
незрозуміла пересічному глядачеві сценічна абстракція не надто віталася владою, система Даль-
кроза взагалі перестала популяризуватися, а діючий у Москві Державний інститут ритмічного ви-
ховання був закритий. 

Сам же Лесь Курбас у статті 1928 року, коли вчення Далькроза було практично викреслено із 
навчальних планів різних інституцій, не називаючи прізвища автора, продовжував наполягати на 
важливості його розробок: «Актор існує у чотирьох вимірах. Це натурально. Найприродніший план 
– одночасово просторовий і часовий. Це зветься ритмопластикою. Себто людина на сцені завжди 
пластична, з підкресленою об’ємністю існування в просторі, але одночасно ритмічна в часі. Ця 
форма була популярна в 1918–1919 роках. Багато театральних студій працювали в цьому плані, 
але щоб дійшло до глядача те, що річ, люди на сцені існують в просторі і часі, треба виключати всі 
інші акценти або їх пом’якшити» [29]. 
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доцент

РОДЗИНКА ДРАМАТУРГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ДЖ. ҐОЛСУОРСІ

«Він вплинув на таких гігантів, як Томас Манн, його читали у Франції і обож-
нювали у Росії, однак у себе на батьківщині, в Англії, він завойовував серця 
лише звичайних обивателів. Інтелектуали його заперечували» [1, с. 1].

Ентоні Бьорджесс

У пам’яті закарбувалися два відчуття Ґолсуорсі: спровоковане ще наприкінці 60-х минулого 
століття англійським телесеріалом «Сага про Форсайтів» (звичайно ж, із подальшими мандрами 
сторінками роману і дитячим захопленням-закоханістю у містера Сомса) і те, що ненав’язливо ре-
комендувався в межах курсу «Історії зарубіжного театру» у зв’язку з т.зв. соціально-критичними 
драмами автора: «Срібна коробка», «Боротьба», «Правосуддя», «Натовп». Довгий час ці відчут-
тя продовжували таке собі паралельне співіснування у підсвідомості, аж поки його не порушила 
підказка одного із сучасних інтелектуалів, надавши можливість відкрити для себе іншого Джона 
Ґолсуорсі, змусивши уважніше зосередитися на думках автора як про мистецтво взагалі, так і про 
мистецтво театру зокрема. Отже, цією підказкою стала п’єса «Родзинка». Написана у 1920 році, 
вона, з одного боку, стоїть абсолютно осторонь більшості попередніх творів драматурга, які, за ви-
значенням критиків, сприяли «укріпленню сценічного реалізму, вимагаючи від акторів спостережен-
ня сучасного соціального життя і чіткої соціальної характеристики образів» [2, с. 301]. А з іншого (і в 
цьому ми вбачаємо як логіку, так і парадокс), демонструючи пріоритети автора в царині театральної 
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естетики, дозволяє нам певною мірою спростувати категоричність твердження однієї з найяскра-
віших фігур модерністської літератури першої половини ХХ століття Вірджинії Вулф (1882–1941), 
яка в есе «Сучасна белетристика», зараховуючи Дж. Ґолсуорсі до тих «матеріалістів», які, мовляв, 
так і не досягли естетичної правди, бо мали справу «не з духом, а з тілом», дорікала: «Вони писали 
про несуттєве… витратили неймовірні зусилля та неймовірне завзяття для банальних речей, напів-
правдивих та недовговічних» [3, с. 16].

Спробуємо розібратися, у чому ж насправді полягає парадоксальність п’єси Дж. Ґолсуорсі 
«Родзинка», що дозволяє не лише говорити про її алогічність у контексті сценічної інтерпретації 
всіх інших творів драматурга, а й виявити ті факти західноєвропейського театрального життя, що 
спричинили, на наш погляд, дещо несподівану позицію одного з критиків символістської філософії 
«мистецтва для мистецтва». Так, наприклад, вступаючи у полеміку з провідником символізму в 
Росії, поетом Ф. Сологубом (1863–1937), Дж. Голсуорі зазначав: «Російський поет Сологуб, гово-
рячи нещодавно про майбутнє мистецтва, нібито висловив думку, що після війни мистецтво зійде 
зі шляху реалізму; а реалістів він визначає як «людей, які описують життя з позицій матеріального 
задоволення». Я особисто не згоден з таким визначенням… У термінології, що має відношення до 
мистецтва, панує така плутанина, що краще викинути з голови усі терміни і, розмірковуючи над 
тим, яких форм повинно набувати мистецтво, занурюватися глибше, до критерія спілкування між 
серцями. Важливо одне – надати баченню, уявленню, почуттям такий одяг, який дозволить іншим 
серцям найповніше сприйняти їх; чим простіша форма, чим ясніша і загальнодоступніша, тим кра-
ще; шукати для художніх вимислів ускладненого, витонченого, химерного одягу означає лише за-
важати сприйняттю і ставити під загрозу спілкування; художники, які займаються такими пошуками, 
зазвичай не надто значущі» [4, с. 8].

 Нагадаємо, що загалом у творчому багажі Дж. Ґолсуорсі налічується близько тридцяти п’єс. 
Уже в першому десятилітті ХХ століття, після звернення відомого англійського режисера Ґренвілла 
Баркера до драми «Срібна коробка» у лондонському театрі «Корт-тіетр», вони, поруч із драматургі-
єю Б. Шоу, починають доволі широко ставитися не тільки у столиці, а й у провінції, де виникає низка 
театральних організацій: «Ґейті-театр» у Манчестері (1906), Шотландський репертуарний театр у 
Ґлазґо (1909), Репертуарний театр у Ліверпулі (1911–1912). У 1910-х роках, після низки творів, 
тематика яких здебільше зосереджувалася на боротьбі робітників та лицемірстві англійського пра-
восуддя, Дж. Ґолсуорсі-драматург звертається до більш камерних проблем, віртуозно використову-
ючи в таких творах, як «Старший син» (1910), «Джой» (1911), «Утікачка» (1913), «Крапля кохання» 
(1919), «усе багатство жанрових форм: сатиричну комедію і ліричну драму, трагедію і мелодраму, 
водночас прагнучи їх своєрідного синтезу» [5, с. 4]. Нарешті, завершує друге десятиліття п’єса 
«Родзинка», місце дії якої – сцена театру, де «вистава йде без перерви, але по ходу дії завіса час 
від часу на секунду опускається» [6, с. 85].

Аналогії з сучасною Дж. Ґолсуорсі режисерською практикою виникають майже з першої сторінки 
п’єси: епіграф з давньогрецького міфу про Орфея, назва твору, який репетирують, – «Ліра Орфея», 
врешті-решт, один із персонажів, освітлювач, якого автор пропонує називати «Світлом», – усе це, 
безумовно, скеровує істориків театру до експериментів відомого швейцарського режисера А. Аппіа. 
Але, перш ніж ідентифікувати сюжет твору Дж. Ґолсуорсі з сучасною йому театральною практикою 
і, таким чином, виявити ставлення митця до одного з найвиразніших представників театрального 
символізму, яке, безперечно, «прочитується» на сторінках «Родзинки», нагадаємо суть основних 
експериментів А. Аппіа, пов’язаних безпосередньо з використанням світла. 

Серед реформаторів західноєвропейського театру межі ХІХ–ХХ століть швейцарський режисер 
А. Аппіа був одним із перших, хто вдався до осмислення і впровадження принципово нових засобів 
використання світла у сценічному просторі, що отримують у його естетико-художній концепції ха-
рактеристики «світлових партитур». Підкреслимо також, що, пропонуючи таке визначення, митець 
насамперед мав на увазі не технічний бік справи, а намагався виявити «поетичні та змістові про-
сторові функції світла» [7, с. 58]. 

На тлі новаторських театральних ідей та експериментів межі ХІХ–ХХ століть А. Аппіа чи не пер-
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ший починає стверджувати, що рухливе світло в змозі по-новому організувати систему просторових 
відносин, вважаючи, що «там, де форми і фарби намагаються щось передати, світло промовляє: я 
є, форми і фарби існують тільки завдяки мені... Світло – не освітлення, а творець форм» [8, с. 50]. 
«На мій погляд, абсолютно необхідного втілення потребують дві реформи: новітнє визначення ролі 
світла... і відповідно – утворення за його допомогою, якомога повніше використовуючи його потен-
ціал – атмосфери» [8, с. 73], – зауважував А. Аппіа ще на початку 1890-х рр. 

У 1895 році, розпочавши роботу над книгою «Музика та інсценізація», що вперше виходить дру-
ком німецькою мовою в Мюнхені (1899), категорично і послідовно заперечуючи ілюзіонізм театраль-
ного простору, А. Аппіа вдається до встановлення співвідношення візуальних елементів вистави, 
які звертаються до розуму глядача і сприяють збудженню його емоцій. Зокрема, звертаючи увагу 
на різноманітні естетичні можливості світла, режисер надає йому функції найактивнішого елементу 
сценічного твору. Вибудовуючи власну ієрархічну систему різних «елементів» сценічного твору, 
віддаючи саме світлу перевагу над декораційним живописом, А. Аппіа незмінно підкреслював, що 
воно в змозі створити певний настрій, атмосферу художнього твору. У цьому контексті митець нео-
дноразово акцентує і на такій характеристиці світла, як активність, вважаючи, що вона робить світ-
ло «всемогутнім», дозволяючи легко взаємодіяти з «внутрішньою драмою» у її «найекспресивніших 
формах». Тому, на думку режисера, необхідно «принести у жертву активній ролі світла всі або хоча 
б частину тих ієрогліфів», за допомогою яких декораційний живопис утворює на сцені ілюзію життя. 
«Що, як не Світло, надає виставі ту грандіозну єдність, яка дозволяє нам «жити» і «бачити»?» – 
вигукує А. Аппіа. «Без нього (світла. – Н.В.) ми в змозі вловити тільки Знаки речей, але ніколи не 
відчули б їхньої Виразності...». Вважаючи, що освітленню як «головній умові існування на сцені 
Виразності», притаманна та гнучкість, якої позбавлений «живопис як представник Знаку», режисер 
незмінно підкреслює не тільки важливість ролі світла у постановці, а й також – у взаємозв’язку з 
іншими постановочними елементами вистави. 

Увагу А. Аппіа привертала і така характеристика світла, як тінь, та роль похідної від неї «емо-
ціональної характеристики» – світлотіні. У своїй праці «Музика та інсценізація», в окремому розділі 
– «Освітлення», присвяченому аналізу світла та його функцій у виставі, митець зазначав: «Життю 
світла притаманна ні з чим не зрівнянна наївність, і саме тому воно не може замикатися на простих 
формах. Тільки йдучи непрямим шляхом, відкидаючи неправильне використання світла, яким грі-
шить наша сучасна сцена, ми через деякий час зможемо дійти до його нормального використання». 
Висловлюючи думку про те, що планування сцени повинне здійснюватися симультанно з побудо-
вою світлової композиції, з обов’язковим урахуванням при цьому існуючого денного освітлення, що 
викликає появу на кону такої важливої емоційної характеристики, як «світлотінь», закликаючи до 
використання таких механічних апаратів, що сприятимуть виникненню «розсіяного» та «активного» 
проміння, режисер неодноразово наголошує: «Якщо немає тіні, немає і світла, адже світло це зо-
всім не те саме, що й «освітлення, яке робить предмет доступним для зору»…». 

Констатуючи недосконалість технічних засобів сучасної сцени, вважаючи, що продуктивне ви-
користання таких дифузних світлових апаратів, як софіти, рампа, можливе лише за умов відмови 
від живопису на паралельних полотнах, режисер прагнув до ширшого застосування «гнучких і рух-
ливих апаратів, здатних до утворення активного світла» [9, с. 35–36, с. 53–54, с. 57, с. 59–60]. 

Найбільш виразно теоретичні міркування А. Аппіа щодо визначення ролі світла та можливостей 
його використання у сценічному просторі знайшли своє втілення в Інституті ритмічної гімнастики, 
який відкрив 1911 року в невеличкому містечку Геллерау поблизу Дрездена швейцарський компо-
зитор і педагог, засновник системи ритмічного виховання Еміль Жак-Далькроз (1865–1950). Саме 
тут під час демонстрації окремих ритмічних вправ, етюдів, ІІ акту, а потім і повної версії опери                   
К.В. Глюка «Орфей та Еврідіка» А. Аппіа вперше продемонстрував можливості дифузного та ак-
тивного світла. 

В одній зі своїх промов, що передувала відкриттю Інституту, Е. Жак-Далькроз зазначав, що до 
послуг його учнів буде надано «не тільки величезний простір, усі можливі технічні засоби, а також і 
систему освітлення, що відкриває неосяжні можливості відтінків світла» [10, с. 29]. 
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За свідченням сучасників, побудована за проектом архітектора Генріха Тессенова і за участю ху-
дожника Олександра Зальцмана глядацька зала Інституту «своїми чіткими і простими пропорціями... 
втілювала поняття простору. Відповідно до зміни музичних інтонацій, прискорення чи уповільнення 
рухів тіла, можна посилювати та зменшувати світло – як у всій залі, так і в окремих її частинах. Таким 
чином досягається об’єднання глядача і виконавця... Світло перестає бути лише натуралістичним 
реквізитом сцени, що служить для освітлення предметів. Воно перетворюється на формотворчий 
чинник, на таку формотворчу силу, що народжує ритм одиничного і масового руху» [11, с. 77]. 

Технічну досконалість світлових апаратів глядацької зали Інституту ритмічної гімнастики та 
їх оригінальне використання відзначали багато відвідувачів. Звернімося до спогадів російського 
театрального діяча, теоретика акторської техніки, популяризатора системи ритмічної гімнастики 
в Росії С.М. Волконського (1860–1937), що не стільки виявляють новітність технічних прийомів у 
використанні світла, скільки розкривають центральну роль аппієвських «світлових партитур» у від-
творенні музично-ритмічної атмосфери вистави: «Минаємо великий двір, оточений «квартирними» 
будиночками і критими навісами, підіймаємося сходами головного ґанку в оточенні високих колон 
і проходимо у простору будівлю – до великої білої зали. Чудно навіть уживати слово «зала» щодо 
цього простору в оточенні білих площин: згори і з боків біле полотно – більше нічого; воно про-
сочене воском, а за ним заховані електричні лампи; коли вони вмикаються, – а це відбувається 
надзвичайно урізноманітненими способами, з відповідною силою світла, – ви немовби пірнаєте 
у ванну, наповнену світлом. Уперше в житті я так наочно переконався, як шкідливо виставляти 
джерело світла. Світло! Дивовижна стихія, без якої неможливо нічого побачити і бачити яку не 
можна...» [12].

У 1913 році декілька вистав у Геллерау відвідав французький письменник і драматург П. Кло-
дель (1868–1955), який на той час уже розпочав власні експерименти, пов’язані з пошуком таких 
слів-символів, що впливали б на глядача своєю інтонацією і ритмом. Невдовзі на шпальтах однієї 
з паризької газет він вміщує такий відгук: «Театр – великий прямокутник з нефіксованою сценою. 
Стіни і стеля виготовлені з білої тканини, за якою приховані систематично згруповані лампочки. Ін-
ших джерел світла не видно. Усе світло надходить ззаду, з операторського пульта, де одна людина 
утворює всі необхідні варіації світлотіні. На стелі розташовані рухливі екрани, які, так чи інакше, 
виконують функції прожекторів. Світло струмує з цієї серії прожекторів, і таким чином досягається 
необхідний результат – воно потрапляє безпосередньо на об’єкт або виграє відблисками, утворює 
різноманітні за інтенсивністю, рухливістю, спрямованістю комбінації. Замість прожекторів, що за-
сліплюють, притискають актора до задника і створюють на сцені атмосферу несмаку, тут ми бачимо 
молочно-райську атмосферу. Світло перетворює кожне тіло на статую, фактура якої, тінь і рельєф 
формуються рукою професійного скульптора. Так само як і музика в методі Далькроза, світло нади-
хає і повертає до життя все, до чого торкається. Тут світло виступає найвищою формою існування, 
і завдяки саме цьому загальна картина так сильно відрізняється від тієї блідої порожнечі, яку ми 
звикли бачити на сцені» [8, с. 85]. 

Світло як один із найголовніших засобів виразності відігравало принципово важливу роль і під 
час втілення постановки «Єлисейські поля», яку А. Аппіа разом з Е. Жак-Далькрозом презентували 
в 1913 році. «Світло «Єлисейських полів» – рівне і лагідне, трохи рухливе, ледь м’якими хвилями, 
що коливалися, – немовби огортало персонажів благосною, ірреальною атмосферою, яка заколи-
сувала» [13, с. 390]. Додамо, що, запрошений у 1923 році до міланського театру «Ла Скала» на по-
становку «Трістана та Ізольди», режисер, повертаючись до власних ескізів 1896 року, намагається і 
тут надати світлу провідну роль. Але, на думку сучасників, загальний настрій цієї роботи був «більш 
матеріальний, ніж невловимий» [8, с. 77].

У 1917–1919 роках, маючи за плечима ще декілька спільних постановок з Е. Жак-Далькрозом та 
опрацьовуючи матеріали для своєї наступної великої теоретичної праці «Твір живого мистецтва», 
А. Аппіа знову акцентує на винятковій ролі світла в народженні «живого простору» вистави. Ре-
жисер підкреслював здатність світла виявляти об’єми, народжувати проекційні дематеріалізовані 
миттєві рухи, формувати просторове середовище, що змінюється відповідно до змін у музиці. Отже, 
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прагнучи перетворити «освітлювальний апарат на пензель у руках художника-режисера» [7, с. 60], 
А. Аппіа одним із перших зрозумів, що «функція освітлювача полягає не просто в освітленні тем-
ного місця, а радше в його творчій діяльності за допомогою світла» і що світло виступає не тільки 
«декоративним елементом, а й сприяє увиразненню сенсу вистави» [14, с. 285]. 

Але повернімося до п’єси Дж. Ґолсуорсі «Родзинка». Дія починається з трохи метушливих на-
магань режисера, містера Вейна, який в очікуванні приходу на генеральну репетицію вистави «Ліра 
Орфея» антрепренера Джеймса Г. Фраста намагається встановити на сцені необхідне, правиль-
не освітлення. Перша сцена, коли врешті-решт зусиллями помічника режисера, містера Форсона, 
освітлювача (він же, нагадаємо, – просто «Світло») та хлопчика на побігеньках Герберта всі світ-
лові зміни «раптом відбуваються одна за одною швидко і з дивовижною точністю», змальована 
драматургом з легкою іронією, що передусім увиразнює занадто емоційну атмосферу творчого про-
цесу і підвищену збудженість його керманича напередодні прем’єри. Але з появою антрепренера 
ця іронія одразу ж набуває особливого загострення. «Я віддаю перевагу доларам», – каламбурить 
він, почувши назву твору, і водночас цікавиться в режисера, чи є «у цій вашій високоінтелектуальній 
п’єсці родзинка». «В ній є певна чарівність», – відповідає містер Вейн, вислуховуючи незадоволен-
ня Фраста з приводу «потойбічного» світла на сцені і маловідомих прізвищ акторів.

Те, що відбувається потім, у виставі, що розгортається перед очима, так би мовити, реальних 
дійових осіб «Родзинки», відверто нагадує реконструкцію символістського твору. Професор, закли-
каючи дружину не припиняти співу (адже це, створюючи необхідну для роботи атмосферу, допо-
магає йому краще зосередитися на дослідженні міфу про Орфея – «символу людського тяжіння до 
Краси»), у своїх міркуваннях доходить абсурдного висновку про те, що саме цьому «язичницькому 
джерелу… ми зобов’язані… огидою до «бізнесу» і до брутального торжества купівлі-продажу». Не-
сподівано його дружина Бланш, яка «нагадує жінку з картини Ботічеллі», не припиняючи милува-
тися місячним світлом у саду, збентежує чоловіка реплікою, що Орфею «ми зобов’язані любов’ю», 
і йде з кімнати – туди, в сад. Уся ця сцена супроводжується вказівками драматурга (вони ж – екс-
перименти зі світлом режисера Вейна) щодо освітлення сцени. Кімната професора, який засинає, 
поринає в темряву. У саду, просякнутому натомість яскравим світлом, раптово з’являється фавн 
та «давньогрецький юнак з лірою чи лютнею в руках, із якої він викликає звуки, схожі на стогін вітру 
в трубі». Раптом одна з яблунь перетворюється на жіночу фігуру – це дружина професора. Вона 
наближається до юнака, міцно притуляється до нього і обвиває руками за шию. Вони цілуються. У 
цю мить прокидається професор. З вигуком жаху він підхоплюється з крісла, «і в ту ж мить сцена 
поринає у темряву». І далі, за Дж. Ґолсуорсі: «Світло, як на початку сцени. Професор повільно 
прокидається у своєму кріслі… Він здригається, щипає себе за ногу, повільно оглядає сад, залитий 
місячним промінням і підіймається». У наступні декілька хвилин професор намагається переказати 
дружині свій жахливий сон, абсолютно не розуміючи і навіть лякаючись слів Бланш про те, що на-
справді її, «мертву Еврідіку», Орфей намагався повернути до життя. Поступово дружина розуміє, 
що чоловік не бачить ані Орфея, ані фавна, який знову виглядає з-за валуна, – він просто не в змозі 
відчути те, що вона так раптово збагнула під впливом музики: «Краса, Любов, Весна! Все це десь 
поза нами, а повинне бути всередині». Натомість професор переконує дружину, що її фантазії – це 
не що інше, як «апофеоз анімізму», спричиненого лише тим, що «каміння, дерева і тому подібне при 
певнім освітленні приймають всілякі подоби і тим самим впливають на уяву». Бланш знову вдивля-
ється в сад, нікого там не бачить, швидко йде за портьєру, звідки її спів нагадує вже ридання.

Далі, за сюжетом п’єси Дж. Ґолсуорсі, підбадьорений першими схвальними вигуками антре-
пренера, режисер Вейн віддає команду дати більше світла. І, знов-таки, остаточно повернутися до 
реалій того, що відбувається, нам допомагає саме цей засіб виразності, який, як ми вже перекона-
лися, відіграє напрочуд активну роль, розмежовуючи різні плани твору, створюючи в них відповід-
ну атмосферу, підкреслюючи настрій та характеристики окремих персонажів. Отже: «Засвічується 
рампа, блакитне світло на сцені гасне; тепер воно різке, засліплює очі, таке, як було на початку». 
І саме в ту мить, коли режисер віддає наказ Освітлювачу зафіксувати всі світлові ефекти вистави, 
у промінні такого яскравого, але й такого безжалісно засліплюючого світла звучить не менш без-
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жалісний, остаточний вирок антрепренера. Пропонуючи замість «Ліри Орфея» взяти до репертуару 
відверто другорядну комедію, він проголошує: «Ми повинні думати про публіку, містер Вейн. Дайте 
публіці те, чого вона бажає, а публіка бажає родзинки. Краса, Алегорії та всі ці інтелігентські штучки 
їй ні до чого». Актриса, міс Хеллгров (виконавиця ролі Бланш) ридає «по-справжньому», режисер 
вигукує прокльони, завіса. 

Отже, м’яко іронізуючи над театральною метушнею, що незмінно супроводжує будь-яку 
прем’єру, глузуючи над псевдонауковими висновками професора, що уособлює «трагедію циві-
лізації – коли навіть у людей витонченої культури витравлюється і пригнічується почуття Краси і 
Природи» [6, с. 89–96, 98], Дж. Ґолсуорсі відверто демонструє критично-негативне ставлення до 
легковажного репертуару, здатного лише розохочувати публіку. І це, безперечно, виглядає логічно і 
закономірно в контексті загальновідомих характеристик і висловлювань автора щодо сучасної йому 
художньої культури. Парадоксальним є інше. Те, що автор п’єc, героями яких переважно виступали 
прості люди з повсякденного життя, майже позбавлені будь-якої героїки і романтики, діалоги яких 
здебільшого нагадували відновлене в художній обробці повсякденне розмовне спілкування, ми-
тець, який уже був відомий як критик декадентського мистецтва та естетизму, не заперечує, а від-
дає перевагу саме таким пошуками, – демонструючи водночас обізнаність, зацікавленість і певну 
прихильність до експериментів швейцарського режисера А. Аппіа.

Питання виявлення та аналізу театральних пріоритетів Дж. Ґолсуорсі потребує, звичайно, біль-
шої зосередженості на всій його спадщині (в т.ч. і теоретичній). У контексті ж аналізу п’єси «Родзин-
ка» звернімо увагу на ще одну проблему, що постійно і послідовно осмислювалася митцем. Ідеться 
про виховання і підготовку публіки до сприйняття художнього твору. Так, наприклад, ще в новелі 
1910 року «Соломинка на вітру» Дж. Ґолсуорсі змальовував героя, який, повернувшись із репетиції 
власної п’єси, замислюється над такими рядками газетної публікації: «Жоден художник не може 
дозволити собі розкіш нехтувати думкою публіки, адже, незалежно від того, визнає він це чи ні, 
покликання художника – давати публіці те, чого вона бажає». Він (герой) починає диференціювати 
публіку (відвідувачі ресторану, офіціант, гості на банкеті, група робітників), намагаючись визначи-
ти її середньоарифметичну характеристику, але це йому погано вдається. Згадуючи низку творів 
світової класики, драматург посилається на сучасних критиків, які «запевняють, що саме для цих 
п’єc у нашій країні немає справжньої публіки. Отже, Есхіл, Софокл, Еврипід, Шекспір, Гете, Ібсен, 
Толстой у своїх найвидатніших творах не дали публіці того, чого вона бажала, не задовольнили 
середньоарифметичної людини і як художники не виправдали свого призначення». Зайшовши у 
глухий кут у своїх міркуваннях, драматург вдається в розпач. «Але тут у темний сад його відчаю, 
– продовжує Ґолсуорсі, – проникає тремтячий проблиск світла, подібний до слабкого проміння мі-
сяця», – і в нього майнули інші думки: «А можливо, письменник просто не в змозі уявити публіку до 
того, як п’єса поставлена?.. Можливо, для нього публіка просто не існує?.. Тоді в чому ж полягає 
моє призначення в житті? Невже я просто соломинка на вітрі?». Стомлений цими думками, пись-
менник засинає. Уві сні він бачить жінку, яка випромінюючи «туманне сяйво», простягає до нього 
бліді руки, дивлячись сірими, променистими очима. «Дивитися в ці очі було трохи моторошно: вони 
були прекрасними, але пронизували душу письменника наскрізь і дивилися далі, повз нього, на-
чебто шукаючи нового в далекій мандрівці, де відпочинок під забороною», – так описує стан героя 
в цю мить Дж. Ґолсуорсі. На запитання письменника, хто вона, жінка відповідає, що вона – його 
«совість. Я Правда, якою тобі призначено її побачити. Я та, кому ти мусиш служити». Фінал новели 
вирішений Дж. Ґолсуорсі у притаманній йому іронічній формі. Прокинувшись, письменник купує 
свіжу газету і натрапляє на рядки, які змушують його відчути себе «соломинкою на вітрі»: «Є в нас 
драматурги, які сприймають себе занадто серйозно; беру на себе сміливість нагадати, що їм за-
грожує небезпека стати смішними…» [15].

Отже: сон, місячне світло, жінка в туманному сяйві, яка виступає совістю художника, заклика-
ючи його в мандри до майбутнього… Показово, що ще за десять років до написання «Родзинки», 
на тлі, по суті, тих самих проблем, що виявляє і п’єса, – формування репертуару сучасного ан-
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глійського театру і виховання публіки, – Дж. Ґолсуорсі, огортаючи події новели відверто іронічно-
символістською атмосферою, все ж не відкидає можливості новітніх пошуків митців у абсолютно 
інших напрямках, скеровуючи їх у «далеку мандрівку».

У цьому контексті показовими виглядають і висновки митця, викладені на сторінках його теоре-
тичної праці «Туманні думки про мистецтво» (1912). Стверджуючи, що «серед усіх видів людської ді-
яльності мистецтво, безперечно, найвільніше, найменш вузьке й обмежене і потребує від нас терпи-
мості до будь-якої з його форм», Дж. Ґолсуорсі відверто визнавав, що форму кожен з художників «має 
право вибрати будь-яку, натуралістичну, фантастичну, поетичну, імпресіоністичну» [16, с. 8, с. 10]. 

Отже, на нашу думку, маємо всі підстави висловити припущення, що на цьому шляху, в галузі 
театрального мистецтва англійський письменник припускав і такі пошуки, на які спрямовував свій 
творчий потенціал не лише його сучасник А. Аппіа, а й митці-інтелектуали – представники наступ-
них поколінь: «Драматургічні та семіологічні функції світла безмежні: освітлювати або коментувати 
дію, ізолювати актора або окремий елемент сцени, створювати певну атмосферу, ритмізувати ви-
ставу, допомагати прочитати постановку, зокрема щодо розвитку аргументів і почуттів тощо. Ар-
тикулюючи простір і час, світло стає одним з основних оповісників вистави… Прекрасний матеріал 
неймовірної сили, рухливості й пластичності, воно надає сцені певної тональності, видозмінює 
сценічну дію, контролює ритм вистави, забезпечує взаємодію різних моментів, координує сценічні 
системи, переплітаючи або ізолюючи їх» [14, с. 285].
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ В КІНЕМАТОГРАФІ

Vita sine libertate – nihil1

Ми звикли сприймати свободу як абсолютну загальнолюдську цінність, без якої немислимий 
духовний прогрес як окремої людини, так і цивілізації в цілому. Із філософської точки зору, поняття 
«свобода», поряд із «добром» і «злом», безумовно, є одним із найскладніших для конкретизації. Як 
свідчать словники, у найбільш загальному сенсі «свобода» означає здатність людини особисто ви-
значати свої вчинки, тобто діяти відповідно до свого рішення. Як категорія етики «свобода» свідчить 
про моральнісний (рос. «нравственный») вибір між добром і злом, моральнісним і неморальнісним. 
Або, як зазначають науковці: «Моральна свобода – це можливість і здатність суб’єкта визначати та 
реалізовувати свою моральнісну позицію, що забезпечує досягнення ідеалу» [6, с. 160]. 

У найбільш абстрактному розумінні, свобода – це можливість діяти без обмежень. Саме у по-
доланні будь-яких обмежень розкривається це наріжне поняття нашого буття. У філософії свобода 
зазвичай опонує необхідності, в етиці – відповідальності, в політиці – порядку. 

Видатні філософи присвятили чимало рядків тлумаченню поняття свободи. І хоча проблема 
більш-менш конкретизувалася, натомість ще більше віддалилась від вирішального роз’яснення. 

Ще давньоримський філософ-стоїк Епіктет висловлював думку, що добро і зло знаходяться 
лише в уяві людини, тому не існує насилля, яке було б здатне позбавити нас свободи вибору. 

Це положення, по суті, розвиває Е. Кант, котрий виділяв світ природної необхідності (явищ), 
в якому людина існує як істота невільна, за законами причинності, і світ, що осягається розумом 
(речей), де тільки людина і володіє свободою. Саме останній і ріднить людину з Богом. Зв’язок між 
двома світами реалізується у творчості, зокрема у творчому вирішенні особистістю питання – що є 
добро, а що – зло ( зокрема, в особистісному виборі між добром і злом). З іншого боку, свобода волі 
обумовлює ризик брати на себе відповідальність за свої вчинки і відповідно їх наслідки. Свобода, 
як зазначав Гегель, є пізнана необхідність. 

Проте питання – як захистити ідею суверенітету особистості від небезпеки свавілля людини 

1 Життя без свободи – ніщо (лат.).
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– так і не отримало свого вирішення. Окрім того, раціоналізм Канта виявився безсилим знайти від-
повідь на коло екзистенційних питань, пов’язаних із проблемою свободи. 

Значно поглибила тлумачення поняття свободи новітня філософія, яка започаткувала критичне 
ставлення до нормативної етики. Зокрема, А. Шопенгауер розглядав свободу як наріжну і водночас 
найскладнішу проблему людського буття, що потребує найглибшого занурення у сутність питання, 
коли, за його ж висловом, «нас залишає ясність думки». 

У своїй концепції німецький філософ виділяв три види свободи: фізичну, до якої він долучав 
політичну свободу, інтелектуальну і моральнісну (liberum arbitrium), котра саме і розкриває поняття 
свободи волі. Виявити усі види свободи можна лише долаючи певні перепони, тобто щось запере-
чуючи. Отож, визначити свободу, виходячи із самої себе, неможливо. Позитивний зміст свободи 
дорівнює нулю (як такий відсутній). Такий підхід до проблеми обумовив звинувачення Шопенгауера 
у крайньому індивідуалізмі і навіть аморалізмі. 

Цінність етичних інтуїцій Шопенгауера, як і його послідовників, зокрема Ф. Ніцше, С. К’єркегора, 
полягала саме у принциповому запереченні головних постулатів попередньої традиції класичного 
раціоналізму, де воля визначалася «через розум, а свобода волі означала свободу усвідомленого 
вибору». 

Критичне ставлення до положень так званої нормативної етики (штучно створених моральніс-
них настанов) надалі отримало продовження в філософії екзистенціалізму, в тому числі у творчості 
М. Бердяєва. Зокрема в своїй програмній праці «Самопізнання» він писав: «Мене називають філо-
софом свободи... Я справді найбільше полюбив свободу. Я вийшов із свободи, вона моя мати. Сво-
бода для мене первинніша за буття. Самобутність мого філософського типу насамперед у тому, що 
я поклав в основу філософії не буття, а свободу... В свободі прихована таємниця світу. Бог забажав 
свободи, і звідси почалася трагедія світу. Свобода на початку і свобода в кінці...» [3, с. 300]. 

Слід зазначити, що на противагу Шопенгауеру, М. Бердяєв у своїх роздумах підкреслює, що 
свобода не є граничним поняттям, яке неможливо подолати раціоналістично. Свобода – позитивна 
і змістовна. 

Зокрема, Іоан Дамаскін2 зазначав, що людина є духовною істотою, що означає світ свідомості і 
міць свободи. Дійсно, наріжною характеристикою духу – є свобода. Тому Дух неможливо ув’язнити, 
замкнути, обмежити в діях. 

В. Малахов поглиблює розуміння свободи, підкреслює його зв’язок із любов’ю. «Те, чого ми, 
по суті, домагаємося в любові, – це не просто тіло коханого, загалом не його плотське чи духовне 
єство, начебто покликане органічно доповнювати наше, а саме його свобода, його звернений на 
нас погляд..., його здатність творити з нами й задля нас світ обопільних стосунків, світ ідеального 
спілкування, яке завдяки зусиллям партнерів саме обґрунтовує себе, саме творить власне буття й 
оновлює «великий світ» навколо» [5, с. 351–352]. 

На думку спадає чудовий грузинський фільм-притча «Диваки» (1974, реж. Е. Шенгелая), в якому 
один із героїв простодушно промовляє: «Божевільні, не можуть зрозуміти, що любов вертикальна 
і орбітальна водночас...». Отож завдяки свободі, любов не можна примусити, дозволити або за-
боронити

Багатовимірність і психологічна глибина проблеми свободи обумовила до неї стійкий інтерес з 
боку представників різних видів мистецтва. Звичайно, кінематограф не став винятком. Найдрама-
тичніше доля свободи як об’єкта художньої інтерпретації складалася в радянські часи панування 
культу особи Сталіна. Підхід до неї однозначно походив із принципів нормативної етики або догма-
тів марксистсько-ленінської ідеології, що означало те саме. Головним постулатом була інтерпрета-
ція «свободи як усвідомленої необхідності», а звідси заклик – «смело мы в бой пойдем за власть 
Советов. И как один умрем в борьбе за это…». 

Філософське наповнення проблеми свободи зводилося до найбільш популярного поняття сво-

2 Іоан Дамаскін (бл. 675–753) – візантійський богослов, представник грецької патристики, догматик християнсько-
го Сходу. Автор багатьох богословських праць.
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боди політичної. Термін «свободный народ» зазвичай мислився, що люди живуть за законами, які ж 
самі і видають, оскільки керується лише своєю особистою волею. Проте моральнісно-особистісний 
аспект проблеми свободи традиційно ігнорувався. Натомість створювався міф про радянську дер-
жаву як казковий Елізіум, потрапити в який мріє все людство. У дитячому фільмі 1939 року «Зо-
лотий ключик» прямо співалося: 

...В страну, где не ведают горя, где сможем и мы отдохнуть.
Прекрасны там горы и долы, и реки, как свежий родник. 
Все дети там учатся в школах и славно живут старики. 
В стране той пойдешь ли на север, на запад, восток или юг,
Везде человек человеку хороший товарищ и друг...

Справа полягала в тому, чи насправді в цій країні «так вольно дышит человек», як співалося з 
екрана? 

Ціннісні пріоритети стрімко почали змінюватися за часів так званої хрущовської «відлиги». У 
другій половині 1950-х – на початку 1960-х рр. радянське мистецтво зробило справжній прорив 
у глибини людської душі. Зокрема, в театрі і кінематографі почали з’являтися нетрадиційні герої, 
здатні на неординарні вчинки, які не вписувалися в норми офіційної моралі. 

У цьому аспекті варто нагадати історію виходу на екран відомої кінострічки режисера М. Кала-
тозова «Летять журавлі» (1957) за п’єсою В. Розова «Вічно живі». Адже перш ніж стати призером 
канського фестивалю 1958 року, картина була досить неоднозначно сприйнята радянською крити-
кою. Героїнею фільму стала проста дівчина Вероніка (акт. Т. Самойлова), у незвичній подобі якої, 
за точним визначеням М. Туровської, раптом відкрилася доля цілого народу – перенесені воєнні 
скрути, терпіння, непохитна мужність і прихована душевна сила [7, с. 214]. Композиція фільму да-
леко не всім здалася ідеальною. Особливої критики зазнала сцена «зради» Вероніки – «дивна», 
«образлива», «примітивна», «зайва» і т. д., як її тоді дехто характеризував. Проте, як зазначає 
Л. Аннінський, без цієї образливої сцени не було б фільму. Цей начебто безглуздий сюжетний 
хід, – якщо йти за логікою звичайного природного існування, і наступна сцена загибелі Бориса, 
стали не покаранням, а спокутою для героїні. Від цієї трагічної миті її душа починає існувати за 
новими законами життя. Саме ця трагічна «помилка», наступне розкаяння і спокута, які потребують 
надзвичайних духовних сил відкривають «єдиний шлях, на якому реалізується особистість» [1, с. 
43]. По суті, фільм «Летять журавлі» відкрив новий етап у духовному осмисленні наріжних понять 
людського буття. 

Звернемося ще до одного знакового фільму кінематографа радянської доби – «Покаяння» 
(реж. Т. Абуладзе, 1984–1987). Цю стрічку розглядають сьогодні як програмний твір, одну з перших 
ластівок часів «перебудови» і початку стрімкого кінця радянської доби. Проте свого часу вихід на 
екрани цієї стрічки викликав у пресі досить критичні зауваження. За сюжетом картини тіло Варлама 
Аравідзе багато разів викидають з могили – не можна злочинцю, чиї руки забруднені кров’ю без-
невинних жертв, покоїтися в землі. Але, за християнською традицією, поховання заслуговує кожна 
людина, а осквернення могили вважається за великий гріх. Невже моральність може виправдову-
ватися жахливими вчинками? Адже саме цей драматургічний прецедент викликав чимало дискусій 
і звинувачень авторів фільму в глибокій аморальності. 

Дійсно, з позиції абстрактних моральних приписів подібні дії виглядають як кощунські. Проте го-
ловною ідеєю фільму зовсім не був заклик до позбавлення злодіїв прав на християнське поховання 
і прощення. Адже прощення для самої людини стає неможливим без щирого усвідомлення своєї 
провини і покаяння. Автори кінострічки намагалися таким чином підкреслити трагічність і водночас 
абсурдність навіть не окремої, а історичної, загальної ситуації, в якій опинилася ціла країна, багато-
мільонний народ. 

Згідно з логікою критики фільму «Покаяння», зазначав відомий радянський філософ і філолог         
П. Гуревич, можна було б засудити вчинок Медеї із грецької міфології. Проте Еврипід розповідає не 
про побутовий злочин, він вводить нас у світ людських пристрастей, які обумовлені примхливим пере-
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бігом подій. Смерть синів для Медеї – нестерпне горе і страждання, але у неї не існує іншого способу 
розкрити злочин Ясона, який безжалісно покинув її. У катарсичному напруженні Медея осягає істини, 
які відкриваються лише враженій свідомості. Отож у житті виникає такий перебіг фактів, виникають 
такі обставини, які дуже важко оцінити і виміряти абстрактною моральною максимою [4, с.7–8].

Моральність втілюється не в моральні норми, які відціджуються, консервуються, обезличують-
ся у віках, втрачаючи історичне напруження, культурну первинність, унікальність [4, с. 7–8]. Вона 
проявляється у безвихідних перепетіях вільного особистого вчинку. Ці перепетії формують непере-
січні образи культури різних епох – Прометей, Едіп, Гамлет, Дон Кіхот, Фауст... 

Тут ми стикаємось з одним із парадоксів проблеми свободи, коли на заваді вільного вибору осо-
бистості стоїть мораль, яка виступає як закон, конкретизовані норми існування суспільства. Саме 
в цьому розумінні мораль протистоїть моральності як особистісній, духовній позиції людини. «А 
тепер ми звільнились від Закону, вмерши для того, чим були з’вязані, щоб служити нам оновлен-
ням духу, а не старістю букви» (Рим. 7:6). Саме в моралі вбачав Ніцше головну перепону, через 
яку «ніколи не буде досягнута можлива сама по собі міць і краса типу людини». А воля до істини є 
смертю моралі. 

Отже, за визначенням Шопенгауера, свобода волі повинна передбачати «за належністю досить 
індивідуальних і наскрізь визначених обставинах, рівно можливі два діаметрально протилежні ді-
яння» [9, с. 20]. 

У свою чергу, Бердяєв писав: «Свобода є головною умовою моральнісного життя, не тільки сво-
бода добра, але і свобода зла. За відсутністю свободи зла немає моральнісного життя. Це робить 
моральнісне життя трагічним, а етику робить філософією трагедії... Саме трагічне веде у глибину 
і висоту, по той бік добра і зла в нормативному розумінні. «Трагічне не є ані «добром», ані «злом» 
у тому розумінні, як їх зазвичай стверджують в етиці. Проте етика повинна досліджувати явища 
«трагічного», що походять із свободи» [2, с. 34–35]. 

Отож занурення в проблему свободи нагадує постійне маневрування між Сціллою і Харібдою. 
У свободи різні обличчя і прояви, а її відносини з мораллю суспільства неоднозначні і часто-густо 
носять напружений характер. І як взагалі примирити оптимістичну ідею суверенітету особистос-
ті із руйнівною небезпекою сваволі індивіда? Адже свобода може бути анархічною, може носити 
диктаторсько-авторитарний характер тощо. Відтак постає наріжне питання – наскільки особистість, 
власне, готова до свободи дії. 

У своїх роздумах Ніцше і К’єркегор звернули увагу ще на одне протиріччя проблеми свободи 
– люди прагнуть свободи і водночас бояться відповідальності як суспільної, так і моральнісної. 
Головна маса народу просто не здатна на особистісний вчинок і воліє керуватися духовними стан-
дартими і кліше, що склалися в суспільстві. 

Цей парадоксальний висновок хвилював чимало умів. Зокрема, французький письменник                   
Ф. Шатобріан вважав, що свобода не потрібна натовпу. Їй потрібна рівність. Диктатура дозволяє 
жити розслаблено. Це визволяє від почуття відповідальності. Ф. Достоєвський присвятив цій про-
блемі розділ «Братів Карамазових». «...Ти забув, – запитає письменник вустами Великого інквізито-
ра, – що спокій і навіть смерть людині дорожче вільного вибору в пізнанні добра і зла? Не існує ні-
чого більш спокусливого для людини як свобода його совісті, проте не існує і нічого більш болісного 
... Нічого і ніколи не було для людини і для людського суспільства нестерпнішого за свободу!». 

Думка, що етика вільної творчості далека від мас, була близькою і М. Бердяєву. Щодо цього 
у нього був особистий досвід. Перша російська революція, свідком якої він став, і в якій, за його 
висловом, виявились «моральна анархія і хуліганський нігілізм народу», отверезила філософа і 
назавжди відвернула від ідей народництва. 

Цей зворотній бік проблеми свободи надзвичайно експресивно розкрив М. Захаров у фільмі 
«Вбити дракона» (1988). Ця стрічка стала заключною в роздумах режисера над проблемою сво-
боди, розпочатих у «Звичайному диві» (1978), «Тому самому Мюнхаузені» (1979) і в «Будинку, 
який побудував Свіфт» (1983). Сюжет картини розвивається в традиції середньовічної легенди про 
доблесного лицаря Ланселота, який вирішив звільнити людей від тиранії алегоричного Дракона. 
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Отримавши тяжку перемогу над супротивником, герой із жахом усвідомлює, що народ не готовий 
сприйняти дух свободи. Тиран скинутий, але місто потерпає від свавілля і безчинства. Народ сла-
вить іншого. Шляхетний лицар у відчаї, він не знає, як долучити людей до нового світу. Невже лише 
насиллям, скинувши силоміць диктатуру? Народ розчулено вітає нового «визволителя» – більш 
лояльного тирана. Ланселот вражений: «Ви також плакали від щастя при появі дракона і кричали 
бургомістру – «слава тобі, переможцю!». Ви ж знали, що дракона переміг не він. 

«Вдома ми знали, – відповідають Фрідріхсони. – Проте коли при всіх... Коли вся ця обстановка... 
Коли всі разом... Ось тут усі плакали від щастя... Ми були щирі, пане Ланселот. Треба ж когось 
любити... Ну, що нам робити?», – запитують люди стоячи навколішках. 

«Встати, – зривається Ланселот... Ви уже рік як вільні люди... Ви раби, ви не люди, ви барани, 
стадо скотів. Ну зрозумійте ж, він тут. Я змушу кожного це зрозуміти і вбити дракона, вбити дракона 
в собі...». Проте люди відвертаються від нього: «Холодно з вами, дуже холодно», – каже бурго-
містр. 

Отже, свобода зовнішня і внутрішня не те саме. Вивільнення рабів у зовнішньому суспільстві 
ще не означає вивільнення від внутрішнього рабства, своєї низинної природи. Справжня свобода 
визначається не тоді, коли людина повинна робити вибір, а коли вже його зробила, – підкреслював 
М. Бердяєв. Свобода – це внутрішня творча енергія людини, завдяки якій особистість може будувати 
принципово нове життя, як своє особисте, так і суспільства в цілому. «Свобода є моєю незалежністю 
і визначеність моєї особистості із середини, і свобода є моєю творчою силою, не вибір між поставле-
ним переді мною добром і злом, а моє творення добра і зла» [3, с. 306].

До цієї думки М. Захаров і сценарист Г. Горін звернуться в картині «Будинок, який побудував 
Свіфт» в історії нічим непримітного поліцейського Джека Сміта, який багато століть, із життя в жит-
тя, стоїть на посту на одній і тій ринковій площі біля тюрми в Дубліні. Відчай охоплює Сміта, коли він 
раптом бачить буденний жах сірої, невиразної повсякденності. Лише усвідомлення особистісного 
начала, відчуття людської гідності і непересічності ведуть до вчинку, як прояву творчої волі, і дозво-
ляють розірвати коло безособистої замкненості, скинути пута буденності і стати вільною людиною. 
«Тепер буде все по-іншому, тепер пішов новий відлік... Фінал буде іншим...».

Отже, Свобода – це насамперед особиста справа кожного, особливий стан людської свідо-
мості, її душі. Цьому неможливо навчити і тим більше заставити бути таким. Це почуття, а точніше 
відчуття можна лише виплекати, викохати напруженою духовною працею. Саме на такій позиції 
фокусують нашу увагу автори фільму «Вбити дракона». Картина має відкритий фінал: Ланселот 
і Дракон – два полюси, дві позиції, а поміж них діти. Безкрає поле, вкрите снігом, нагадує чистий 
аркуш паперу. Все треба починати заново. Головна битва попереду... 

Проте не можна заперечувати і об’єктивний, тобто соціальний аспект свободи. Свобода повин-
на зростати в міру наближення до світу горного і зменшуватися в міру заглиблення у світ дольний, – 
писав М. Бердяєв. Надаючи перевагу матеріальним благам, людина починає вбачати в ній не засіб, 
а мету життя. Поступово вона віддаляється від духовності, а значить – втрачає реальну свободу. 
Особистість втрачає свою індивідуальність, самобутність, стає об’єктом тотального маніпулюван-
ня, потрапляє в тенета так званої «негативної свободи», де живе ілюзією вибору. Їй лише здається, 
що вона щось вибирає і вирішує, коли насправді все вирішується за неї. Саме про це й писав свого 
часу французький філософ, драматург і критик Г. Марсель у роботі «Бути і мати» (1935). З часом, 
ідеолог контрреволюції 60-х років філософ і соціолог Г. Маркузе розвине ці думки, ставши одним 
із авторів «критичної теорії суспільства». Він рішуче виступить проти «одномірної людини», яка, 
втрачаючи свою волю, стає слухняним знаряддям в руках правлячої еліти. 

Така собі драма велетня Глюма («Будинок, який побудував Свіфт»), тільки в глобальному масш-
табі. Колись цей велетень перебував «над рівнем співгромадян». Але, як у всіх велетнів, у нього 
все було занадто великим – розум, зір, слух, совість. Як ніхто інший, він бачив несправедливість і 
людський біль, намагався змінити життя на краще. Проте весь час йому торочили: «Не валяй дурня, 
спустися, стань таким, як усі». І він став зменшуватися, деградувати, врешті-решт, забув усі пре-
мудрості і знання, став звичайним п’яничкою. Та, попри всі обставини, Глюм знайде в собі сили від-
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родитися для нового життя. Треба лише повірити в здійсненність добра, у себе як істоту духовну. 
Отже, не можна абсолютизувати і зовнішні фактори свободи, які не можуть позбавити людину 

свободи внутрішньої. 1942 року О. Бергольц писала в блокадному Ленінграді: 
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.

Так, людина слабка і водночас сильна. В цьому її недосконалість і разом з тим доверше-
ність. Вона має право на свій вільний вибір. 1941 року в світ вийшла знакова книга німецько-
американського психолога і соціолога Е. Фромма «Втеча від свободи», де він зазначав, що, попри 
всі поразки, так чи так свобода перемагає. Свою віру в людину, її духовний потенціал він обґрунтує 
у фундаментальній праці «Мати чи бути?». 

Поняття «свобода» і супутні їй питання лишаються сьогодні однією з принципових і найбільш 
відкритих проблем філософії і людського буття взагалі. Нарешті, у кожного своє розуміння понят-
тя свободи. Ми можемо лише приймати чи заперечувати різні погляди на цю одвічну проблему. 
Свобода – як духовний ідеал, омріяний стан людської природи. Він, скоріше, ціннісний орієнтир, 
перспектива на майбутнє, що надає сил і сенсу життя. Всі знають, що ця істина існує, проте ще ніхто 
в цьому світі якщо й осягнув, не зміг її розтлумачити для широкого загалу. Як визнавав Шопенгауер: 
«Часом я розмовляю з людьми так, як дитина із своєю лялькою: вона... знає, що лялька не розуміє 
її; проте... вона отримує радість від спілкування» [8, с. 8]. Можливо, це справедливо – істина одна, 
шляхів до неї – на кожну людську душу.

Незаперечним є той факт, що стан свободи імманентно притаманний людині, як духовне на-
чало. Це найдорожчий спадок, що поєднує її зі світом Абсолюту. Річ лише в тому, наскільки людина 
готова сприйняти цей безцінний дар і, попри всі кайдани і умовності царства Кесаря, відкрити в 
собі Царство Духа. Не втратити свій шанс на вчинок, тобто спроможність до моральнісної відпо-
відальності за свої дії, і стати справжнім творцем нового світу, а не залишитися лише побутовим 
споживачем чужих думок і праці. 

Символічно, що одним із своїх героїв М. Захаров зробив Дж. Свіфта. Англійський священник, 
який серцем сприйняв проблеми ірландців, включився у національно-визвольну боротьбу за не-
залежність цього народу. Після скандального твору «Листи сукнаря» замкнений і суворий декан 
Дублінського собору став улюбленцем і героєм Ірландії, символом її свободи. Мужність і послідов-
ність, з якою Свіфт захищав права ірландців, вражала його ворогів, зокрема англійський уряд, який 
так і не наважився розправитися з ним. 

На могилі Дж. Свіфта в Дублінському соборі викарбована, запропонована ним самим, симво-
лічна епітафія: «Тут покоїться тіло Джонатана Свіфта, декана цієї кафедральної церкви, і суворе 
обурення більше не розриває його серце. Пройди, подорожній, і наслідуй, якщо зможеш, щирого 
поборника могутньої свободи».
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
ЕКРАННИХ ТЕКСТІВ У ПОСТКЛАСИЧНУ ДОБУ

Інтерпретація, безумовно, є одним з ключових феноменів культури, оскільки тотожна надан-
ню смислу. Енциклопедичний довідник трактує інтерпретацію як тлумачення, як «спосіб реалізації 
розуміння». Відтак до найхарактерніших сфер застосування інтерпретації зазвичай відносять акти 
мовного спілкування, переказ популярною мовою наукових висловлювань, розуміння історичних 
подій, тлумачення артефактів художньою критикою тощо. Окремим випадком інтерпретації постає 
переклад на мову одного з мистецтв (кіно, театру та ін.) творів іншого виду художньої діяльності 
(літератури). Прикладом подібної інтерпретації є екранізація – трансформація вербальних образів 
у звуко-пластично-ритмічні.

На відміну від науки, де панування логічно-дискурсивної функції свідомості є повним та визна-
ченим, у мистецтві структура пояснення-розуміння ускладнюється внаслідок специфіки «метафо-
ричного мислення» (термін Ернста Кассірера). «Саме при метафоричному «уточненні» визначення 
об’єкта, його зміст стає все більш конкретним та унікальним, оскільки метафора здатна збагачувати 
раціонально-пізнавальні моделі неповторністю індивідуальної інтуїції. Слід помітити, що «індиві-
дуалізуюча» функція діє насамперед у сферах, де використовується мова» [1], і це може бути не 
тільки вербальна мова, а й «мова екрана».

 Будь-яка спроба розуміння однією людиною висловлювання іншої передбачає інтерпре-
тацію (йдеться не тільки про вербальні конструкції, а про будь-який месседж – Текст у широкому 
значенні). Зазначимо, між розумінням та інтерпретацією Тексту є принципова відмінність: якщо ро-
зуміння відбувається в контексті знання мови (кожен реципієнт – компілятор мови), то інтерпретація 
здійснюється в контексті пізнавальної та аксіологічної діяльності людини. Процес інтерпретації ра-
дикалізується при відмінності актуалізованих кодів автора та реципієнта. І навпаки, мінімалізуєть-
ся, зводячись до безпосереднього «зчитування» смислу при тотожності кодів дешифрування тексту 
(як приклад – граматичні правила вербальної мови або певний канон для витворів мистецтва, як у 
православній іконописній традиції).  Варто зазначити відсутність універсального методу, що пе-
редбачав би можливість інтерпретування висловлювань носіїв однієї мови носіями іншого мовного 
коду .

Не потребує додаткових обґрунтувань актуальність окресленої проблеми в координатах сучас-
ної «посткласичної», постмодерністичної культури – у добу, яку можна без перебільшення назвати 
«золотим віком» інтерпретації. За визначенням відомого словенського культуролога та соціального 
філософа Славоя Жижека, на самому статусі інтерпретації позначається розрив між модернізмом 
та постмодернізмом: «І модернізм і постмодернізм вважають інтерпретацію невід’ємною від свого 
об’єкта: без неї в нас немає доступу до твору мистецтва – той традиційний рай, де кожен, незалеж-
но від глибини та багатогранності його вміння інтерпретувати, міг насолоджуватися витвором мис-
тецтва, втрачений безповоротно. ...Модерністський твір за визначенням «неосяжний», функціонує 
як шок, як вторгнення травми, що підриває розмірений перебіг нагло буденного життя, пручаючись 
інтеграції в символістський всесвіт панівної ідеології... Постмодернізм робить щось протилежне: 
його об’єкти – продукти, відзначені масовою популярністю... отже, від інтерпретатора залежить, чи 
знайде він у них втілення езотеричної теоретичної витонченості Лакана, Дерріди, Фуко. Відтак якщо 
задоволення від модерністської інтерпретації міститься в ефекті впізнання, котрий «ушляхетнює» 
хвилюючий жах її об’єкта (Ага! Тепер я бачу у чому сенс цього хаосу!), то завдання постмодерніст-
ського підходу полягає в очудненні його висхідної звичайності» [2].

Проблемою інтерпретації активно займалися теоретики і філософи постструктуралізму/де-
конструктивізму/постмодернізму (Жак Дерріда, Ролан Барт, Умберто Еко, Поль Рикьор та ін.). 
До них Текст розглядався як автономний мистецький факт. Вважалося, що він існує окремо від 
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суб’єктивності його автора, від історії, культурного та етико-естетичного контекстів тощо. Зміна 
сприйняття Тексту, оновлення практики його «прочитання» пов’язані насамперед із запроваджен-
ням принципу інтертекстуальності (взаємодія з іншими творами: висвітлення спільної текстуальнос-
ті, асоціативні резонанси), а також передбачає врахування історичних, політичних, ідеологічних та 
інших мистецьких і позамистецьких дискурсів, відтак – спростування міждисциплінарних кордонів. 
У розширеному дискурсивному полі різноманітні смислотворні модуси утворюють інтерпретаційну 
матрицю (або «лабіринт» за образним визначенням Умберто Еко).

Один з найавторитетніших теоретиків постмодернізму Ролан Барт у роботі «S/Z», присвяченій 
проблемам інтерпретації, зауважує, що смисл Тексту міститься не в окремій його інтерпретації, а в 
сукупності його прочитань, отже, орієнтує на множинність тлумачень.

Численні спроби дешифрування філософського коду постмодерністичного мистецтва як фак-
тора, що формує найважливіші аспекти естетики та поетики постмодерну, породжуючи нову мову 
культури, призвели дослідників до певних домовленостей/конвенцій. Зокрема, прийнято вважати 
специфічно постмодерністським типом інтерпретації – читання-письмо – «акт спів-творчого науко-
вого прочитання твору, що базується на «розширенні інтертекстуальності». В процесі такого актив-
ного сприйняття Текст постає в усьому багатстві його інтертекстуальних зв’язків, вступає у взаємо-
дію з особистим «тезаурусом» дослідника, який «бажає», за висловом Р. Барта, як означуваного, 
так і означника твору, «прагне «перетворитися» в нього, відмовитися від спроб продублювати твір 
на будь-якій іншій мові, окрім мови самого твору» (тобто відкидає Трансцендентальне Означуване). 
Інтерпретація і є дитям таких відносин, що дозволяють (понад можливості традиційного тлумачен-
ня) дати «внутрішній образ» твору, начебто «продовжити» його, наростити нові смисли» [3].

В результаті виникає стільки інтерпретацій, скільки небайдужих читачів/глядачів твору вступає 
в активну співтворчість з автором, декодуючи його задум, розвиваючи думку митця, збагачуючи 
смисли власними асоціаціями, виходячи з особистого життєвого досвіду. Відтак має рацію суджен-
ня Ролана Барта про те, що постмодерністичний текст сприяє «народженню читача». Відповідно, 
активізація «народження глядача» відбувається через постмодерністичний екранний твір. Щодо кі-
нознавчої думки, яка продовжувала традиційно досліджувати специфічні особливості мови екрана, 
вона виявила нездатність самостійно підібрати ключа до розшифрування художнього коду постмо-
дерних творів, не маючи необхідного теоретичного оснащення. Його надала пост-філософія, вико-
ристовуючи мову науки. Втім, на переконання Жана-Франсуа Ліотара, постмодерністський митець 
(художник, письменник, кінематографіст) сам перебуває в статусі філософа, «оскільки працює без 
дотримання будь-яких попередніх правил» [4]. 

***
Постструктуралізм, сприймаючи «світ як текст», поширює цю пансеміотичну тезу на людину, 

культуру, суспільство тощо. Причому особливість текстуальних характеристик постмодерністського 
твору полягає у відмові від таких детермінант, як Істина, Абсолют тощо, що трактується як відсут-
ність «істинного першопочатку», отже – як «смерть Бога». 

Специфіка вітчизняної версії постструктуралізму/ деконструктивізму/ постмодернізму міститься 
в тому, що її поширення збіглося з такими процесами, як деструкція на державному рівні (руйнація 
моноліту під назвою СРСР) і радикальна зміна парадигми духовності, коли семантика та символіка 
державницького тоталітарного міфу були зруйновані, а їх елементи поступово ставали частиною 
іншої міфологічної структури. Зрозуміло, що есхатологічна ситуація розвалу колишнього тоталітар-
ного моноліту («Союз нерушимый») органічно співвідносилась з проголошенням «смерті Бога» та 
«кінця історії» у постмодернізмі. 

Звільнившись від догматів, культура мислення досить швидко розширює свої межі, всотуючи 
множинність інтерпретацій кожного феномену, артефакту, культурної події тощо. Подібна децен-
трація культурного інтертексту призводить до появи неструктурованої множини симулякрів. Саме 
цей «конструктивний» хаос породжує смислову множинність інтерпретаційного поля. Як результат 
– в інтерпретаційного коду «підвищується валентність» (Жиль Дельоз, Фелікс Гваттарі). Оскільки 
всі дискурси рівноправні, відкрита знакова система несе уявлення про множинність істини. 
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Трактуючи неоднозначний художній Текст, інтерпретатор, з одного боку, намагається слугувати 
твору, пропонуючи його транскрипції, з іншого – фокусує увагу саме на модальних версіях, що 
стають самодостатніми творами, намагаючись зайняти місце інтерпретованого Тексту. У подібному 
протистоянні індивідуальних сприйняттів часом можуть відкритися глибинні смисли Тексту, неспо-
дівані навіть для його автора. Саме в репрезентації ефективності різних інтерпретаційних методик 
при застосуванні до кінотекстів і полягає мета пропонованої статті.

Специфічною особливістю сучасного кінознавства видається те, що за відсутності наукового 
інструментарію, здатного забезпечити адекватне осягнення кінотексту, методологія сприйняття та 
аналізу кінотворів набуває чимдалі більш інтерпретаційного характеру. Серед нових методів кіно-
знавства слід виділити популярне нині звернення до аналітично-метафоричної есеїстики (Михайло 
Ямпольський, Славой Жижек та ін.), що спирається на запропоновані Роланом Бартом читання-
письмо та текст-аналіз, на стратегію деконструкції (Жак Дерріда) тощо. Відтак радикальність су-
часних інтерпретацій полягає ще й в тому, що вони часом виявляються цікавішими для читача/
глядача, ніж сам об’єкт інтерпретації (літературний твір, екранний Текст тощо).

За влучним зауваженням Умберто Еко, оскільки в постмодернізмі ми маємо справу «з текстами, 
котрі включають у себе цитати з інших текстів, ... знання про попередні тексти є необхідним для 
сприйняття нового тексту» [5]. На актуалізації Текстів (зокрема, кінотекстів) усієї минулої історії, 
із залученням усієї множини їх попередніх тлумачень, зрештою, і базується формування ризома-
тичного утворення, що піддається культурологічній, психоаналітичній, структуралістській, пост-
марксистській або ж будь-якій іншій інтерпретації. 

Множинність інтерпретацій, варіативність вибору коду дешифрування зростає через збільшен-
ня свободи мовних ігор, в яких проявляє себе артикульована суб’єктивність. Серед найпопуляр-
ніших – гра «в цитати», по суті – гра з енциклопедичною компетентністю глядача, що активізує 
його творчий потенціал. Утаємничений реципієнт отримує подвійне задоволення від усвідомлення 
інтертекстуальності, поглибленого розуміння варіацій Тексту тощо. З іншого боку, читач/глядач є 
повноправним співавтором цих «варіацій», породжених його власним асоціативним рядом, життє-
вим та культурним досвідом.

 Внаслідок множинності тлумачень специфічною проблемою постає «Конфлікт інтерпретацій» 
– саме так назвав своє дослідження французький філософ Поль Рикьор. Слову інтерпретація він 
надає його справжній смисл: виявлення прихованого змісту під наочним, а будь-яку дисципліну, що 
бере початок в інтерпретації, Поль Рикьор називає герменевтикою. Завдання герменевтики він вба-
чає в протиставленні різних вживань неоднозначного смислу, отриманих за допомогою інструмен-
тарію таких різних дисциплін, як психоаналіз, феноменологія, структуральна лінгвістика, кінокри-
тика тощо. Таким чином, символічний універсум перетворюється на сферу «саморозуміння», яку 
автор називає конкретною рефлексією (або Cogito), що опосередкована усім універсумом знаків. 
Копіткий труд інтерпретації знаків (психічних і культурних, загальних та локальних) постає суттєвою 
частиною виразу буття, співвіднесення буттєвого, екзистенційного досвіду «Я» та «Іншого». 

Порівнюючи стилі рефлексії, відомі в філософії суб’єкта, від Cogito Декарта ( «мислю, отже 
– існую»), Сократа («піклування про свою душу»), Августіна («внутрішня» людина на межі між «зо-
внішніми» речами та «високими» істинами ), до картезіанського, кантівського Cogito, Поль Рикьор 
виводить необхідність категорії «Я-мислення» для всіх проаналізованих уявлень, вважаючи най-
значнішими в сучасній рефлексивній філософії «Я» Фіхте та «Егологію» Гуссерля у сполученні з 
його феноменологією.  

Порівнюючи різні інтерпретації культури, Поль Рикьор співвідносить ідеї Фрейда з роботами 
Маркса та Ніцше, вважаючи, що саме починаючи з праць цих теоретиків, розуміння стає герменев-
тикою, а пошук смислу передбачає розшифрування виразу у свідомості сприймаючого. На думку 
дослідника, Фрейда, Маркса та Ніцше відрізняє лише запропонований ними метод декодування. 
Маркс прагнув вивільнити практис шляхом пізнання необхідності. Ніцше бажав розширення люд-
ських можливостей під шифрами «надлюдини», «Діонісія», «вічного повернення», аби воля до вла-
ди не поставала насиллям. Фрейд обирає за тактику декодування аналіз. «Головним предметом 
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його осягнення є не стільки людське бажання, воля, лібідо, імпульс, Ерос (усі ці слова мають точний 
концептуальний смисл), а бажання в його більш-менш конфліктному співвідношенні зі світом куль-
тури, батьком, матір’ю, авторитетами, імперативами та заборонами, творами мистецтва, соціаль-
ними цілями та ідолами; ось чому, коли Фрейд пише про мистецтво, мораль, релігію, він залучає до 
реальності культури науку і практику, котрим відпочатково відводить певне місце в людській біології 
або в психології; його наука і практика перебувають у точці перетину бажання та культури» [6]. 

Саме на цьому перетині, коли лібідозну мету заміщує соціально придатна ціль, народжується 
шар «ідеалів», який, проникаючи в структуру особистості, стає внутрішньою наглядовою та керів-
ною інстанцією «над-Я», навколо якої і утворюється поле ідентифікацій – «культурна інстанція» 
особистості – сфера апеляцій в процесі інтерпретації. Відтак, на думку Рикьора, запровадження 
психоаналітичного (або іншого) інтерпретаційного інструментарію – це спроба відшукати закон, 
якому підлягає будь-який символ, «символ, який водночас виражає та приховує». 

Зробивши висновок про те, що звернення до знаку є спільним для психоаналітичної та структу-
ралістської інтерпретацій, дослідник пішов далі – проінтерпретував психоаналіз з позицій семіології 
і з’ясував, що той займається проблемою досліджень співвідношення між лібідо і символом.

Прикладом запровадження психоаналітично-структуралістської інтерпретаційної стратегії може 
стати «ретроспективний» аналіз класичного кінотвору, що неодноразово піддавався тлумаченню – 
«Земля» Олександра Довженка. При дослідженні глибинних структур цього Тексту, розкриття смис-
лу має вигляд численного ряду трансформацій, що розгортаються в різних вимірах: в естетичному, 
ідеологічному, політичному, антиклерикальному тощо. Опускаючи традиційні декодування твору з 
позицій офіційної ідеології, надамо приклад дешифрування цього фільму «всіх часів і народів» у 
розширеному дискурсивному полі. 

Доречним видається згадати, що у межах постмодерністичної філософії пізнання стверджуєть-
ся можливість (і перспективність) інтерпретації досліджуваного матеріалу в соціокультурних умо-
вах, що зазнали змін [7].

Центральна структуротворча міфологема фільму винесена в його назву: земля. Земля як бо-
жество часів пантеїстичної свідомості – земля, любов до якої укорінена на архетипальному рівні 
у сфері позасвідомого українців – народу рільницького, що традиційно жив у злагоді з «землею-
ненькою», праматір’ю усього живого. Головна проблема картини: хто буде володіти землею, хто (і 
чим) буде її орати – лише на перший погляд постає питанням «відношення до засобів виробництва 
та предмета праці». Насправді – проведення борозни та засівання поля – це імітація ритуального 
статевого поєднання з землею заради запліднення, реалізація батьківського архетипу. Ось за що 
йде боротьба: чи то Білоконі-куркулі й надалі будуть задовольняти потреби землі за допомогою 
пари круторогих волів; чи Василь – новий культурний герой – як уособлення маси, відчуваючи 
потяг до володіння землею, задовольнятиме її за допомогою механічних засобів, зокрема, «за-
лізного коня» – трактора. Коли везуть з міста цей новий технократичний «тотем», а він то їде, то 
стане, закрадається непевність: чи під силу йому зробити те, чого від нього чекають? Втім, після 
метафоричного «оживлення» трактора шляхом заповнення людською сечею баків для охолоджу-
вальної рідини, акт відбувається: борозна прокладена, але зовсім не задля засівання (бо поруч 
бачимо стиглі колосся). Ця активна дія в ідеологічному вимірі сприймається як прокладання межі 
між «старим» і «новим», а на рівні виявленої структури – як нездатність «залізного коня» до при-
родного запліднення землі. Наче помста за наругу над землею-матінкою відбувається сакральна 
дія принесення жертви. Василь, підстрелений під час магічного танку, падає на землю, розкинувши 
руки, наче обіймає її. Земля приймає його життєву силу задля відродження її в інших сутностях – у 
деревах, яблуках, у маленькому хлопчику, якого народжує мати Василя. А злочинця Хому земля не 
приймає – дарма намагається він сховатися в її життєдайне материнське лоно. І в бутті немає йому 
пари – можливості продовжити себе. Натомість колишня наречена Василя отримує чоловіка, зовні 
подібного до втраченого коханого. 

Полівалентність застосованої інтерпретаційної практики вбачаємо в паритетному співіснуванні 
дискурсів: психоаналітичного, етно-міфологічного, політоїдного.
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 Адже смерть Василя – комсомольця-активіста – викликає алюзії з будівничою жертвою («и 
наше дело будет прочно, когда под ним струится кровь»). Жертва на вівтар Ідеї тягне за собою 
смерть символічну та реальну. Своєрідна форма жертвопринесення постає офірою заради «зако-
ну» та насолоди (насолоди від самого офірування з наступним мітингом). Цей приклад обґрунтовує 
феномен своєрідної «некрофілії», якою був вражений кінематограф радянського періоду. Річ у тім, 
що смерть у ньому була елементом, що організував порядок символічного, в середині якого реалі-
зувалися і владні стосунки, і закон. Реорганізація порядку символічного закономірно знаменувала б 
зміну парадигми (що, зрештою і спостерігалося в 1960-ті та 1990-ті роки ).

Згадати б, потрактування смерті, якій наслідувала зустріч в ірреальному «потойбіччі» Івана та 
Марічки в «Тінях забутих предків» (Сергій Параджанов, 1964); позачасове буття персонажів, коли 
не ясно, хто з них живий, хто мертвий (у фільмі «Криниця для спраглих» Юрія Іллєнка, 1965); від-
чайдушні спроби Пидорки вдихнути життя в попіл, що залишився від її непутящого чоловіка («Вечір 
на Івана Купала», Юрій Іллєнко, 1968); панахиду по живих Дідухах, які родиною збираються в діа-
спору – в світ, що трактується як інший світ («Камінний хрест» Леоніда Осики, 1969), тощо.

Показові трансформації у ставленні до смерті продемонстрував фільм Юрія Іллєнка «Молит-
ва за гетьмана Мазепу» (2000). Це – суцільний кривавий бенкет «кістлявої нареченої», уникати 
фатальної влади якої – привілей лише одного героя – опального гетьмана Івана Мазепи. Він – не-
вловима сутність (або ж від-сутність), подібна до примхливої фрагментарності відбитків у друзках 
розбитого люстра. Вочевидь, невипадково роль Мазепи грають три актори, маски, муляжі. 

 Жанр «кіноперформанса», обраний автором, апріорі передбачав множинність інтерпретацій. 
Серед тлумачень виявились найпопулярнішими психоаналітичні спроби аналізу інцестуальних по-
тягів і перверсивних мотивів. Не поступалися за кількістю спроби інтерпретації в історичному дис-
курсі, із залученням таких потужних позатекстових рефренів, як Істина (що суперечило постмодер-
ністичній сутності Тексту). Широку амплітуду розкиду мали інтерпретації в культурологічному полі 
– від визнання впливовості чистого ефекту (з «переживанням певного образу-емоції») до порівнян-
ня фільму за атмосферою з творами експресіонізму, ототожнення, в певному розумінні, Мазепи з 
доктором Калігарі (інтерпретація О. Сидора-Гибелінди). 

  Різноманітність інтерпретаційних стратегій, застосованих до кінотексту, видається цілком 
виправданою з огляду на ідею Ролана Барта: «Тексту притаманна множинність. Це означає, що 
в нього не просто кілька смислів, а що в ньому відбувається сама множинність смислу як така» 
[8]. Втім, чи завжди здатний читач/глядач сприйняти вільну гру тексту, його багатомірність та нео-
днозначність, перевести потенціальність закладених автором (свідомо або позасвідомо) латентних 
структур, імпліцитних смислів в актуальність, збагативши інтерпретацію власними асоціаціями?

В тому й полягає радикальність комунікативно-пізнавального процесу інтерпретації постмодер-
ністичного твору, що тлумаченню піддається все та вся, включаючи усі можливі контексти, а також 
самого Автора, який «помирає», розчинившись у багатомірності поглядів на його твір. У порівнянні 
з таким славним усуненням авторського диктату, менш престижним слід визнати замах на непо-
вторність, унікальність авторської індивідуальності, скажімо, через порівняння з іншим Автором. 

Симптоматичним видається закинуте в культурологічний обіг визначення Юрія Іллєнка як 
«українського Гринвея», що є безпорадною спробою інтерпретації творчої методи одного майстра 
через принципи, запроваджені іншим. Втім, сама асоціація небезпідставна. 

Пітер Гринвей – міфолог цифр та художник-в-кіно, автор культових картин «Повар, злодій, його 
дружина та її коханець», «Контракт малювальника», «Живіт архітектора», «Книги Проспером», 
«Інтимний щоденник», «ZOO» та багатьох інших, водночас є визнаним руйнівником кінематогра-
фічних, культурологічних, релігійних та інших конвенцій між автором і глядачем. В його картині 
«Дитина Макони» надано шокуючи іронічну інтерпретацію аксіоматики християнського міфу. В 
основу театралізованого колажу покладено реальний судовий процес ХVІІ століття, коли в Англії 
народжена дитина була об’явлена святою. Дійство в «Дитині Макони» організоване на кшталт теа-
тральної вистави, у дії першій – пологи, народження довершеної дитини у старої та потворної жінки. 
У дії другій дитинка на храмовому святі благословляє свиней, вулики, корів (за картинністю ком-
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позиції глибинні мізансцени нагадують ожилий живопис ХVІІ століття). У третій дії сестра маляти, 
об’явивши себе матір’ю чудо-дитини, намагається використовувати фанатичне поклоніння людей 
штучно створеному ідолу: продаються «соки тіла» дитини (сльози, слина та ін.), клаптики парчі, 
змочені священною кров’ю. Автор досліджує, як поступово сурогати любові та віри виступають дже-
релом масового терору. Дійство розвивається за трагедійним сценарієм: сестра, вигнана з храму як 
відьма, крадькома повернулася та задушила дитину парчевою подушечкою, за що була приречена 
єпископом до страти. Втім, вона не може бути покараною, доки зберігає незайманість. Єпископ до-
ручає її «охорону» та підготовку до покарання гвардійцям. Гвардійці тягнуть жереб і стають у чергу. 
Театральна актриса, що виконує роль приреченої, благає припинити ґвалтування, бо вона незайма-
на. Тим часом театральна дія не припиняється – йде підрахунок тих, хто взяв участь у «священній 
помсті»: 4, 5, 6,...206, 207... Жертва готова для страти. Знесилене тіло небіжчиці скидають зі сцени: 
«Вона померла. Хороша була актриса». А священну дитину роздягають численні руки, розтаскують 
чудо по клаптиках: «Дитя, благослови мене пальчиками, ступнями своїх ніг...». Цей акт вандалізму 
нагадує класичну сцену, в якій оскаженілі фанати шматують по гілочках, по листочках священне 
деревце в «Солодкому житті» Федеріко Фелліні. Звісно, пишне театралізоване дійство фільму Пі-
тера Гринвея припускає безліч інших трактувань, зокрема, як візуалізація метафори «суспільство-
театр». Підстави для виникнення все нових транскрипцій містяться в колористичному вирішенні 
картини (артикуляція червоного, білого та чорного кольорів, підкреслений блиск золота характери-
зують представлене поле владних ігор), в оформленні звукового простору Тексту тощо. Зазвичай 
користуються увагою інтерпретаторів геометричні заходи у фільмах Гринвея (у фільмі «ZOO» жінці, 
яка в автокатастрофі втратила ногу, ампутують другу кінцівку задля встановлення симетрії) або 
арифметичні обчислення (у фільмі «Відлік потоплених» провадиться фатальний підрахунок від 1 
до 100), інші формальні засоби організації подоби певного порядку в хаотизованому світі. У зворот-
ному напрямі (спрямованому на підвищення ентропії) діє смерть, тлін, деструктивне гниття того, 
що було живим, цілісним, досконалим (від найпростіших істот до двох представників «людського 
звіринцю» в картині «ZOO»). Два герої, що виявились розділеними колись сіамськими близнюками, 
відновивши свою цілісність, приймають добровільну смерть перед кінокамерою, аби їх поступовий 
розпад був зафільмованим і став логічним завершенням дослідження процесів деструкції. 

Широкі можливості для інтерпретацій розкрив новий грандіозний проект Пітера Гринвея «Ва-
лізи Тульса Люпера». Робоча назва проекту («Фіктивна історія урану») свідчить, що це – суцільна 
містифікація, за якою не стоїть жодних реальних подій. Герой на ім’я Тульс Люпер мандрує в часі 
і просторі: фільм-подорож охоплює територію від Англії до Маньчжурії і часовий період між 1928 і 
1989 роками. Всі події обертаються навколо містичного числа 92 (атомна вага урану). 92 – взагалі 
улюблене число режисера з Великої Британії (92 жертви його попередньої картини «Падіння» гово-
рили на 92 мовах). В проекті зайняті 92 актори, валіз у героя – 92... Фільм руйнує звичні кліше – одну 
роль виконують 2, 3, навіть 4 актори, поступово змінюючи один одного, передбачається, що повний 
варіант картини триватиме 9 годин. До чистового варіанту включено проби кастингу (за принципом 
нон-селекції), процес активного «прочитання» Тексту мають полегшити 92 диски DVD, веб-сайт в 
Інтернеті, ігрові програми, що працюють в інтерактивному режимі. Поглиблюючи відступи від ре-
альності, Пітер Гринвей послідовно підтверджує своє іронічне ставлення до подій, що видаються 
константними. «Всі ми постмодерністи», – любить повторювати він і формулює надзавдання про-
екту: «нема історії, є тільки історійки».

***
В постмодерністській інтерпретації, що зводить реальність до гри знаків у симулятивному 

віртуальному просторі, нові можливості для аналізу текстуальності (не тільки пост-модернових, 
модернових, а й класичних Текстів) надає гендерний код. Збагачуючи тезаурус інтерпретаційного 
поля дослідженнями у філософській антропології, сучасна гендерна теорія суб’єкта піднімає пи-
тання про статеву рівноправність у суспільстві і культурі, протистоїть біологічному детермінізму 
з домінацією чоловічого начала (з редукцією жіночності до біологічної статі), спрямована на по-
долання патріархатної фалогоцентристської традиції в пост-класичній філософії (як-от асоціація 
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жіночого насамперед з несвідомим) й культурі (коли чоловіче є суб’єктом, а жіноче – об’єктом ). 
Відсутність ієрархічності, плюральність, толерантність – у числі характерних ознак «фемінізації» 

сучасного філософського дискурсу, який легалізує не тільки поняття жіночого, а й материнського 
(за концепцією Юлії Крістєвої відбувається нівелювання бінарної опозицій – «високої» символічної 
матері та «низької» тілесної). Саме материнське виступає новою структурною характеристикою су-
часної жіночої суб’єктивності, компенсуючи фалічну нестачу (в термінах класичного психоаналізу). 

Цікавий матеріал для гендерного аналізу дає картина японського режисера Кането Сіндо 
«Сова», що стала повною протилежністю його більш ранньої картини «Голий острів» (яка давно 
вважається кінокласикою), і не тільки тому, що метр відійшов від принципів реалізму, знявши фільм 
в абсолютно умовній театральній стилістиці, а й за суттю: якщо на голому острові врешті-решт ви-
ростали сади, то в «Сові» навпаки: на неплідній землі «Піка Надії», де після поразки Японії у війні 
оселилися колись 20 офіцерських родин, не виросло нічого, окрім двох «квіток зла». Мати та донька, 
що жевріють у самотній хатці, у намаганнях вижити знаходять спосіб боротьби із зубожінням та 
голодом. Вони починають за гроші надавати задоволення будівельникам, поліцейським, чиновни-
кам – самовпевненим чоловікам, які переступають поріг їхнього помешкання... Після задоволення 
чоловічої хтивості господині пригощають гостей отрутним напоєм, від якого бідолашні чоловіки по-
чинають пускати пузирі ротом, волати нелюдськими голосами (хрюкати, гавкати, кричати півнем 
тощо) та помирають у конвульсіях, не забуваючи озвучити перед смертю свій девіз, пафос якого 
дисонує з ницістю тваринних проявів натури. Таким чином, дві гірські амазонки не тільки планомірно 
винищують одного за одним офіційних представників держави, яка колись підступно одурила сво-
їх захисників-героїв та їхні родини, а й допомагають вивільнити приховані сутності представників 
«сильної статі». Задля справедливості слід зазначити, що чоловіки вогнепальною зброєю допо-
могли збільшити число жертв. В якусь мить трагедія починає скидатися на водевіль. Епілог картини 
виразно нагадує заключну урочисту масову сцену театральної вистави – апофеоз. Фінальний вихід 
відбувається в знайомих декораціях покинутого будинку після об’яви: «минувся рік». Начальник 
будівництва дамби, офіцер поліції, чиновник служби водопостачання та інші офіційні особи, пред-
ставившись чинно, з поклоном, сповіщають глядачеві, що після того, як ведмідь приніс із селища 
людську руку, в порожніх будинках було знайдено 9 небіжчиків. Самотню 37-річну жінку та її доньку 
17 років ніхто не тримає під підозрою. До того ж вони також зникли. Глядачеві залишається губитися 
в здогадах, підраховуючи кількість жертв, сподіваючись, що «скромні жінки, які не знають пощади» 
на гроші, зароблені проституцією, втекли до Америки або Європи. Хоча, цілком можливо, їх трупи 
знаходяться в одному з будиночків спустілого селища. Єдиним свідком трагедії під дахом усамітне-
ної оселі залишився загадковий птах, якому дано бачити те, що приховано від інших – сова. 

У такий часом дивний спосіб проявляється на екрані концептуалізація жіночого суб’єктивного 
досвіду тілесності, постаючи як функція «жіночого бажання» (у відповідності до філософської кон-
цепції Люсі Ірігарей). Жіноче лібідо та тілесність репрезентуються в кінематографі як шляхом де-
монстрації жіночих перверсій, перформативної пансексуальності, так і в цнотливих проявах. Напри-
клад, в японському фільмі «Теплі води під червоним мостом» жіноче лібідо пов’язується з водною 
стихією, зовнішньою сором’язливістю, внутрішньою свободою і активно протистоїть чоловічій нормі 
володіння (фалосом, жінкою тощо). Такі Тексти частково компенсують гендерну асиметрію, що най-
більш потужно проявляється в позасвідомих гендерних орієнтаціях суспільства. 

Окремий масив Текстів складає кінематограф субкультур гомоеротичнх маргіналесів. Подібні 
Тексти часом більше приховують, ніж демонструють, як-от «брудне кіно» Енді Ворхола (Blow Job та 
ін.), де в кадрі – лише крупний план чоловічого обличчя. Спостереження за виразом цього обличчя 
дає підстави інтерпретаторам (Альміра Усманова) відчути в картині виразний порнографічний під-
текст. Можливо, таке тлумачення є виправданим, звісно, якщо сприймати порнографію як спосіб 
стимуляції наших особистих фантазій. Таким чином феномен «порнографічної уяви» Ворхола ви-
никає в процесі інтерпретації і залежить насамперед від рівня «зіпсованості» спостерігача (або від 
його обізнаності щодо контекстуальних нюансів творення Тексту).

Часом досить неочікуване тлумачення виникає внаслідок залучення до інтерпретаційного поля 
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кінотексту інших екранних або вербальних текстів автора, фактів його біографії тощо. Тут уже 
йдеться не стільки про «особливу аналітичну вихованість погляду», здатного вихопити важливу 
деталь, про що писав відомий теоретик і практик кіно радянського періоду Сергій Ейзенштейн [9], 
скільки про вплив біографізму на верифікаційний потенціал транскрипцій елементів екранного Тек-
сту, що розкривають множинність значень саме внаслідок володіння додатковою інформацією про 
митця, іноді фактами побутового характеру.

 Приміром, описуваний Домініком Фернандесом [10] процес ознайомлення Ейзенштейна з тео-
рією дитячої сексуальності Зиґмунда Фрейда, що відбувався в трамваї, де, прямо на ходу із захо-
пленням читаючи книгу фундатора психоаналізу, Ейзенштейн тримав її в одній руці, а іншою рукою 
він притискав до себе банку з молоком, обгорнувши її смушковою шапкою. Ривок трамваю призвів 
до виплеску молока на хутро шапки – утворився образ, що поєднався у пам’яті митця з ідеями, 
вичитаними в книзі. Ці спогади про несподіване враження, закарбоване в свідомості режисера, 
дозволяють читачеві/глядачеві зовсім під іншим кутом зору сприймати певні переконливі образи в 
його кінотворах. Згадати б краплі молочно-білого соку на порізаному листі розлогих агав у відзнятих 
Ейзенштейном фрагментах до фільму «Віват, Мексико!» або ж сцену сепарації молока, організова-
ну в ритмі оргазму (в його ж картині «Старе і нове», 1929). 

***
Трапляється, радикальну інтерпретацію диктує контекст. Прикладом може слугувати фільм ві-

домого «догматика» Ларса фон Трієра «Догвілль». На перший погляд, пересічна історія, що трапи-
лась у заштатному американському містечку з «собачою» назвою, викликала чимало звинувачень 
в антиамериканських настроях. Трієру інкримінувалось створення політичної карикатури на події 
у світовій політиці «після 11 вересня». Схоже, автор культової свого часу «Європи» вирішив розі-
братися з Америкою. Втім, відомий своїми фобіями Трієр Америку ніколи не відвідував, оскільки 
боїться літати літаком. 

Що ж являє собою цей Текст художника демонстративно-загадкового та епатажно-відвертого, 
який неодноразово продемонстрував свою «інаковість», то нападаючи на збанкрутілий індивідуа-
лізм «нової хвилі», то на всілякі прояви буржуазного розуміння мистецтва? В «Догвіллі» Ларс фон 
Трієр руйнує радикальність основних кінематографічних табу проголошеного ним з однодумцями 
Маніфесту «Догми», серед основних декларацій якого: зйомки на натурі, відмова від фальшивих 
декорацій, оптичних фільтрів, штучного освітлення, від інших засобів насилля над реальністю; ви-
моги зйомки ручною камерою, ухилення від жанровості: «жодних вбивств та перепалок!», жодних 
спроб втечі від проблем реального життя ані історично, ані географічно (знімати «Тут і Тепер»!).

Враховуючи, що автор «Догми» створював свої правила задля їх постійного порушення, можна 
констатувати, що саме в порушеннях він досяг значного успіху. Принаймні зберіг вірність осно-
вному принципу: «Геть бридкі умовності та жорстку регламентацію!». Зводячи попередні естетичні 
осяяння до «ручної праці» – зйомки з плеча тремтливою кінокамерою, цього разу Трієр запропо-
нував принципово інший погляд на «людину в пейзажі». Цілком можливо, режисер започаткував 
нову трилогію (першу склали три картини, назви яких починаються з англійської літери «Е» – «Єв-
ропа», «Епідемія», «Елемент злочину»; наступною стала трилогія про «золоте серце»: своєрідні 
пост-андерсонівські «казки» – «Розтинаючи хвилі», «Ідіоти», «Та, що танцює в темряві»). На зміну 
гіркоті оповіді прийшла їдкість майже свіфтівської іронії соціально-політичного памфлету, щедро 
приправленого тонким психологічним нюансуванням. 

В короткому переказі фабула картини виглядає так: Америка 1930-х років. Дочка гангстера 
Грейс (Ніколь Кидман) втекла з дому й намагається сховатися в маленькому провінційному містеч-
ку, яке вона вважає прекрасним селищем між гір, де живуть приємні люди.

Доля втікачки в руках 15 родин, у числі яких: симпатяги Хенсони, садівник Чак та Віра з дітьми 
(імена яких Ахіллес, Афіна, Шандора та ін.), водій вантажівки, який регулярно відвідує бордель, 
Марта, чий обов’язок бити у дзвін, структуруючи сонний час Догвілля, Джинжир і Глорія, які ніколи 
не ходили голосувати, Том, що мріє про славу письменника, тупуватий Бен, його сестра Ліз та інші. 
Грейс дуже хоче сподобатися жителям і за планом, що вигадує її приятель Том, пропонує допо-
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могу кожній родині. Міська спільнота ховає роботящу Грейс, втім, поступово, в обмін за притулок, 
вимагає від неї все більше...

Переломною стає «Глава 6, в котрій Догвілль демонструє зуби». Гангстери, розвісивши об’яви 
з обіцянками щедрої винагороди за видачу Грейс, сприяють розкриттю не кращих людських якос-
тей у жителів містечка. Городяни втрачають свою люб’язність, наполегливо пропонують дівчині 
збільшити допомогу місту за меншу платню. Втім, ніхто не стає щасливішим від допомоги Грейс, 
а її життя перетворюється на справжнє пекло: чоловіки домагаються від неї сексуальних послуг, 
жінки знаходять засоби показати дівчині свою пихатість, гординю, ревнощі та інші вади людської 
природи. Після невдалої спроби втечі, Грейс отримує атрибути невільниці – вериги та майже со-
бачий нашийник. Утім, приїзд боса мафії приносить містечку замість винагороди – спокутування грі-
хів. Гранично принижена Грейс приймає пропозицію «хрещеного батька» мафії (який виявляється 
рідним батьком Грейс) повернутися додому, а в обмін отримує необмежену ВЛАДУ. Фінал певною 
мірою є «чорною пародією» характерного для американських стрічок порятунку в останню мить. 
Першим розпорядженням юної мафіозі стає наказ убити всіх жителів містечка (жінок, дітей, під-
ступного приятеля Тома), а сам Догвілль спалити вщент. Саме цей вогонь помсти, схоже, і викликав 
прозорі асоціації з незабутніми наслідками подій, що наслідували вересневий напад на Америку, 
що інтерпретувався як злочин проти гідності, толерантності, вдячності. Не випадково «американ-
ськість» головної героїні підкреслюється затвердженням на цю роль Ніколь Кидман – актриси, що 
давно стала символом Америки (в тому числі і сексуальним). 

Ще один інтерпретаційний вимір задає стилістика картини. Декорації абсолютно умовні: кілька 
стільців, залізні ліжка, лавки, старе піаніно та підвішена над землею дзвіниця із дзвоном. Білою 
крейдою на підлозі позначені вулиці містечка, контури будівель, будка собаки, де замість пса напис: 
dog. Відсутність стін може бути виправданою «прозорістю» життя в маленькому провінційному міс-
течку, де люди не мають навіть права на особисті таємниці. Існування Догвілля протікає розмірено: 
Грейс допомагає всім – веде бесіди зі сліпим, порається з сапкою в городі, намальованому крейдою 
на підлозі, вчить дітей, лікує хворих, допомагає «справляти природні нужди» безпорадному каліці.... 
Лише студійна підлога змінює колір, маркуючи сезони: зелений, білий, жовтий (літо, зима, осінь). 
Утім, не тільки сезонним циклом структуровані події картини. Вони розподілені на 9 глав, у назвах 
яких відображено суть того, що відбувається (подібне членування викликає асоціації із старими 
романами). Замість характерної для поп-арту гри формами тривіальної культури, Трієр пропонує 
звернення до іншого культурного контексту: легко прочитуються і алюзії до «Трамвая Бажання», не 
вимагає додаткових коментарів назва головної вулиці міста – «Вулиця В’язів», і невідомо, за ким 
дзвонить дзвін, і голосно гавкає матеріалізований «під завісу» лютий кошлатий пес з промовистим 
прізвиськом Мойсей, що єдиний уцілів у вогні очищення та спокути...

Перед зачарованим глядачем розгортається «театр у кіно», де абсолютна умовність декорацій 
(в традиціях Шекспірівського театру «Глобус») парадоксально сполучається з безумовністю актор-
ського виконання, на рівні вживання в образи, аж до болісного зрощування з «машкарою»... 

Приклад інтерпретації цього твору переконливо доводить, що сфера інтерсуб’єктивності (розу-
міння) сублімує в собі всі інші сфери людської ідентичності.

***
Не потребує додаткових обґрунтувань, що мистецтво в образній формі формулює принцип ізо-

метрії національного буття, враховуючи характерні риси вдачі, ментальності (колективні уявлення, 
світорозуміння, «психологічна оснастка»). 

З огляду на це, саме екранні мистецтва видаються найбільш продуктивними щодо презентації 
характерних рис національної свідомості, яка є, за визначенням Густава Айгайзера, виявом гру-
пової психічної поведінки, здатністю людини оперувати абстракціями (ідеями, символами тощо) 
свідомо або на позасвідомому рівні. Логічно передбачити, що саме в люстрі екрана насамперед 
проявлятимуть себе ідеальні проекції колективного Ego нації (що цілком узгоджується з відомою 
ідеєю Зігфрида Кракауера, висловленою в роботі «Від Калігарі до Гітлера або Психологічна історія 
німецького кіно» про пріоритет кіноекрана в презентації психології мас). 
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Для українських національних мистецтв національна ідея може слугувати ключем шифру до 
інтерпретації більшості творів першого десятиліття незалежності України. Зокрема, в цей час спо-
стерігається збільшення кількості фільмів, присвячених історичному минулому України, як спроба 
осягнення історії (радше б сказати, її версій) через екранні втілення. 

Фазу розвитку кінематографа в цей період видається доречним визначити як «стадію дзерка-
ла», адже процес національної самоідентифікації виявився подібним до того, як зазвичай відбува-
ється самоусвідомлення дитини через осягнення сутності власного дзеркального «двійника» .

Слід визнати, що саме кінематографічні інтерпретації реальних та уявних історичних подій (що 
маніфестують велич національної ідеї і водночас репрезентують приховані бажання суспільства) 
конституюють матрицю національної свідомості. 

 З огляду на те, що кінематограф – одна з форм інтерпретації буття –здатний найпрямішим 
шляхом репрезентувати ментальну настанову нації, видається показовою переорієнтація уваги на-
ціонального кінематографа незалежної України від «типових» репрезентантів бажаних для даного 
народу ментальних, соціальних, інтелектуальних рис, фізичних та фенотипічних параметрів – до 
харизматичних лідерів (формальних або неформальних). Згадати б, що персонажами фільмів пер-
ших років незалежності були переважно представники козацької та військової спільнот. Натомість 
героями картин другого десятиліття незалежності стали Богдан-Зиновій Хмельницький, гетьман 
Іван Мазепа, Мамай. 

Вочевидь, дешифрування масиву історично-орієнтованих Текстів через призму національної 
свідомості перспективно вести з урахуванням трансформацій ідеї національної ідентичності.

Якщо скористатися класифікацією Г. Касьянова [11], національна ідея в Україні еволюціонувала 
від «революційного націоналізму» (самовизначення найбільш радикального організованого полі-
тичного руху 1920–1930 рр.) до «престижницького» націоналізму, в основі цінностей якого – культ 
славетного минулого. 

Втім, зважаючи на те, що поняття інтерпретаційної ідентичності значно ширше ідентичності на-
ціональної, дешифрування більшості Текстів означеного масиву, внаслідок полівалентності смис-
лу, передбачає застосування досить розгалуженого аналітичного інструментарію.

Насамперед такі картини, як «Молитва за гетьмана Мазепу» (Юрій Іллєнко) та «Мамай» (Олесь 
Санін), виявляють характерне для сучасного стану української національної свідомості переванта-
ження ірраціональними компонентами. Саме практика комплексного інтерпретування є запорукою 
того, що національно забарвлена вітчизняна «духовна продукція» піддасться толерантному тлу-
маченню в тезаурусі інших національних культур. Відтак українська «ірраціональність» може бути 
адекватно сприйнятою західною теоретичною думкою, орієнтованою на «раціо».

 Видається, саме у запровадженні толерантного визнання права на «інаковість» Іншого, 
у застосуванні множинних «способів реалізації розуміння» та «фундаментально-перехресного за-
позичення думок» (в термінах Айвора Ричардса), нівелюванні бінарних опозицій (як-от «чоловіче» 
– «жіноче», «центр» – «маргіналеси», «високе» – «низьке»), запровадженні рівноправності інтер-
претаційних версій і полягає принципова відмінність найсучасніших інтерпретаційних стратегій. 

***
Проаналізувавши досвід радикальної інтерпретації текстів у дискурсі постмодернізму, нам, 

можливо, вдалося підтвердити необмеженість стратегій дешифрування та особливий статус ін-
терпретації в постмодерновій культурі, а також визначити її характерні закономірності. В числі 
найбільш специфічних: суто умовна залежність інтерпретації від тексту і тексту від інтерпретації, 
сказати б, емансипація інтерпретацій; багатошаровість інтерпретаційного поля, яке з часом може 
збільшувати кількість контекстів, дискурсів, тезаурусів; безкінечна варіативність версій у сприйнятті 
кожного Тексту, яка не має ні початку, ні кінця. 

Постмодернізм стимулював утворення навколо кожного Тексту інноваційних герменевтичних 
ситуацій. Смислове навантаження, що несе Текст, виявляється значно більшим, ніж передбачено 
автором, воно не обмежується ані суб’єктивним досвідом та особистістю автора, ані часом ство-
рення Тексту. В умовах змінюваності світу Текст співвідноситься зі змістами як сучасної реальності, 



153

так і минулого, що передбачає щоразу нові прочитання, оскільки до змісту суб’єктивного творення 
залучаються все нові і нові контексти. Водночас кожна інтерпретація є гранично суб’єктивованим 
актом співтворчості, адже зміст її є водночас розкритим і вигаданим дешифратором. Безкінечна 
кількість дешифрацій Тесту передбачає встановлення взаємовідношень між смисловими і знакови-
ми системами з урахуванням різних контекстів, традиційних та нових прочитань.
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ІГОР АНДРІЙОВИЧ САВЧЕНКО: ШЛЯХ МАЙСТРА

Видатний майстер екрана, актор, кінорежисер Ігор Андрійович Савченко прославився не лише 
своїми фільмами, а, мабуть, насамперед своєю педагогічною діяльністю, своєю майстернею, сво-
їми учнями.

Він заслужив почесне звання першовідкривача талантів, вихователя творчих кадрів, мав багато 
учнів, талант яких плекав і вирощував. Ігор Савченко виховав цілу плеяду майстрів екрана, яким 
прищепив любов і повагу до актора як повноправного співавтора фільму, самостійного творця ху-
дожнього образу.

На Сході розповідь про будь-якого Майстра, Вчителя починають із згадування всіх людей, за-
вдяки яким він досяг вершин своєї майстерності – його Вчителів.

Першим учителем Ігоря Савченка була його мати – музикант, яка відкрила синові чарівний світ 
мистецтва. Порушуючи хронологію життя, але прямуючи в фарватері важливості – наступним учи-
телем Савченка став відомий театральний режисер, актор та педагог – Леонід Сергійович Вівьєн. 
Слід відзначити, що деякі моменти біографії учня і вчителя збігаються.

 Леонід Вівьєн навчався в Петербурзькому театральному училищі, з першого року навчання ви-
ступаючи на сцені Олександрійського театру. Після закінчення семирічки в 1921 році, Ігор Савченко 
вступив до театральної студії досить відомої провінційної актриси Арди – Світлової, де навчався 
дикції, танців та драматичного мистецтва і одночасно пішов працювати до театру, в якому він був і 
бутафором, і реквізитором, і навіть художником. 

Після закінчення училища Л. Вівьєн був зарахований до трупи Олександрійського театру (те-
пер Ленінградський академічний театр драми імені О.С. Пушкіна). І. Савченко, блискуче зігравши 
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Бальзамінова у випускному спектаклі «Святковий сон до обіду», закінчив навчання у студії і був 
зарахований до Вінницького театру як актор. Хоча ці обставини схожі на долю більшості акторів, 
та ні Вівьєну, ні Савченку не хотілося бути лише акторами: Вівьєн був «організатором і керівником 
цілої низки театральних колективів. У 1919 році ним були створені дві пересувні трупи для обслуго-
вування фронтів громадянської війни» [1, с. 942].

У 1925 році разом зі своїм однолітком, теж майбутнім кінорежисером Віктором Ейсмонтом, 
дев’ятнадцятирічний Ігор Савченко організував модну в ті часи «живу газету» – пересувний робіт-
ничий театр «Червона краватка», який був відомий далеко за межами Вінниці. 

Обидва митці працювали акторами і режисерами. Обласний простір був замалим для Савчен-
ка – у 1926 році із шістьма рублями в кишені, але сповнений ентузіазму і сподівань на щасливе 
майбутнє, Ігор разом з майбутньою дружиною Тетяною їде до Ленінграда вступати в театральний 
інститут, який до реорганізації був Петроградською Школою театральної майстерності, організова-
ною 1918 року саме Вівьєном. 

Фізика, хімія, математика були настільки нецікавими для Ігоря Савченка, що через них вступні 
іспити в Інститут сценічних мистецтв він майже провалив. Втім, справжнім фурором, підкріпленим 
оплесками, став для Ігоря Савченка іспит з майстерності, після якого, незважаючи на погані оцінки з 
загальноосвітніх дисциплін, він був зарахований до Ленінградського інституту сценічних мистецтв у 
майстерню Леоніда Сергійовича Вівьєна, який не стримував потяг своїх студентів до всього нового, 
що тоді вільно кипіло в мистецькому котлі.

Стипендії, певна річ, не вистачало, тому Ігор Савченко багато працював аби вижити: мив по-
суд, перебирав овочі, проте майже кожного дня ходив до театрів, музеїв і навіть зібрав невеличку 
бібліотеку. 

Л. Вівьєн помітив наполегливого і здібного студента, якому вже на третьому курсі доручив по-
ставити у філіалі Олександринського театру виставу «Справа №…». 

Вистава, сповнена цікавої суміші традиційної школи Олександринки з новаторськими експери-
ментами «Синьої блузи», мала успіх і молодому режисерові було запропоновано після закінчення 
інституту залишитися в театрі. 

У «Театральній енциклопедії» серед учнів Леоніда Вівьєна не згадується Ігор Савченко. Зро-
зуміти цей парадокс допоможе той факт, що Савченко навесні 1929 року поїхав до Баку на перед-
дипломну практику в Театр Робітничої Молоді (ТРАМ) і не повернувся до Ленінграда. Двадцятидво-
річний Ігор Савченко, який так і не закінчив навчання у Вівьєна, став актором і художнім керівником 
Бакинського ТРАМу, в якому за три роки поставив п’ять чи шість нерівноцінних спектаклів, в яких, 
однак, уже відчувався своєрідний почерк. 

І. Савченко завжди шукав нові шляхи в мистецтві – ще на початку своєї творчої кар’єри, у Бакин-
ському ТРАМі, вразив усіх своєю постановою «Нафти», в якій, окрім великої кількості новаторських 
введень, були використані кадри режисера Олександра Маковського і оператора Манакова, в яких 
герої біжать на пожежу «догори ногами». 

Олександра Маковського можна назвати, хоча й з великою часткою умовності, першим учи-
телем Ігоря Савченка в кінематографі. О. Маковський познайомив Ігоря Савченка з завідувачем 
кіновиробництва Бакинської кіностудії Григорієм Арустановим, і 1930 року тандем двох режисерів 
розпочав зйомку за сценарієм «Микита Іванович і соціалізм», який, як і вистава «Нафта», був зро-
блений у новаторському дусі, з порушенням багатьох канонів кінематографа. Роль одного з «кула-
ків» зіграв сам Ігор Савченко. 

Незважаючи на те, що фільм був неоднозначно сприйнятий кінознавцями, Ігор Савченко на-
ступного року пише сценарій агітаційно-пропагандистського фільму «Люди без рук» і 1931 року 
самостійно його екранізує. Оператором був, як і в попередньому фільмі, М. Фрідолін. 

Наступним учителем Ігоря Савченка стає Микола Шенгелая, який запросив Савченка грати у 
фільмі «Двадцять шість бакинських комісарів», в якому він знявся як актор в одній з головних ролей 
– лідера есерів.

У 1932 році Бакинський ТРАМ був запрошений на гастролі до Москви, після чого Ігор Савченко 
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перейшов до центрального ТРАМу в якості художнього керівника, де попрацював із Судаковим, Хме-
левим та іншими мхатівцями, що брали, за тогочасною модою, шефство над робітничим театром.

У цей час справжнім учителем для Ігоря Савченка, як і для Сергія Ейзенштейна, стає Всеволод 
Мейєрхольд. Як згадував Михайло Жаров, І. Савченко ледве не розірвав на ньому одяг, вимагаючи 
дати почитати йому конспекти, які М. Жаров вів на лекціях В. Мейєрхольда [2, с. 41].

Наступним учителем Ігоря Савченка став Олександр Довженко, який, за словами Суламіфь Ци-
бульник, 1938 року запросив його до Київської кінофабрики знімати «Вершники» (за однойменним 
романом Юрія Яновського). Асистентом режисера в цій картині став нещодавній випускник кіноре-
жисерського факультету Київського державного інституту кінематографії (КДІКу) Тимофій Левчук, 
якого дивувала колосальна енергія І. Савченка, а також любов до пісні: «Спів був однією з найбіль-
ших пристрастей самого Ігоря Андрійовича: де б нам не доводилося бувати, завжди робочий день 
закінчувався його проханням: «Тимоше, анумо, давай затягнемо» [3, с. 73] .

«Вершники» не стали в один ряд з найкращими фільмами тих часів – вони залишилися в тіні 
довженківського «Щорса», що вийшов майже одночасно, проте Довженків вибір був вдалим: в 
Україні почав працювати перспективний режисер-українець.

Наприкінці 1930-х років О. Довженко хотів змінити ситуацію, коли «українською культурою боя-
лися займатися» [4].

Шляхами відродження українського кінематографа О. Довженко вважав:
1. Створення українських за духом фільмів («Тарас Бульба», «Богдан Хмельницький», «Доля по-

ета», «Борислав сміється» та ін.), які б допомогли зростанню національної самосвідомості українців.
2. Створення цих фільмів не «заїжджими гастролерами з Москви», а, переважно, українським 

режисерами, сценаристами, операторами і акторами.
3. Відновлення системи виховання українських митців-режисерів, акторів: «Нам треба створю-

вати кадри української кінематографії» [5, с. 287].
Завдяки Довженковій системі «українізації» Київської кіностудії художніх фільмів, український 

кінорежисер Ігор Савченко, який, «як і Олександр Довженко, ввібрав у себе і щедро передавав у 
своїй творчості багатство народного життя, його душу, його мрії і сподівання» [6, с. 7], 1941 року 
зняв український за духом фільм «Богдан Хмельницький» (за однойменною п’єсою Олександра 
Корнійчука). За цей фільм режисер Ігор Савченко отримав першу зі своїх трьох Сталінських (дер-
жавних) премій. 

Підтримавши О. Довженка у двох пунктах програми «українізації», І. Савченко не міг принаймні 
не ознайомитися із третім пунктом – Довженковими методами виховання кінорежисерів та шляхами 
відновлення української кіноосвіти, адже «Ігор Андрійович любив людей рішучих, сміливих, для 
яких правда і сила мистецтва над усе. А тому завжди оточував себе молоддю, покладаючи на неї 
великі надії» [7, с. 7].

На одній з перших лекцій у ВДІКу Ігор Савченко сформулював один із постулатів свої педагогіч-
ної доктрини: «Я нічого не можу навчити вас. Мистецтва навчити неможливо… Я лише намагаюсь 
допомогти вам зрозуміти, що таке кіно і кінорежисура» [8, с. 27]. Ці слова, як і пріоритет практичного 
навчання, Ігоря Савченка співзвучні з педагогічною методою Олександра Довженка, запровадже-
ною під час викладання у режисерській лабораторії (РЛККФ).

Зважаючи на розформування художнього відділу КДІКу, О. Довженко домовився восени 1941 
року відкрити при Київському державному театральному інституті (КДТІ) власну майстерню режи-
серів кіно, студенти якої були б асистентами на новій грандіозній постановці «Тараса Бульби»: 
«Олександр Петрович пропонував організувати при Київському театральному інституті кафедру 
кінорежисури, свою майстерню. Уже було підібрано молодих режисерів, та почалася війна» [9]. 

Наступним кроком Довженкового задуму ренесансу української кіноосвіти було об’єднання кі-
нофакультету КДТІ з Школою кіноакторів при Київській кіностудії (ШКККС) у Кіноакадемію: «На-
передодні війни Довженко розмовляв особисто із Хрущовим про відкриття в Києві української кіно-
академії» [10, с. 75].

Якби не фактичне знищення під маскою реорганізації наприкінці 1930-х років художнього фа-
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культету КДІКу та якби не початок Великої Вітчизняної війни, педагогічна діяльність Ігоря Савченка 
розпочалася б набагато раніше, і не в Москві, а в Києві.

О. Довженко та І. Савченко, які на той час були в дуже гарних людських і творчих стосунках, 
не могли не обговорювати кризисну ситуацію в мистецькій кіноосвіті в Україні і шляхи виходу з неї. 
Підтвердженням цього постулату може слугувати стаття Ігоря Савченка «Більше уваги молодим 
кадрам», надрукована в студійній газеті «За більшовицький фільм» 1939 року.

У цій статті І. Савченко підтримав педагогічний експеримент О. Довженка, який «вніс пропо-
зицію давати асистентам самостійно ставити один з епізодів фільму, зрозуміло, домовившись з 
дирекцією. Цілком ймовірно, що цей варіант доведеться знімати заново. Але це дасть можливість 
визначити здатність асистента до самостійної творчої роботи. Треба також перейняти досвід інших 
студій, які організували у себе творче навчання асистентів і що практикують висування молодих 
кадрів під відповідальність майстра, що їх виховував.

Зробити гарний фільм для студії – дуже радісно, виховати ж режисера, який на фабриці зробить 
кілька гарних фільмів, це – ще більш радісне і почесне завдання» [11].

Після прем’єри «Богдана Хмельницького» відбувся розрив між Ігорем Савченком та Олексан-
дром Довженком, котрий готувався до зйомок «Тараса Бульби», поставити який завадила війна. 
Продовженням конфлікту стало зміщення на початку Великої Вітчизняної війни О. Довженка з по-
сту художнього керівника Київської кіностудії в евакуації та звільнення зі штату студії Довженкової 
команди, включно з дружиною митця Ю. Солнцевою. 

Після розгляду конфлікту на найвищому партійному рівні частину команди О. Довженка було 
поновлено на роботі, але художнім керівником Київської кіностудії став І. Савченко. З того часу 
Савченко і Довженко не спілкувалися, хоча й цікавилися творчістю один одного. 

Незважаючи на багаторічну неприязнь, Ігор Савченко у власній педагогічній діяльності втілю-
вав багато положень, розроблених О. Довженком у РЛККФ (режисерській лабораторії на Київській 
кінофабриці), а саме: максимальна інтеграція учнів у реальне кіновиробництво, передача досвіду 
на знімальному майданчику, майстер-класи в монтажній кімнаті тощо. Учень Савченкової майстер-
ні Сергій Параджанов казав, що «після смерті І. Савченка майстернею керував О. Довженко» [12, с. 
20]. Потрібно уточнити, що О. Довженко не керував майстернею І. Савченка у ВДІКу, а опікувався 
творчою долею його учнів, зокрема дипломною роботою С. Параджанова.

«Ця коротенька стрічка – «Молдавська казка» – єдина з моїх минулих робіт, недосконалості 
якої я не соромлюся, – згадував С. Параджанов. – На захисті диплома Р. Юренєв дорікнув мені 
в тому, що я наслідую Довженка, його «Звенигору». Довженко відразу заступився за мене. Зовсім 
точно угадавши, що я «ніколи не бачив його картини». Я подивився її пізніше і побачив, що в чо-
мусь справді повторюю Довженка. Але ця схожість не засмутила мене – як не засмучує нас повтор 
фольклорних мотивів. Мені, скоріш за все, пощастило доторкнутися до того ж джерела, з якого 
черпав великий поет.

А потім, за порадою Довженка, я поїхав на Київську студію, щоб зняти на тому ж матеріалі новий 
фільм. Ним став «Андрієш» – семичастинна дитяча картина, яка яскраво виразила відсутність до-
свіду, майстерності і гарного смаку» [13, с. 30].

Навіть під час війни О. Довженко не переставав піклувався про майбутнє української кінемато-
графії і кінопедагогіки. «Після визволення Києва, – згадував учень Олександра Довженка Віктор 
Іванов, – Олександр Петрович розгорнув переді мною плани створення нової великої української 
кінематографії та кіноінституту в Києві» [14].

Проте О. Довженку не дозволили не тільки відновити діяльність художнього факультету КДІ-
Ку, а й викладати у ВДІКу. Під час війни О. Довженко пережив страшний розгром свого сценарію 
«Україна в огні» [15]. Після цього йому заборонили не лише знімати фільми та друкуватися, але й 
займатися педагогічною справою (як це, наприклад, було і з І. Савченком).

Ігор Андрійович Савченко 1945 року набирає у ВДІКу режисерську майстерню, яку називали 
«конгломератом войовничих індивідуальностей» [16, с. 26]. 

«Індивідуальність для Савченка була головною цінністю в будь-якій справі... Саме тому на його 
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єдиному курсі у ВДІКу навчалися... люди, зовсім не схожі одне на одного. Ми робили і робимо 
абсолютно різні фільми, у чому величезна заслуга нашого майстра. Його мета була в тому, щоб 
розкрити в кожному тільки йому властиве» [17, с. 161].

Серед учнів Ігоря Савченка: Олександр Алов (справжнє прізвище Лапскер), Володимир На-
умов, Марлен Хуциєв, Фелікс Миронер, Юрій Озеров, Генріх Габай, Микола Фігуровський, Юрій 
Вишинський, Олексій Коренєв, Григорій Меліс-Авакян, Латиф Файзиєв, Дамир В’ятич-Бережних, 
Олександр Данилов, Микола Фігуровський… 

Майже два десятиріччя, після трагічного квітня 1974 року, серед учнів Ігоря Андрійовича Сав-
ченка було заборонено згадувати Сергія Параджанова, і лише після розвалу Радянського Союзу у 
фаховій літературі можна знайти, що С. Параджанов «вступив до Всесоюзного державного інститу-
ту кінематографії в майстерню Ігоря Савченка» [12, с. 19]. 

«Хто навчався в майстерні Ігоря Андрійовича Савченка, – казали учні майстра, – ніколи не 
забуде творчої атмосфери, яка панувала там» [6, с. 7]. Зокрема, Фелікс Миронер і Марлен Хуциєв 
згадували, що вони, начитавшись товстих книжок, очікували методичного і послідовного курсу 
лекцій, готувалися сумлінно штудіювати усі етапи роботи над фільмом – від сценарію до мон-
тажу, а І. Савченко замість цього розпочав серію незрозумілих завдань. Набагато пізніше студенти 
збагнули важливість такого методу навчання. «Величезним педагогічним відкриттям І. Савченка 
я вважаю саме «Гру в асоціації». Він, наприклад, називав слово, а ми починали «асоціювати». 
Завдання полягало в тому, щоб наше слово було якнайдалі від первісного, а наша асоціація ви-
никла парадоксальним чином, аби мотивування виникнення того чи іншого образу було цікаве й 
оригінальне [17, с. 161], – вважав Володимир Наумов.

Спочатку була гра на асоціації, в якій майстер намагався відучити студентів думати штампами. 
Ця гра була розбита на «дванадцять кіл», після опанування яких студенти пішли до Третьяковської 
галереї розшукувати за його завданням полотна кольору «яєчні з цибулею».

Як згадували Савченкові учні, прочинялися двері, – «спочатку йдуть брови» – шуткували між 
собою студенти, і лише потім входив керівник майстерні і з порогу починав: «Самовари випиті, 
рушники вологі. На веранді власного будинку сидів купець першої гільдії… Як звали купця? Якого 
він зросту? Як виглядає? Скільки йому років? Чим торгує?» [18, с. 28].

«Приблизно таку саму мету мали заняття, на яких Ігор Андрійович давав нам вправи, що роз-
вивають почуття стилю, – згадував В. Наумов. – Називалися вони «продовження розповіді». Він по-
чинав історію, а кожен з нас її продовжував. Нерідко у свою розповідь Савченко вкладав іронічний 
зміст, який ми не схоплювали і кидалися зовсім в інший бік – починали хоробро закручувати сюжет. 
Часом він розвивався незвичайно, цікаво, гостро, але нашого майстра це не задовольняло. «Ви ж 
не оповідачі сюжетів», – казав він. Савченко привчав нас до того, що Шекспір назвав «поцупити з 
пітьми», тобто знайти те, що непідвласне нормальному, стандартному баченню. І в учнях він най-
більше цінував фантазію і спостережливість» [17, с. 161].

І. Савченко постійно підживлював свою творчість суміжними мистецтвами: театром, живопи-
сом, літературою, музикою тощо, намагався прищепити це й своїм учням, тому що, як і Олександр 
Довженко, бажав побачити своїх учнів розвиненими особистостями: «Готуючись стати кінемато-
графістами, ви не в праві вивчати тільки кінематографію. Вивчивши, власне, усе, що стосується 
кінематографа, ви все-таки не станете кінорежисерами. Треба знати і розуміти також те, що лежить 
за межами кінематографа… Тому ви повинні розуміти живопис, і архітектуру, уміти розбиратися в 
літературі, суспільних подіях, словом, бути сучасною людиною в повному розумінні слова. Тоді вам 
усе буде вдаватися» [19, с. 26].

 Саме тому студенти Савченкової майстерні в літературних архівах збирали матеріали про ко-
хання Олександра Пушкіна та Анни Керн, сиділи на концертах в консерваторії, готуючи експлікацію 
«Моцарта і Cальєрі».

Колишній студент, а нині викладач ВДІКу Володимир Наумов вважав неповторність педагогіч-
ного методу свого вчителя в перетворенні занять на неповторну гру: «У ВДІКу в той час викладали 
майже усі провідні майстри кіно. Ніяких методик навчання, природно, не було. Кожен шукав і зна-
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ходив свій шлях у педагогіці. Нашого майстра Ігоря Андрійовича Савченка цікавили насамперед не 
стільки наші пізнання в галузі кіно, літератури, живопису, скільки наші здібності до асоціативного 
мислення, що він вважав основою будь-якої художньої творчості. Усі його заняття тому нагадували 
забаву, гру, що було надзвичайно цікаво» [17, с. 160–161].

 Схожа педагогічна метода була й у Олександра Довженка, який вважав, що ґрунтовне ви-
вчення живопису допомагає розвитку у молодих режисерів монтажного мислення: «У чому полягає 
основна робота монтажу, до чого вона повинна звестися? Тут доведеться згадати (інші) мистецтва. 
Найбільш наочним щодо цього (прикладом) є, на мою думку, живопис» [20].

Олександр Довженко, який отримав чудову малярську освіту в Німеччині, а в кінематограф 
прийшов з живопису вже у зрілому віці, не тільки не розлучався з мольбертом, а й будував свої 
бесіди-лекції з молодими режисерами, а згодом і навчальний процес у РЛККФ; режисерській акаде-
мії при ВДІКу; на так званому «індивідуальному навчанні», на ґрунтовному ознайомленні своїх учнів 
із кращими здобутками майстрів пензля, законами композиції тощо. 

Однак, незважаючи на багато спільних рис, майстри відрізнялися в головному: якщо Олексан-
дра Довженка можна назвати «режисером-полководцем», то Ігор Савченко, за твердженням Ми-
хайла Кузнецова – «режисером-товаришем»: «Є різні визначення режисера. Режисер-полководець. 
Режисер-вождь. Режисер-учитель тощо. Я б назвав Савченка: режисер-товариш» [21, с. 61]. 

Підтвердженням цього є спогади асистента художника на «Третьому ударі» і «Тарасі Шевчен-
ку» Анатолія Пономаренка, який вважав себе учнем І. Савченка: «Савченко з усіма поводився як 
з рівними. Для нього не було ні лауреатів, ні рядових, і сам він не ставав на п’єдестал «метра». 
Просто і рішуче сходився з людьми, розуміючи їх з півслова. Цінував людину лише за їх працю. Не 
любив зайвої балаканини і визнавав одну лише розмову – про творчість» [22, с. 7].

Студенти підмітили, якщо Савченко ледве кивав, не розтулюючи зубів: 
– «С-сте» – вчитель незадоволений, якщо ж обіймав за плечі і називав «пташкою», значить 

сьогодні він задоволений цим студентом.
Таке навчання було несподіваним, проте дуже цікавим і захоплюючим, інколи навіть несерйоз-

ним – веселими витівками майстра, який вирішив пограти в чудернацьку гру, що була настільки 
захоплюючою, що учні, не розуміючи її змісту, захоплювалися нею. 

Прихований зміст цього навчання став зрозумілим пізніше – Майстер намагався розбудити 
фантазію, він намагався розпочати навчання не з теорії, а з творчості. «Захопити духом творчості 
завжди було його головною метою» [18, с. 28], – вважали Фелікс Миронер і Марлен Хуциєв.

Ігор Андрійович Савченко зміг пояснити учням, що творчість – це не тільки радість від польоту 
фантазії, а й велика відповідальність, коли наприкінці першого року навчання весь час стимулюючи 
студентську фантазію, раптово зробив розгром питаннями: «В ім’я чого? Про що? Який в цьому 
сенс? Що це?» З приводу однієї курсової роботи Савченко сказав: «Мистецтво повинне бути пал-
ким – або його немає» [16, с. 26].

Головним недоліком Ігор Андрійович вважав у студентів відсутність думки – до цього майстер 
привчав з перших днів навчання. І. Савченко був надзвичайно харизматичним учителем. За слова-
ми Олександра Данилова, кожен, хто спілкувався з Савченком, починав краще розмірковувати про 
справжню цінність і характеризувати власне життя.

Разом з вивченням режисури й акторської майстерності, Ігор Савченко приділяв велику увагу 
сценарному мистецтву, тому що вважав, що режисер, який не знає законів драматургії – поганий 
режисер. Цей постулат ідентичний Довженковому баченню взаємовідносин режисера і сценарис-
та. У РЛККФ О. Довженко планував «основу викладання будувати навколо сценарію» [23, с. 190]: 
«Тому я на сьогоднішній день вважав потрібним для себе навчати молодих своїх студійців сценар-
ної справи. Я не вважаю обов’язковим виховувати сценаристів, але мені потрібно виховувати таких 
людей,… які разом із письменником могли б робити сценарії» [24].

«У вас в Ташкенті мало сценаристів, – казав Ігор Андрійович Савченко Латифу Файзиєву. – На-
вряд чи Габрилович напише тобі сценарій – доведеться працювати з недосвідченими письменника-
ми – початківцями. Якщо ти не в змозі будеш допомогти драматургу – буде дуже важко» [25, с. 32].



159

Певна річ, Ігор Савченко не намагався виховати сценаристів, але, вважаючи авторський кіне-
матограф найбільш прийнятним, його студенти на першому курсі писали невеличкі оповідання, за 
якими ставили курсові роботи; на другому вже були повнометражні сценарії, а дипломні роботи 
майже всі його студенти ставили за власними сценаріями. Така педагогічна метода існувала у ре-
жисера тому, вважав Л. Файзиєв, що «Савченко не відділяв теорії від практики. З другого курсу ми 
всі були на виробництві. І оцінки нам ставив Ігор Андрійович не лише за теоретичну відповідь, а й 
за кінострічку, зняту самостійно» [6, с. 7].

І. Савченко, як і О. Довженко, виховував учнів бути, в першу чергу, особистостями в мистецтві: 
«Якщо у вас немає свого, того, що хвилює і що ви бажаєте сказати людям – ви не кінорежисер» 
[18, с. 29].

Водночас І. Савченко намагався власним прикладом привчити молодих режисерів залучати 
до творчої співпраці всіх членів знімальної групи – наприклад, досить молодого Левана Шенгелію, 
який тільки закінчив перший курс у ВДІКу, Ігор Савченко, незважаючи на скандал з оголеною фігу-
рою, яку Леван виставив на ВДІКівську курсову виставку, запросив працювати художником у кіно-
картину «Третій удар»: «Нічого, всі з чогось починали, зможеш, а будуть складнощі – допоможу, я 
теж художник» [26, с. 35].

І це була щира правда – свого часу у Вінниці Ігор Савченко працював художником у театрі, 
потім студентом у Ленінграді малював плакати, вся московська квартира майстра була завішана 
картинами, серед яких були етюди Коровіна, полотна Дейнеки тощо. 

І. Савченко навчав на знімальному майданчику не лише своїх учнів, майбутніх режисерів, а й 
асистентів художника, які навіть вважали його своїм учителем у кінематографі. «Асистент головно-
го художника картини «Третій удар», я думав, – згадував Анатолій Пономаренко, – що виконувати-
му незначні, другорядні роботи, але все склалося по-іншому. Ігор Андрійович доручив мені підго-
тувати інтер’єри кремлівських кімнат, де обговорювали справи на Південному фронті. Він поїхав зі 
мною в Москву, докладно розповів, як і де треба зібрати і вивчити матеріал. Протягом цілого місяця 
він приїздив з Києва або з Криму до нас, у Москву, цікавився, як іде робота.., перевіряв зроблене, 
підказував, як треба вирішувати окремі деталі інтер’єру, а інколи й сам малював те, що уявлялося 
йому на екрані» [22, с. 7].

Під час роботи над «Тарасом Шевченком» Савченко багато розповідав своїм учням про колір 
і про колірну композицію. Він вважав, що при творчому застосуванні колір принесе в кінематограф 
стільки ж, скільки приніс свого часу і звук. На жаль, реалізувати цікаву колірну композицію «Тараса 
Шевченка» Савченкові так і не вдалося з технічних причин – ера кольорового радянського кінемато-
графа лише розпочиналася.

Савченківське намагання допомогти своїм учням «зрозуміти, що таке кіно і кінорежисура» [18, 
с. 27] було цікавим і досить неординарним. Прикладом хитрого залучення до співпраці є знамените 
і улюблене Савченкове «не знаю». Майстер відповідав на численні запитання членів знімальної 
групи цим «не знаю» іноді різко, даючи зрозуміти, що розмова закінчена; інколи засмучено, а часті-
ше – з ледь помітною посмішкою – сам знаю, але вам нічого не скажу. 

Спочатку його студенти були досить неприємно вражені – визнаний майстер, режисер, який усе 
повинен знати, і раптом нічого не знає. Невдовзі І. Савченко розкрив таємницю своїм учням: певна 
річ, він усе знає і на все у нього є готова відповідь, але таким чином він бажає розкрити творчий 
потенціал кожного учасника знімального процесу.

Кінематограф – мистецтво колективне і велика кількість творчих працівників можуть збагатити 
майбутній фільм своїм творчим потенціалом, майстерністю. Іноді буває, що бачення оператора, ху-
дожника чи актора краще, ніж режисерське, тоді навіщо гасити полум’я творчого горіння – якщо пропо-
зиція буде краще режисерської, то вона приймається, якщо ні – вступає в дію режисерський задум.

І. Савченко приділяв велику увагу першому враженню творчих працівників, ніколи не нав’язував 
власної точки зору. Проте Савченко, розмовляючи на відстороненні теми, підкидав якісь думки, 
ідеї, провокуючи вибух фантазії у співрозмовника.

Прямим підтвердженням «всезнайства» Савченка є розповідь про фантастичну пам’ять май-
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стра – інколи він пропонував написати на довгому аркуші папера будь-які слова кількістю до ста, 
пробігав аркуш очима, і потім міг відтворити їх в будь-якій послідовності. 

Така пам’ять дозволяла монтувати, не тримаючи плівку в руках, не дивлячись на екран, коли 
продивившись в переглядовому залі дублі, Ігор Андрійович диктував з точністю до кадрика не-
змінному монтажеру – Варварі Федорівні Бондіній увесь монтажний ряд. Таке видовище було над-
звичайним подразником для творчого зростання Савченкових учнів.

Хоча, як згадував один із студентів, «власне уроків монтажу в нас не було. Савченко розповідав 
про життя, про те, які предмети, фарби, кольори, звуки сполучаться в природі, які – ні. Звичайно, 
це мало відношення до формальної логіки монтажу. Суті ж його ми навчалися на самих фільмах 
майстра. Він любив не плавний монтаж, а монтаж зіткнень. Іноді це виходило в нього наївно, осо-
бливо за нинішніми мірками, іноді – дуже виразно. Він завжди казав: «Існують склейки і є монтаж. 
Це різні речі. Просто з’єднати два епізоди може і монтажниця. Режисер же повинен витягти зміст 
із зіткнення. Один епізод обов’язково повинен відбитися в іншому». Він мріяв зняти фільм, де не 
буде ні однієї формальної склейки. Кожна – зі змістом: емоційним, тональним, світловим, колірним, 
змістовним» [17, с. 162].

Суламіфь Цибульник вважала, що однією з головних засад педагогічного методу І. Савченка 
була максимальна відкритість навчального процесу: «Ігор Андрійович не перетворював свою твор-
чу лабораторію в таїнство, не робив з неї алхімії, він творив на очах в усіх. І в цьому теж була школа 
Савченка» [27, с. 105].

Підтвердження цього можна знайти в спогадах одного із «конгломерату войовничих індивіду-
альностей» Л. Файзиєва: «Здавалося, не було таємниць у мистецтві, яких не розкрив би нам вчи-
тель. Слухати його завжди було цікаво, бо Ігор Андрійович, викладаючи режисуру, вчив і як писати 
сценарії, і як грати ролі» [6, с. 7].

Непрямим підтвердженням «всезнайства» є так звана «вранішня зарядка» Ігоря Савченка: кож-
ного ранку перед зйомкою вже визнаний режисер обов’язково перечитував сценарій фільму, над 
яким працював. Студентам майстер розтлумачив «вранішню зарядку» тим, що фільм знімається 
короткими, часто не пов’язаними між собою фрагментами, і для того, щоб утримувати всю картину 
в цілому – потрібно перечитувати сценарій, це і стало для нього звичкою, яку потрібно засвоїти 
молодим режисерам.

Крім того, І. Савченко привчав своїх учнів оволодівати усім масивом матеріалу фільму, що інко-
ли призводило навіть до курйозів. Одного разу під час зйомок «Тараса Шевченка» студент Латиф 
Файзиєв зустрів оператора А. Кольцатого похмурим. На запитання, що трапилось – той відповів, 
що після того, як він запитав І. Савченка про роль Момбеллі, був змушений вислухати тригодинну 
історію Момбеллі – від прабабусь до правнуків.

Гарною рисою характеру Ігоря Савченка була радість за чужі знахідки, досягнення, він ніколи 
не замовчував їх, а навпаки, завжди називав справжнього винуватця хоч і маленької, але перемоги, 
що дозволяло молодому фахівцеві повірити в себе.

І. Савченко поділяв думку О. Довженка, що «набагато легше навчатися, якщо кімната, у якій 
ви перебуваєте, є переглядовою залою, а не звичайною аудиторією. Ось де був би встановлений 
екран, а ті двері вели б в ательє. Тоді будь-яка лекція могла б будуватися на практичному матеріа-
лі. Ми переглядали б шматки фільму, аналізували б їх. Захочеться якийсь кадр розглянути доклад-
ніше – зупинимо його на екрані, а потім доведемо, чому він повинен бути на півтора метра більшим 
чи меншим. Ми могли б проаналізувати весь ритм фільму» [19, с. 24]. 

Саме тому в педагогічному арсеналі І. Савченка були уроки для студентів у переглядовій залі. 
Іноді незаплановані, але дуже змістовні і корисні для молодих режисерів. Наприклад, під час пере-
гляду кіномеханік невірно зарядив у проекційний апарат зображення і фонограму вже змонтованого 
епізоду, тому звук йшов асинхронно з «картинкою». Хтось із студентів хотів зупинити перегляд, але 
майстер попросив у такому ж режимі показати ще раз, а потім у цьому ж залі розпочав невеличку 
лекцію з монтажу: про можливості емоційного і філософського зіткнення епізодів, про монтаж ко-
льору і звуку, ритм картини. «Ритм. Це… серце мистецтва... надзвичайно важлива річ у кіно, – казав 
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І. Савченко на лекції з монтажу. – Створюється ритм на зйомці, але значною мірою – а в німих 
епізодах майже повністю – за монтажним столом. Ви самі знаєте, як часто за монтажним столом 
епізод створюється зовсім по-іншому, не так, як знятий. На підставі цих передумов я вважаю за 
необхідне стверджувати, що монтаж – це мистецтво, а не технічна робота» [28, с. 26]. Після лекції 
Ігор Савченко пішов до монтажної і невдовзі разом зі студентами переглядав уже по-новому пере-
монтований епізод. 

Наведений метод навчання І. Савченка ідентичний Довженковому методу, задекларованому 
в другій половині 1930-х років: «Одна кімната вирішує усе в Кіно-Академії. Це переглядовий зал. 
Викладання у Кіно-Академії – є викладання у переглядовому залі... Повинний мати відповідну про-
екцію й обов’язково апарат Джеккі, який можна довільно зупиняти, і тоді я можу студентам компози-
цію даного кадру… Скільки можливостей для творчої роботи отут розкриваються перед керівником 
і студентами!» [29].

Латиф Файзиєв захоплювався Савченковим поєднанням гарного знання матеріалу, «анатому-
ванням» усіх аспектів теми з невичерпною фантазією. Сценарій І. Савченко знав досконало, творче 
вирішення було відомо задовго до зйомок, але кожен знімальний день починався з імпровізації, що 
часто дратувало дирекцію фільму. 

І. Савченко навчав студентів кінематографічних засобів майстерності легко, здавалось, недбало, 
не надаючи цьому великого значення. Навпаки, з вражаючим заповзяттям він намагався активізувати 
в студентських душах таємничий процес творчого горіння. Фелікс Миронер і Марлен Хуциєв ствер-
джували, що головною метою їхнього вчителя було завжди «захопити духом творчості» [18, с. 28].

Усі студенти Ігоря Андрійовича були підготовлені до самостійної роботи, тому що він та другий 
педагог С. Скворцов вели заняття в майстерні за програмою, яка пізніше стане основою навчаль-
ного плану для студентів режисерського факультету ВДІКу і, через певний час, кінофакультету 
КДІТМ. 

У чому ж, за словами Латифа Файзиєва, була своєрідність методу І. Савченка? У ті часи, коли 
штатні робітники сиділи без роботи, не кожен директор кіностудії бажав взяти на роботу велику кіль-
кість студентів, але Ігор Савченко наполіг, аби «весь... курс працював у картині «Третій удар» [6, с. 7].

Савченкову ініціативу підтримав, незважаючи на сумніви багатьох педагогів у доцільності від-
риву від навчального процесу на цілих вісім місяців усього курсу, тодішній директор ВДІКу А. Голо-
вня і директор Київської кіностудії А. Горський – і ось уже вся майстерня І. Савченка зарахована 
асистентами режисера в знімальну групу. 

Уперше в історії ВДІКу всі студенти режисерського курсу під керівництвом свого майстра про-
працювали асистентами режисера від початку і до кінця на картині «Третій удар», а потім і «Тарас 
Шевченко», про що з теплотою згадували: «Він любив бувати з нами, а ми тяглися до нього. Ігор 
Андрійович не розлучався з курсом навіть тоді, коли починав знімати. Він вивозив нас з собою, і ми 
працювали на його картинах асистентами режисера, що називається, «від» і «до». Це була справ-
жня кінематографічна школа» [17, с. 161].

Слід відзначити, що Ігор Савченко, як і Олександр Довженко, не забував про студентів-режисерів 
КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого. Одним із цих молодих українських режисерів-практикантів був Во-
лодимир Небера, який згадував, що «був щасливим, коли працював у групі «Тараса Шевченка». 
Готував зйомку. Їздив в експедиції. Не спав ночами. Вдивлявся, як працює майстер. І поряд з прак-
тичною, часто виснажливою роботою, слухав його лекції, роздуми про специфіку кінорежисури, про 
образне вирішення картини. Багато уваги приділяв Ігор Андрійович культурі мислення художника, 
його вмінню знаходити в життєвих подіях і явищах складні психологічні і соціальні зв’язки. Він вчив 
творити для поколінь нинішніх і прийдешніх» [30, с. 12].

Навчання на знімальному майданчику під орудою І. Савченка допомогло в майбутній творчій і 
педагогічній діяльності майбутнього заслуженого діяча мистецтв УРСР, завідувача кафедри режи-
сури кіно і телебачення КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого В. Небери. 

 Щодо цього педагогічний метод Савченка схожий з Довженковим, який вважав, що пріоритетом 
у навчанні режисерів мають бути не якісь відірвані від життя вправи, а повне занурення студентів 
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у справжній кінематографічний процес на знімальному майданчику, де студенти, «слухаючи теоре-
тичні лекції, займалися б практичною роботою і навіть виконували невеликі самостійні завдання. Ви 
могли б, наприклад, прорепетирувати ту чи іншу сцену. Крім того, якщо навчання було б органічно 
поєднане з виробництвом, то ви мали б набагато більше практики» [19, с. 25].

Знімальна група «Третього удару» була розділена на декілька підгруп, які працювали пара-
лельно: в той час, як одна знімала натуру в Криму, інша готувала павільйони студії до зйомок, третя 
знімала комбіновані і трюкові сцени, четвертій було доручено морські зйомки.

Студентам доручалися як акторські епізоди, так і складні режисерські завдання. Таким чи-
ном зйомки фільму перетворювалися на навчальний процес: перегляд відзнятого матеріалу – на 
практичне заняття з монтажу, вечірня п’ятихвилинка – на детальний аналіз знімального проце-
су, приймання об’єкту – на лекцію з образотворчого мистецтва. Таке поєднання теорії і практики 
запам’ятовувалося на все життя, давало надзвичайно плідні результати: «Те, що розповідав Сав-
ченко нам в аудиторії, тут здійснювалося на практиці. Наприклад, у роботі з актором він звертав 
нашу увагу на те, що режисер ще до початку зйомок повинен зрозуміти артиста як людину. Адже 
актор приносить із собою на знімальний майданчик свій побут – нежить, життєві незгоди, зали-
шення дружини, безгрішшя і ще безліч проблем, що у ньому живуть і впливають на його психо-
фізичний стан. Режисер може виконавцеві пояснити, розповісти, показати, але в останній момент 
актор наткнеться на самого себе і не зможе нічого зробити, він буде зіштовхуватися з внутрішніми 
перешкодами. Щоб їх зняти, режисер повинен дуже добре знати артиста. Сам Савченко ніколи не 
знімав акторів, яких не знав, він волів працювати з тими, хто йому був близький і кого він любив» 
[17, с. 161].

У 1948 році І. Савченко зняв «Третій удар», за який у 1949 році отримав другу Сталінську (дер-
жавну) премію. Третя, посмертна, 1951 року була присуджена за фільм «Тарас Шевченко», який       
І. Савченко разом з учнями своєї режисерської майстерні зняв на Київській кіностудії. 

У сплюндрованому гітлерівцями післявоєнному Києві було важко з житлом, тому студенти, він 
їх називав «хлопчаки», з радістю жили на квартирі свого майстра. Ця педагогічна парадигма схо-
жа із засадами так званого «індивідуального періоду» педагогічної діяльності О. Довженка (який у 
часовому проміжку майже повністю збігається), під час якого учні, зокрема В. Денисенко, жили в 
квартирі майстра. 

Під час зйомок у Чехословаччині «Старовинного водевілю» І. Савченко купив автомобіль, на 
якому після зйомок охоче катав по території кіностудії своїх студентів. Незважаючи на невмілість 
водія і незручність висіння на підніжках або лежання на радіаторі, і майстер, і студенти залишалися 
задоволеними.

За словами О. Алова і В. Наумова, Ігор Андрійович Савченко був, у першу чергу, другом – ве-
селим, бешкетним, дотепним. Він завжди намагався брати участь в якихось пустощах, посміятися 
над собою або над кимсь. «За калорійністю одна хвилина сміху дорівнює кілограму моркви», – по-
любляв повторювати І. Савченко.

Підтвердженням цього аспекту педагогічного методу І. Савченка може слугувати «хлопчача» 
витівка з яблуками, про яку згадували О. Алов і В. Наумов. На Київській кіностудії, незважаючи 
на розкішний сад, який був посаджений на території за ініціативою Олександра Довженка, певний 
час існувала погана традиція на зйомках використовувати замість справжніх яблук лише муляжі з 
пап’є-маше, тирси чи заліза. 

Довженківські ж яблука охороняв дідусь з рушницею, і одного дня, вірніше наглої ночі, хтось 
поцупив два кілограми яблук з саду. Як не намагалися знайти злодія, усі спроби були марними, але 
достеменно відомо, що наступного ранку під час зйомок фільму «Тарас Шевченко» були викорис-
тані як «вихідний реквізит» справжні яблука. 

І лише через багато років О. Алов і В. Наумов зізналися, що в інтересах фільму очолював цю 
операцію режисер-постановник фільму І. Савченко разом зі студентами своєї майстерні О. Аловим, 
В. Наумовим, Л. Файзиєвим, Г. Меліс-Авакяном. 

Залишається відкритим питання, чи був серед цих бешкетників ще один учень Ігоря Савченка 
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– Сергій Параджанов? У шостому розділі «Пап’є-маше та «пограбування» спогадів Олександра 
Алова і Володимира Наумова «Слово про вчителя» [31, с. 23] немає відомостей про участь С. Па-
раджанова у цій витівці, проте, зважаючи, що ці спогади вийшли друком 1980 року, тобто лише за 
два роки після звільнення останнього з колонії, можна з великою часткою впевненості припустити, 
що будь-яке згадування про опального режисера заборонила радянська цензура. 

У «Хроніці життя й творчості» Сергія Йосиповича (Овсеповича) Параджанова, підготовленій Ко-
рою Церетелі для книги «Параджанов С. Исповедь: Киносценарии. Письма» знаходимо такі рядки: 
«1949. Брав участь у зйомках фільму «Тарас Шевченко». Київська кіностудія. Режисер Ігор Савчен-
ко» [12, с. 20]. То ж, зважаючи на параджанівський характер, можна вважати, що й він брав участь 
у цій акції.

Проте були й відмінності у специфіці навчання кінорежисерів: Ігор Савченко, на відміну від 
Олександра Довженка, категорично був проти акторських проб: «Вони помилкові для режисера і 
завжди принизливі для актора!» [32, с. 113]. Систематичних репетицій з акторами у Савченка не 
було, проте були численні розмови про роль, які повинні були допомогти акторові охопити образ 
персонажа в загальному контексті фільму. А вже конкретика гри залежала від актора при, певна річ, 
корегуючих зауваженнях І. Савченка. 

Ігор Савченко мав і власне бачення роботи режисерської групи. Наприклад, під час зйомок 
«Богдана Хмельницького» режисер, який в перших роботах мав акторську практику, домовився з 
керівництвом Міністерства кінематографії про те, що режисерська група має право зніматися і як 
актори: «Для успіху роботи мені потрібно, щоб ви всі стояли не біля камери, з цим я справлюся сам, 
а там, серед людей, які беруть участь у зйомці» [33, с. 84].

Завдяки цьому другий режисер Борис Свєшніков зіграв російського посла, старший асистент 
режисера Олександр Давидсон – князя Трубецького, а помічник режисера Аркадій Яковлєв – 
ксьондза-єзуїта Леонтовського. 

Цю практику залучення творчої групи безпосередньо в простір кадру Ігор Савченко продовжив і 
серед своїх студентів, які, окрім асистентської практики, знімалися ще й як актори. 

Одним із пояснень цього аспекту педагогічного методу І. Савченка можуть слугувати спогади 
Л. Файзиєва: «Весь наш курс працював у картині «Третій удар». Кожному з нас Савченко сміливо 
доручав відповідальну справу. Так, я був і асистентом режисера, і виконавцем однієї з ролей, сте-
жив за освітленням і допомагав операторові. – Не цурайся ніякої роботи, – тільки тоді з тебе вийде 
справжній режисер, – казав нам завжди учитель» [6, с. 7].

Цю практику продовжували і наступні покоління українських кінорежисерів-педагогів: В. Дени-
сенко, М. Мащенко, Ю. Іллєнко та інші.

І. Савченко працював до останнього дня (він помер 14 грудня 1950 року): йшли зйомки, на столі 
чекав незавершений роман, у ВДІКу зі своїми етюдами, іспитами чекали студенти, які були най-
кращим здобутком митця. 

І. Савченко, як і О. Довженко, ніколи не намагався своїм студентам нав’язати власні погляди 
на мистецтво: «Я не хочу робити з вас савченят. Більше сперечайтесь, не погоджуйтесь, навіть по-
миляйтесь, тільки, заради Бога, думайте, хоча б і криво, але самі» [31, с. 18].

Учні І. Савченка – О. Алов і В. Наумов згадували, що майстер «намагався пробудити, активі-
зувати в наших душах той дивний, таємничий процес горіння, який визволяє особливу енергію, що 
зветься творчістю. Він був для нас учителем у найвищому, найбільш загальному значенні цього 
слова» [34, с. 14]. 

Як вважали студенти Ігоря Савченка, вони навчилися у майстра не тільки на інститутських за-
няттях і на знімальному майданчику, а й на «живих прикладах його прекрасних картин» [18, с. 30]. 
І. Савченко багато разів повторював учням, що неспокій і полумяність митця, якщо вони є у нього, 
обов’язково перейдуть у картину, а потім передадуться і глядачу, тому й намагався максимально 
розкритися в кожному фільмі, віддати екрану всі свої сили без залишку.

Студентам його майстерні пощастило попрацювати з майстром на двох картинах. «Ми вчилися 
на другому курсі ВДІКу, коли наш педагог Ігор Савченко взяв усю групу для участі в своєму фільмі 
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«Третій удар», – згадували О. Алов і В. Наумов. – Студенти були асистентами, помрежами, актора-
ми. Митець неабиякого таланту, керівник майстерні майбутніх режисерів, він вбачав сенс роботи з 
учнями в прищепленні їм практичних навичок. На третьому-четвертому курсах ми працювали у ньо-
го асистентами у картині «Тарас Шевченко», а після смерті І.А.Савченка закінчували її» [35, с. 13].

Коли І. Савченко розпочинав роботу над «Третім ударом», студенти почули від майстра: «Це 
буде моя найкраща картина»; потім це саме у фільмі про Тараса Шевченка. Усі свої сили, всього 
себе І. Савченко віддавав кожній новій роботі. Та все-таки найкращими фільмами для керівника 
майстерні є вдалі фільми його учнів. І. Савченко встиг побачити лише перші кадри дипломних робіт 
своїх студентів, а майбутні фільми його учнів – то і є той останній, незавершений, найкращий фільм 
Ігоря Андрійовича Савченка.

«Ми всі любили і любимо свого майстра, – казав багато років потому один із учнів І. Савченка. 
– Кожен з нас, хто вважає себе учнем Савченка, і особливо ті, які працювали в Україні, не можуть 
не бачити невмирущість його традицій» [36, с. 12].

В Україні розпочинали творчу діяльність такі учні І. Савченка: О. Алов, Ф. Миронер, В. Наумов, 
М. Хуциєв, М. Фігуровський, С. Параджанов.

Сергій Параджанов – народний артист України (1990) – був асистентом І. Савченка у фільмах 
«Третій удар» (1949), «Тарас Шевченко»( 1951). Поставив на Київській кіностудії ім. О.П. Довженка 
фільми: «Андрієш» (1952, у співавторстві), «Перший хлопець» (1956), «Думка», «Наталя Ужвій», 
«Золоті руки», «Українська рапсодія», «Тіні забутих предків» (1964), Автор сценаріїв: «Київські фрес-
ки», «Інтермецо», «Бахчисарайський фонтан», «Етюди про Врубеля», «Лебедине озеро. Зона».

Олександр Алов і Володимир Наумов – народні артисти СРСР, постановники таких відомих 
стрічок, як «Вітер», «Мир тому, хто входить», «Біг», «Легенда про Тіля», «Тегеран-43», «Берег». 
Працювали в Україні як практиканти у фільмі І. Савченка «Третій удар» (1949), завершували 1951 
року фільм «Тарас Шевченко». Поставили на Київській кіностудії картини «Тривожна молодість» 
(1954), «Павло Корчагін» (1956). Автори сценарію «Як гартувалася сталь» (1972).

Микола Фігуровський – заслужений діяч мистецтв Білорусі, кінорежисер, сценарист. Автор сце-
наріїв українських фільмів: «Ракети не повинні злетіти», «Десятий крок».

Марлен Хуциєв – народний артист СРСР, кінорежисер. На Одеській кіностудії поставив фільми 
«Весна на Зарічній вулиці» (у співавторстві), «Два Федори». Автор сценарію фільмів «Вулиці моло-
дості» (у співавторстві). У 1960 році перейшов на «Мосфільм», де створив стрічки «Мені двадцять 
років», «Липневий дощ», «Був місяць травень».

Фелікс Миронер – режисер, сценарист, з 1955 по 1960 – постановник на Одеській кіностудії. 
Створив кінокартини разом із М. Хуциєвим «Весна на Зарічній вулиці», «Вулиці молодості». Автор 
сценаріїв «Був місяць травень» і «Життя та дивовижні пригоди Робінзона Крузо».

Савченкові традиції продовжуються не лише у фільмах його студентів, а й в їхній педагогічній 
практиці. Як згадував Володимир Наумов: «Так трапилося, що ми з Аловим згодом теж прийшли у 
ВДІК викладати. Прийшли давно, і я тепер не можу з точністю сказати, що ми в роботі зі студентами 
взяли від Савченка, а що придумали самі. Ми немов зрослись з нашим учителем пуповиною ще 
тоді, у ранній юності» [17, с. 161].

 «Всім, що досі зробив, я завдячую своєму вчителеві – великому митцеві, людині високих і 
благородних ідеалів» [6, с. 7], – до слів Латифа Файзиєва приєднався б кожен із учнів Ігоря Андрі-
йовича Савченка. 
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Зоя АЛФЬОРОВА,
доктор мистецтвознавства

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ІГРИ ЩОДО ВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ

Домінування візуальної культури після Другої світової війни уже ніким не ставиться під сум-
нів. Ці зміни в культурній парадигмі давно стали об’єктом науково-мистецтвознавчого дискурсу. 
Дефіцит в аналітичних студіях щодо таких змін був заміщений спочатку нечисленними, а потім 
масштабнішими критично-рефлексивними публікаціями. Утім, деякі аспекти цієї проблематики за-
лишалися поза увагою мистецтвознавців-дослідників. Серед них, на нашу думку, одним з основних 
є узгодження термінологічного апарату цієї предметної сфери. 

Джерельною базою для написання статті стали мистецтвознавчі праці, як критичні, так і аналі-
тичні, у яких розглядалися проблеми термінологічного порядку. Публікації В. Бичкова, Н. Маньков-
ської, Г. Скляренко, В. Скуратівського, В. Сидоренка та інших [8; 10; 2; 6] розглядали як актуальність 
формування сучасної термінологічної мистецтвознавчої системи в цілому, так і необхідність узго-
дження окремих предметних сфер з їх спеціальною терміносистемою зі світовим термінологічним 
апаратом. Можна констатувати, що перші кроки у цьому напрямку вже робляться, але й досі існує 
деяка плутанина, така собі «термінологічна гра», що викликана як об’єктивними, так і суб’єктивними 
факторами. На жаль, донині відсутні комплексні дослідження означених аспектів, що ускладнює те-
оретичне осмислення стану сучасного візуального мистецтва. Наша спроба термінологічного ана-
лізу проблем розвитку візуального мистецтва передбачає актуалізацію цього питання в сучасному 
науково-мистецтвознавчому дискурсі.

Предметом нашого розгляду є процес формування термінологічної системи візуального мис-
тецтва. Метою – дослідження протиріч формування цієї термінологічної системи. Ми прагнемо на 
основі системного аналізу виявити етимологію понять «візуальне», «зображення», проаналізувати 
основні дослідницькі підходи до формування термінологічної системи, виявити та критично оцінити 
сутність наявних у мистецтвознавчій літературі розбіжностей щодо розуміння понять «візуальне 
мистецтво», «медіа мистецтво» тощо.

Поняття «візуальне» напряму пов’язане з одним із головних людських органів почуттів – очами. 
Самі ж очі, які завжди вважались символічним дзеркалом людської душі, є найціннішим та найураз-
ливішим інструментом людської свідомості. «Око» – петля; отвір; бездонна глибина життя. «Окань» 
– той, хто має великі очі. Похідними від слова «око» є вирази «наосліп», «сліпота», «заочі», «нао-
чний», «наочність», «унаочнити» [5, с. 170–171]. У латинському варіанті «око» – «осulus». «Погляд» 
з латини – «оculi», «асres». Значеннями латинського слова «зір» є світло, світоч та краса, перлина 
[9, с. 448–449]. Оку притаманна здатність бачити. Вирази «про людське око» (для порядку, заради 
пристойності), «закривати очі» (померти), «лихе око» (приносити нещастя) фіксують величезне зна-
чення очей для людини [4, с. 666]. Термін «візуальний» є похідним від англійського «vision» – «зір», 
«бачення», «погляд». Погляд або бачення – реальна дія очей. Погляд у людській культурі є дією 
з яскраво вираженою емоційною складовою, оскільки саме через очі людина отримує 85 % інфор-
мації про оточуючу її реальність. Бачення, тобто здатність бачити, сприймати зором, спостерігати 
тлумачиться також як мати особисту зустріч, добре розуміти [5, с. 39]. Бачення зіставляють з виді-
нням (лат. visio – видіння), тобто – це те, що споглядають, спостерігають.

Похідними від терміну «vіsіоn» є терміни «vіsіоnагу» – «уявний», «фантастичний», «схильний 
до галюцинацій» та «visional» – «зоровий» та «уявний». Отже, етимологія поняття «візуальна» або 
«візуальний» вказує на деяку містичну (фантастичну), ірраціональну якість очей або їх дії – по-
гляду. Симптоматична, наприклад, поява цілого літературного жанру у середньовіччі, де сюжет 
розбудовувався на пригодах «благодійного» персонажа, котрий переживав уві сні насправді «чу-
десну» подію – видіння. Видіння як жанр літератури також тлумачиться як розповідь про події у 
«потойбічному світі» [7, с. 92].
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Конотованим з поняттям «бачення» є поняття «зображення». Етимологія поняття «зображен-
ня» пов’язана з поняттям «образ», «лик». «Зображення» – процес творення образу ( в сучасному 
розумінні, перш за все, пластичного образу). При цьому етимологія зазначених понять вказує на 
конкретні джерела творення образів. Якщо видовище – це образ соціально-значущої поведінки, а 
джерелом відтворення цієї поведінки є людина, тобто джерело є антропоморфним, то зображення 
– це відтворення будь-якого об’єкта пластичними засобами, тобто джерела зображення можуть 
бути не тільки антропоморфними.

Категорія «візуальне» була присутня вже у платонівській естетиці, і її історична обумовленість 
ніколи не ставилася під сумнів. Архаїчне трактування «візуального», тобто того, що можна осягнути 
поглядом або побачити, спиралась на тезу, що візуальне репрезентує дійсність з однієї точки по-
гляду. І сприйняття цієї дійсності спирається на природну оптичну систему – око. З появою штучних 
оптичних систем – посередників між оком та дійсністю – почала збагачуватись і термінологічна сис-
тема мистецтвознавства. В класичному мистецтвознавстві категорія «візуального» була конотова-
на із поняттям «художній зір» (А. Гільдебрант). Відомий німецький скульптор і теоретик мистецтва, 
лідер формальної школи в образотворчому мистецтві вважав, що категорія «художній зір» (або 
«правильний», з точки зору класицизму, зір) – це не художній зір, який відтворює, віддзеркалює 
зміст буття в окремому, кінцевому образі, а сприйняття, яке приведене до порядку та до спокою не-
залежно від цього об’єктивно існуючого змісту [3, с.14]. «Художній зір» може бути опосередкований 
штучними оптичними системами і є кінцевим продуктом такої опосередкованості.

Таким чином, поступово західна гілка мистецтвознавства в поняття «видиме», «візуальне» по-
чала вкладати більш глибокий зміст. Головною функцією візуального наприкінці XIX – на початку 
XX ст. стала функція проявлення, «видимості» невидимого, трансцендентного. Якщо казати ради-
кальніше, то сфера зображального стала трактуватись як така, що має самостійну духовну цінність, 
що не поступається ані філософії, ані науці (Фідлер). Ця зорова духовна цінність є «не такою» 
стосовно інших видів духовної діяльності людини — це інший розум, не дотичний до Розуму поня-
тійного, Розуму мислення у повному сенсі цього слова [3, с. 441–442]. Таке розуміння візуального 
було підкріплено появою нових художньо-мистецьких практик модернізму, а саме фотографією та 
кінематографом.

Модерна культурна ситуація вимагала від мистецтва нових конотацій із трансформацією форм 
і типів культури. Домінуючим типом культури доби модернізму поступово стає візуальна культура. І 
хоч саме поняття «візуальний» ще було слабо укоріненим у мистецтвознавчому дискурсі першої по-
ловини XX ст., по суті, мистецтвознавці намагались визначити якості і взаємозв’язки між явищами, в 
яких «візуальність» домінувала. Складність проявів нової мистецтвознавчої парадигми супроводжу-
валась «ломкою» мистецтвознавчих стереотипів. Модерна художня ситуація спричинила певну кризу 
в класичному мистецтвознавстві, враховуючи і наявність старої термінологічної системи, яка потре-
бувала негайного оновлення. Невідповідність мистецтвознавчої термінології, її нечіткість призвела 
до порушення фахових контактів, до розбіжностей у тлумаченні мистецьких процесів. Уже на початку 
XX ст. з’являються перші мистецтвознавчі публікації, що розглядають явища модерної візуальної 
культури (фотографію та ранній кінематограф) як окремі види мистецтв, що створюються на площи-
ні, але не в класичному мистецькому сенсі (мозаїка, ікона, картина, офорт), а на площині екрана.

Труднощі мистецтвознавчої рефлексії щодо складних художньо-мистецьких процесів у модер-
нізмі полягали ще й у тому, що, як на це вказує Г. Скляренко, «в епоху модернізму складається 
поняття художнього об’єкта, яке замінює усталені «картину», «скульптуру», «графічний аркуш» і 
таке ін.» [10, с. 75]. В термінологічній модерністській мистецтвознавчій системі з’являється поняття 
«артефакт» (від лат. аrs – ремесло, мистецтво і factum – зроблене), яке і використовується для ви-
значення творів мистецтва, які виходять за усталені морфологічні межі і є продуктом трансгресив-
них художньо-мистецьких практик. Перш за все, артефакти мали візуальне (а потім і аудіовізуаль-
не) походження. Але відносно вживання й цього терміна точиться доволі гостра фахова дискусія: 
наприклад, В. Бичков у системі своєї некласичної естетики вживає термін «артефакт» в опозиції 
до терміна «артфеномен». Останнім В. Бичков визначає твори авангардного мистецтва XX ст., 
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які входять у поле культури, а терміном «артефакт» – будь-які твори сучасного, модерністського, 
мистецтва [8, с. 37–38]. Для російського дослідника артефакти є типовими експериментальними 
продуктами перехідного етапу культури і практично не мають духовної, естетичної або художньої 
цінності. Тобто не є творами мистецтва.

У свою чергу, модерністська художньо-мистецька ситуація породжує цілу низку форм художньо-
мистецької діяльності, які «не вписуються» у каталог класичних мистецьких форм (колаж, асамб-
ляж, мистецька акція, перформанс, геппенінґ та ін.), але мають домінантну візуальну складову. Такі 
форми теж є складовими модерністської візуальної культури, хоч формуються за іншими, новими 
для класичної мистецької парадигми, принципами творчості – «геаdy made», тобто це готові або 
створені на очах публіки художньо-мистецькі об’єкти.

Після Другої світової війни «візуальне» і «візуальність» перебувають у центрі уваги багатьох 
фахівців гуманітарної сфери. Ця обставина певною мірою пов’язана з глибокою кризою теорії зо-
бражального мистецтва, яка виникає в модерністському мистецтвознавстві. Остаточно формується 
поняття «візуальна культура», а її складові стають об’єктом міждисциплінарного дослідження. За 
визначенням Ніколаса Мірзоєффа, візуальна культура – це тип культури XX ст., що визначає фор-
мування (та фіксацію) візуальних подій та візуального досвіду за допомогою спеціальних технічних 
засобів [2]. При цьому дослідник наголошує на використанні людиною будь-яких технічних засобів, 
від пензля до телевізійного обладнання, за винятком природного зору. І якщо в модерністській 
культурі кінця XIX ст. починається домінування цього типу, то свого піку воно досягає у постмодер-
ній художній ситуації. Якщо у модернізмі, за Мірзоєффим, світ починає сприйматись як текст, то 
після Другої світової війни, перш за все, як «картинка».

Холлі Брайсон та декілька інших дослідників розглядають візуальну культуру як «історію ві-
зуальних образів». Це визначення концентрує навколо себе цілий спектр досліджень, які стосу-
ються історії та теорії живопису, фотографії, кінематографа, а потім і телебачення. Після Другої 
світової війни з’являється також визначення «візуальне мистецтво», або «Ор-агt» (від англ. «орtіс», 
«орtісаl» – оптичний), що має на увазі мистецький напрямок неоконструктивізму, орієнтований на 
моделювання простору (об’єму) та руху нетрадиційними для мистецтва засобами, які передбача-
ли відмову від традиційних прийомів живопису, графіки та пластики. Розквіт Ор-агtу припадає на 
1965 р. (виставка «Чутливе око» в Нью-Йорку, де були показані роботи 75 авторів з десяти країн) 
і характеризується журналом «Агt» (березень 1965 р.) як зміна у неоконструктивістській програмі: 
«рор-агt вмер, хай живе ор-агt!». Поступово термін «візуальне мистецтво» дещо змінює свій зміст і 
починає визначати мистецьку сферу зображального як таку. Категорія візуальності стає ключовим 
терміном в історії і критиці мистецтва, означаючи технологічний або структурний процес бачення. 
Наприклад, відомий український митець В. Сидоренко використовує дефіницію «візуальне мисте-
цтво» для порівняльного аналізу процесів, що відбувалися в Україні, з низкою явищ у світовому 
культурно-мистецькому середовищі, де різноманіття художніх мов і мистецьких моделей, спрямо-
ване на переосмислення ролі, функцій, можливостей і природи класичної образотворчості, призво-
дить у модернізмі до перекодування образотворчого мистецтва на візуальне.

Таким чином, модерністська термінологічна мистецтвознавча система в понятті «візуальна 
культура» зафіксувала кардинальні зміни у мистецькій парадигмі кінця Нового часу. Ці зміни при-
звели до включення у сферу візуального не тільки традиційної класичної морфологічної моделі зо-
бражальних мистецтв, а й нові, некласичні мистецькі форми і практики, а також нові, «синтетичні», 
технічно обумовлені види мистецтва.

Ідентифікація понять «візуальне», «візуальність» та специфіки візуального і віртуального, точ-
ніше, певна готовність до такої ідентифікації, з’явилась у гуманістиці тільки після Другої світової 
війни (зусиллями представників як visual studies, так і cultural studies). Термін «візуальність» почали 
застосовувати передусім тоді, коли йшлося про формалістичні тенденції модерністської критики 
мистецтва, наголошуючи при цьому на неспроможності класичного образотворчого мистецтва, зо-
крема живопису, бути самодостатнім для вивчення. Використання поняття «візуальність» дозволя-
ло у нових парадигмальних умовах зважати на широкий (політичний, економічний, технологічний, 
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психологічний та тілесний контекст) механізмів бачення. Поширення візуальних технологій у другій 
половині XX ст. зробило поняття «візуальне» необхідним для конотацій із категоріями «медіа» та 
«віртуальна реальність». У добу інформаційного капіталізму візуальна культура стала складовою 
ще розгалуженішого типу культури – медіакультури, що ефективно впливає на суспільну свідомість 
та формує постсучасні моделі ідентичності. Поняття «медіа» (від лат. – medium – середина, посе-
редник) активно увійшло в культуру після Другої світової війни. Місія посередника між учасниками 
будь-якої комунікації стала тоді доволі значною і потребувала не тільки визначення, а й скрупульоз-
ного вивчення. Зорова або візуальна комунікація серед інших типів людської комунікації набула 
важливого значення. Активізувалось і формування нового типу культури – медіакультури, в якому 
візуальна комунікація збагатилась безліччю нових технологічних та комунікаційних посередників. 
Медіакультуру визначають як сукупність інформаційно-комунікаційних засобів, матеріальних і інте-
лектуальних цінностей, що вироблені людством у процесі культурно-історичного розвитку, які спри-
яють формуванню суспільної свідомості і соціалізації особистості [6, с. 5]. Медіакультура включає 
в себе передавання інформації та її сприйняття; вона може виступати і системою рівнів розвитку 
особистості, здатної сприймати, аналізувати, оцінювати той чи інший медіатекст, займатись медіат-
ворчістю, засвоювати нові знання завдяки і через посередництво медіа [6, с. 5–6]. Тоді як сфера, в 
якій митці працюють з новими медіавиразними засобами, стала називатись медіамистецтвом, або 
медіа-артом. [1, с. 141–142]. Доволі складна структура медіакультури та теперішній її динамічний 
розвиток є основними причинами того, що понятійна система цього типу культури перебуває ще у 
стадії формування. Це саме стосується ще однієї сфери, яка тісно пов’язана з візуальною культу-
рою та медіакультурою, – віртуальності, або віртуальної реальності. Віртуальне або віртуальність 
(англ. virtual геаlitу від viгtuаl – фактичний, virtue – доброчинність, достоїнство; лат. virtus – потенцій-
ний, можливий, енергія, сила, а також уявний; лат. realis – речовий, дійсний, існуючий). У сучасному 
розумінні віртуальна реальність розглядається як концептуалізація революційного рівня розвитку 
технологій, які дозволяють відкривати та створювати нові виміри культури та суспільства, а також 
як розвиток ідеї множинності світів (можливих світів), визначальної невизначеності стосовно «ре-
ального світу». Віртуальною реальністю також вважають технічно сконструйоване за допомогою 
комп’ютерних засобів інтерактивне середовище, симуляцію самостійної присутності людини у про-
сторі і часі, створену засобами спеціального комп’ютерного устаткування. 

Можна зробити такі висновки:
1. Візуальне мистецтво перебуває у стадії формування власної термінологічної системи.
2. Існує певна конотація між поняттями «масова культура», «культура постмодерну», «візуаль-

на культура» і «візуальне мистецтво».
3. Морфологія візуального мистецтва, що тільки формується, потребує узгодження понятійного 

та термінологічного апарату.
4. Складний взаємозв’язок між поняттями «візуальне мистецтво» і «медіамистецтво» створює 

ряд парадоксальних суперечностей в термінологічній мистецтвознавчій системі.
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Олена КУЦЕНКО,
мистецтвознавець

ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ 
ЗАСОБАМИ ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВ

Вторгнення в наше життя недоступного раніше потоку аудіовізуальної інформації (від масової 
кіно-, теле-, відеопродукції до електронних мереж), бурхливий розвиток електронних технологій, 
поява навчальних програм у технологіях мультимедіа, широке впровадження інтерактивних систем 
навчання спричинили трансформацію культури, зміну одних ціннісних систем на інші, майже повну 
зміну свідомості і мислення молодого покоління. Наші діти з перших хвилин свого свідомого життя 
опиняються в самому епіцентрі медіаполя – кіно, телебачення, комп’ютер, реклама, які роблять си-
туацію інформаційного вибуху дедалі гострішою навіть екологічно. Напхані сучасними електронни-
ми приладами будинки стають небезпечними пастками для розуму, що не зміцнів, оскільки багато 
батьків, зайнятих своїми проблемами, переклали на електронних нянь – комп’ютер і телевізор – ви-
ховання своїх дітей. Плачевні результати цієї легковажності очевидні. Німецький психіатр Манфред 
Шпітцер, який займається дослідженням причин нервових патологій у дітей і підлітків, дійшов ви-
сновку: «Ті, хто в дитинстві багато часу проводив перед телевізором, погано навчаються читанню, 
менш креативні, сприймають світ поверхово, не уміють аналізувати і мислять стереотипами». У всіх 
своїх наукових доповідях, а також у книзі «Обережно – екран!», що стала бестселером, він не втом-
люється повторювати, що «телебачення робить людину товстою, дурною і жорстокою» [1, с. 43].

Як же не загубитися в цьому світі, як навчитися правильно орієнтуватися в сучасних масмедіа, 
як не дати себе «обдурити», навчитися відрізняти справжнє від фальшивого, не дозволяти собою 
маніпулювати, вчитися формувати власну думку – ось задача медіапедагогіки.

Ключовими ж засобами, якими вона оперує, є аудіовізуальні засоби масової комунікації. Ось 
чому такі екранні мистецтва, як кінематограф, телебачення, відео, набувають у наш час особли-
вого значення у вирішенні завдань медіавиховання і медіаосвіти. Саме на прикладі екранних мис-
тецтв ми можемо найбільш яскраво простежити, як відбувається «переклад» у художньо-образну 
форму всього різноманіття форм буття людської культури. Стає своєрідною нормою знайомство 
з фольклором, музикою, живописом, архітектурою через посередництво екрану; документальні 
теле(відео)фільми про видатних осіб, музейні колекції, національні свята, пам’ятки культури й іс-
торії, міста і країни сприймаються як джерело інформації про мистецтво, «віртуальні подорожі», що 
реалізуються через медіатехнології, надають начебто небачені раніше можливості – переміщатися 
куди бажаєш, подорожувати «віртуальним світом» у регульованому режимі перегляду. Водночас іс-
нують найрізноманітніші гіпотези і прогнози щодо майбутнього; згідно з одним припущенням, епоха 
«візуальних образів» завершується і нам належить пережити епоху тотальної візуалізації через 
екран. Крім того, ми спостерігаємо різке зниження порогів сприйняття аудіовізуальної інформації. 
При цьому мозаїка вражень визначає одноплановість рівнів сприйняття і засвоєння інформації в 
свідомості дитини. Якщо ж говорити про естетичне виховання, про сприйняття і засвоєння худож-
ньої інформації, то тут ситуація ускладнюється тим, що мистецтва екрану спочатку реалізуються 
через канали масової комунікації. Кожен рівень інформації існує сам по собі, їх перетини і вза-
ємовплив випадкові і ненавмисні; у дитини може і не виникати потреби складати з цієї мозаїки 
єдину, цілісну картину світу. 
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Звернімо увагу на інше: сприйняття інформації через екран, починаючи з 20-х років ХХ ст., 
формувалося через «мистецтво кіно», тобто в нашому сприйнятті будь-яка екранна інформація 
немислима поза естетичними, художньо-образними аспектами. До того ж аудіовізуальні мистецтва 
апелюють відразу до зору і слуху, тобто говорять «на декількох мовах». Звідси багатство можли-
востей художнього освоєння за їх допомогою світу, різноманітність властивих їм способів образно-
го віддзеркалення реальності.

Система аудіовізуальних засобів – кіно і телебачення – функціонує, в основному, на поєднанні 
художніх і нехудожніх текстів, які також значною мірою естетизуються. Таке поєднання формує дов-
готривалу пам’ять людини, її світогляд, розвиває її естетично, стимулює креативність [2, с. 16].

Медіаграмотна дитина (або підліток) може активно використовувати можливості інформаційно-
го поля телебачення, радіо, відео, кінематографа, преси, Інтернету. Вона розуміє мову екранних 
мистецтв і, таким чином, більш критично ставиться до вибору медійної продукції, не дозволяючи 
маніпулювати своєю свідомістю.

Історія сучасної медіаосвіти починає свій відлік з 1959 року, коли відомий канадський телекри-
тик і кінопедагог Маршалл Мак-Люен створив програму навчального курсу з основ аудіовізуальної 
письменності для старших класів середньої школи. Так почалася нова доба в розвитку спочатку 
кіноосвіти, а потім – медіапедагогіки. Естафету підхопили багато європейських країн – Австрія, Ні-
меччина, Великобританія, Франція, Бельгія, Швеція та інші. З 60-х до них приєднався і Радянський 
Союз, де в 1967 році була створена Рада з кіноосвіти в школі і вузі при Спілці кінематографістів. 
Очолив Раду на громадських засадах кінознавець М.А. Лебєдєв. Потім Радою багато років керував 
кінознавець і теоретик кінодраматургії І.В. Вайсфельд, який заклав основи радянської медіапеда-
гогіки. У 60–70-ті роки були розроблені програми з основ кіномистецтва для шкіл і педагогічних 
інститутів, по всій країні відкривалися кінофакультативи і дитячі та юнацькі кіностудії. 

У різні роки проблемі медіаосвіти були присвячені дослідження О.А. Баранова, І.В. Вайсфельда, 
Ю.Н. Усова, Л.С. Зазнобіної, І.С. Льовшиної, Ю.М. Лотмана, С.Н. Пензіна, А.В. Федорова, Г.А. Поліч-
ко, А.В. Спічкина, А.В. Шарикова, Е.А. Бондаренко, Л.М. Баженової та інших медіапедагогів Росії.

В Україні формуванням основ медіаграмотності займаються три різні медіашколи, які, на жаль, 
поки не контактують одна з одною:

– Асоціація діячів кіноосвіти і медіапедагогіки України, створена в 1988 році при Національній 
спілці кінематографістів України. Вона об’єднує вчених, кінопедагогів, шкільних учителів, праців-
ників культури, керівників дитячих і юнацьких кіно-, фото- і телестудій усіх регіонів країни. Засно-
вником Асоціації і її першим президентом понад 8 років була Г.К. Полікарпова – автор навчальних 
програм з аудіовізуальної культури, методики навчання основ кіномистецтва. Сьогодні її справу 
продовжують її учні і колеги – О.С. Мусієнко – президент Асоціації, член-кореспондент Академії 
мистецтв України, І.Б. Зубавіна – кандидат мистецтвознавства, І. Фоменко, О. Зеленська, О. Куцен-
ко, В.А. Погребатько, О. Кучма та інші.

– Київська школа медіадидактики, яку очолює професор Інституту вищої освіти АПН України 
Г.В. Онкович.

– Львівська школа «ін’єкційної моделі» медіаоосвіти, яку на початку 90-х заснували професор 
кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. Івана Франка 
Б.В. Потятінник і доцент того самого навчального закладу Н.Б. Габор.

Усі три медіашколи виконують велику роботу з навчання дітей, підлітків, молоді – розроблені і 
впроваджуються в навчальний процес закладів освіти програми і факультативні курси з медіаосвіти, 
видається навчально-методична література, проводяться наукові конференції. Проте порівняно з де-
якими зарубіжними країнами, де медіаосвіта інтегрована в шкільні предмети (а в Австрії, Німеччині, 
Великобританії, Австралії і Канаді, наприклад, прилучення до неї починається ще в дошкільному віці), 
а потім входить у програму навчання як окрема шкільна дисципліна, ця робота мізерно мала і вима-
гає системного підходу. Особливо тепер, коли у дітей і підлітків з’явилася можливість практично без-
контрольного доступу до Інтернету, телепередачі наповнені сценами насильства, жорстокості і сексу, 
при повній відсутності дитячих і підліткових розвиваючих і  навчальних передач. Переважна більшість 
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комп’ютерних ігор містять елементи деструктивного характеру: стимуляцію відчуттів страху, жаху, оги-
ди, латентну рекламу і пропаганду наркотиків, моделі фізичного і сексуального насильства, елементи 
расової або іншої дискримінації, ненормативну лексику, еротичні і порнографічні стимули [3, с. 4].

Викладання основ аудіовізуальної культури може стати базою для вироблення у дітей і під-
літків нових форм пізнання, розвитку і вдосконалення мислення, корекції естетичного сприйняття, 
реалізації творчого потенціалу, засвоєння нових форм взаємодії зі світом, ціннісного і професійного 
орієнтування.

Реалізація системи аудіовізуальної освіти школярів можлива при використанні діяльних під-
ходів, що базуються на ігрових і моделюючих процесах дослідження, методиках педагогіки діалогу 
і співпраці.

Для ефективності як емоційного, так і інтелектуального розвитку особистості й формування ін-
дивідуальності дітей і підлітків необхідна збалансована система діяльності. Тому оптимальним для 
даної системи уявляється поєднання таких типів діяльності, як естетичне сприйняття (з акцентом 
на переживання і рефлексію), інтерпретація результатів сприйняття і художньо-мистецька діяль-
ність, а також засвоєння знань, що стимулюють решту видів діяльності [4, с. 50].

Екранні мистецтва стали невід’ємною частиною нашого життя. Вони володіють великою силою 
емоційного, етичного, естетичного впливу на молоде покоління. Вони не тільки є для молоді засо-
бом проведення часу, а й формують особистість. Саме тому їх можна використовувати як ефек-
тивний засіб виховання і навчання, особливо в початковій школі. Виходячи з вищевикладеного, ми 
пропонуємо навчальний курс з основ аудіовізуальної письменності для початкової школи «Основи 
екранної письменності. Анімаційне кіно».

Враховуючи той факт, що діти молодшого шкільного віку сприймають світ наївно-реалістично, і 
передусім це стосується екранних мистецтв, навчання їх екранної письменності набуває неабиякої 
важливості.

Заняття дітей відеотворчістю вирішує відразу декілька завдань. По-перше, медіаосвітнє, оскіль-
ки відбувається знайомство з тим, як створюються і функціонують аудіовізуальні медіатексти, в 
даному випадку анімаційні фільми. По-друге, завдання творчого розвитку дітей і узагальнення тих 
знань, які вони одержали з різних предметів художньо-естетичного циклу (образотворче мистецтво, 
музика, світова художня культура).

Таким чином, основна мета даного навчального курсу набагато ширша, ніж просте набуття 
певного рівня знань. Навчання основ екранної або аудіовізуальної письменності – це виховання 
гармонійно розвиненої особистості, формування її естетичної і духовної культури, розвиток креа-
тивного мислення, творчої активності.

Досягнення цих цілей визначають наступні завдання:
• засвоєння виразових засобів екрану;
• розгляд екранних мистецтв у контексті інших видів мистецтва;
• робота з аналізу, обговорення анімаційних, художніх і документальних фільмів, телепередач;
• розширення глядацького досвіду;
• спільна творча діяльність.
 У результаті вивчення курсу діти повинні знати:
• види і жанри анімаційних та ігрових фільмів, телепередач;
• виразові засоби екрана;
• відмінність між фільмом і літературним твором, картиною;
уміти: 
• аналізувати екранні твори;
• працювати в колективі;
• виконувати нескладні творчі роботи;
• активно дивитися і слухати;
• виражати свої емоції;
• зображувати візуальний образ за його словесним описом.
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Шести- і семирічні діти дуже допитливі, рухливі, емоційні, люблять фантазувати. Ось чому ро-
бота з учнями початкової школи повинна будуватися насамперед у напрямі емоційного засвоєння 
творів екрана, формування навичок вираження свого настрою, висловлення враження від пере-
глянутого фільму. Основні форми роботи на заняттях – бесіди, творчі завдання, ігри. Робота пови-
нна бути спланована так, щоб активізувати розвиток мови і мислення, уяви і фантазії. Необхідно 
звертати увагу на пластичне і колірне вирішення фільму; міміку, жести, пластику героя як спосіб 
створення характеру персонажа; авторське ставлення до нього. Виконання творчих робіт розвиває 
уміння працювати в колективі; робота з аналізу, обговорення фільмів виховує самостійність думок; 
заняття малюванням допомагає сприймати композицію кадру, словесний переказ учить концен-
трувати увагу. Це стимулює глибоке проникнення в образно-творчий лад фільму і робить учнів 
співучасниками творчого процесу. Використання різних ігрових форм (конкурси, вікторини, ігри-
драматизації) виховує емоційну сферу дитини, розвиває інтелект, швидкість реакції. Обов’язковою 
частиною занять є також перегляди, які розширюють глядацький досвід і допомагають повніше 
зрозуміти матеріал, що вивчається.

Програма розрахована на 60 годин протягом навчального року. Заняття проводяться двічі на 
тиждень. Тривалість заняття відповідає віковим нормам, прийнятим у початковій школі.

У процесі навчання дітям даються найперші уявлення про можливості різних видів мистецтва: 
читання казки – порівняння її з фільмом – створення авторського візуального образу літературного 
твору. Дуже важливо вже на цьому етапі почати знайомство дітей з основними елементами кіно-
мови, відмінними від засобів інших видів мистецтва, – це кадр, план, ракурс, монтаж, звук, колір, 
рух і т.д. Ці знання допоможуть дитині зробити крок до засвоєння таємниць «аудіовізуальної мови», 
так само як вона дізнається, що слова складаються з окремих звуків, а записуються за допомогою 
букв.

Заняття з вивчення мистецтва кіно спрямовані на формування у дітей навичок сприйняття 
екранних творів, на розвиток здатності адекватно розуміти екранний «текст», співпереживати й 
емоційно відгукуватися на елементи форми і змісту, вміти оцінювати ці твори й аргументувати свою 
оцінку [5, с. 20].

Програма не ставить своєю метою дати учням великий обсяг спеціальних знань з техніки віде-
озйомки, монтажу тощо. Для цього існують студії та творчі майстерні в закладах позашкільної осві-
ти. Для нас головне – це закладення першого рівня медіаграмотності, яка конче необхідна сучасній 
людині, бо саме вона допомагає людині активно використовувати можливості інформаційного поля 
телебачення, радіо, відео, кінематографа, преси, Інтернету, допомагає їй краще зрозуміти мову 
медіакультури.

Саме тому медіаосвіта виступає як компонент загальнокультурної підготовки людини відповід-
но до соціального замовлення сучасної цивілізації. І чим раніше почати цю роботу, тим відчутніши-
ми виявляться її результати.
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ДОДАТОК

Навчально-тематичний план першого року навчання

№ 
п/п Тема заняття і зміст К-ть 

годин Примітка

1. Ввідне заняття. 
Знайомство зі світом екранних мистецтв. Як ми вивчає-
мо світ? Що допомагає нам пізнавати світ? Які бувають 
фільми і телепередачі?

1 Перегляд фрагментів 
фільмів-казок, мультфільмів 
і дитячих телепередач.

2. Знайомство зі світом анімації. 
Які види анімаційних фільмів знайомі дітям? Про що 
вони? Які бувають мультфільми (веселі, сумні)? Хто 
є героями мультфільмів? Завдання: розкажи про свій 
улюблений мультфільм.

2 Домашнє завдання: нама-
люй героїв свого улюблено-
го мультфільму.

3. Історія анімаційного кіно. 
Як з’явилися перші мультфільми: лялькові, мальовані? 
Еміль Коль, Владислав Старевич. Творчість Волта 
Діснея.

3 Перегляд і обговорення 
фільмів В. Діснея.

4. Гра-вікторина «Чарівний світ Діснея» 1
5. Читаємо казки – дивимося фільм. 

Казка на екрані. В чому схожість і відмінність фільму і 
літературного твору?

4 Казка Г.Х. Андерсена «Гид-
ке каченя».

6. Характеристика героїв.
Що допомагає нам зрозуміти їх характер? Як вони ру-
хаються? Як вони говорять? Що їх оточує? Якого вони 
кольору? Як зображені добрі і злі герої?

4 Фільми:  «Троє з Просто-
квашино», реж. В. Попов; 
«Шрек», реж. Е. Адамсон.

7. Колір у фільмі.  
Колірне коло сприйняття. Вибір кольору для героїв. За-
вдання: дивимося фільм – аналізуємо вибір кольору.

3 Фільми: «Чиполліно», реж. 
Б. Дежкін;  «Wall-E», реж. 
Ендрю Стентон.

8. Читаємо казку/розповідь – малюємо героїв. 
 Як можуть виглядати наші герої?

2 Казка К. Ушинського «Бджіл-
ки на розвідках».

9. Дивимося фільм – малюємо його героїв. 
Як ми сприймаємо героїв фільму? 

2 Фільм «Їжачок у тумані», 
реж. Ю. Норштейн.

10. Творча гра. Використовуючи «болванку», створи до-
брого і злого героя. 

1

11. Екскурсія в парк: колір у живій природі. 
Вчимося спостерігати.

1 Збираємо природний мате-
ріал для занять.

12. Робота з природним матеріалом. 
Створюємо героїв.

2

13. Комікси – історії в картинках. 
Комікс і фільм, схожість і відмінність. Структура комік-
су. Аналізуємо комікс – як показати рух? Поняття про 
кадр. Розкадровування. Кінематографічний план.

2 Книжки з коміксами. Набір 
картинок для розкадрову-
вання.

14. Малюємо комікси. 2
15. Пальчикове кіно. Рухомі картинки. 4



16. Звук на екрані. 
Як говорять герої мультфільмів? Що ми чуємо у філь-
мі? Завдання: перегляд і аналіз фільмів.

2 Фільми: «Слідство ведуть 
колобки», реж. А. Татар-
ський; «Віні-Пух», реж. 
Ф. Хитрук; «Острів скарбів»,  
реж. Д. Черкаський.

17. Музика в мультфільмах.  
Пісня – обов’язковий атрибут мультфільму. Що розпо-
відають про героїв їх пісеньки? Роль музики у фільмі. 
Завдання: перегляд і аналіз фільмів.

2 Фільми: «Пластилінова 
ворона»,  реж. А. Татар-
ський;  «Все про козаків», 
реж. В. Дахно; «Чуча», реж. 
Г. Бардін.

18. Настрій у фільмі. 
Фільм веселий – фільм сумний. Якого вони кольору? 
Яка музика там звучить? Як створюється настрій у 
фільмі?

2 Фільми: «Казка казок»,  реж. 
Ю. Норштейн; «Подорож 
мурашки»,  реж. Ю. Наза-
ров.

19. Творча гра: слухаємо фонограму незнайомого мульт-
фільму, намагаємося визначити, де відбувається дія, 
хто його герої, який це фільм.

2 Фільм  «Гора самоцвітів», 
худ. кер. А. Татарський.

20. Гра «Музика в мультфільмах». 1
21. Гра-драматизація: озвучування персонажів фільмів. 

Дивимося казку – озвучуємо її (пісеньки, герої).
2 Фільм  «Віні-Пух і всі-всі-

всі», реж. Ф. Хитрук.
22. Творче завдання: на той самий сюжет створюються 

веселі і сумні фільми.
2 Казка «Колобок».

23. Конкурс на кращий сценарій мультфільму.
24. Створюємо мультфільм самі. 

Малюємо героїв до свого мультфільму. Підбираємо 
звукове оформлення – музику, пісеньки. Зйомка і 
озвучення фільму.

10

25. Створюємо афішу до фільму. 
Вчимося робити афішу до фільму, використовуючи 
різноманітну техніку – малюнок, колаж, аплікацію.
Завдання: створення афіш до своїх улюблених мульт-
фільмів.

2

26. Виставка афіш до мультфільмів.
27. Гра «Подорож у країну мультфільмів». 1
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ДИЗАЙНЕРСЬКА УКРАЇНА У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ

Висвітлюючи це питання, відштовхнемося від загальної картини світового «дизайнерського 
ландшафту». Вона показує, що нині у світі провідними дизайнерськими гравцями є Північна Амери-
ка, Європа та деякі країни Східної Азії.

Дизайнерська культура Північної Америки – пряме віддзеркалення гібридної культури країни, 
що створена емігрантами. Дизайн там народжувався з комерції, бізнесу, з гіпертрофованої емі-
грантської жаги успіху та нестримної спрямованості на розробку чогось комерційного та технічного, 
аби воно принесло великий прибуток. Тому й з’явилася зазначена вище особливість американ-
ського дизайну, зумовлена діяльністю нововиведеної породи дизайнерів – дуже ефективної щодо 
творення нових предметних форм. Ті форми вирізнялися «візуальним шумовинням», рекламністю, 
строкатістю, сміливістю, напором – тобто тим, що повинно швидко впадати в очі споживачу і добре 
продаватися. Раніше ця особливість була помітнішою. Нині ж вона проступає не так явно внаслідок 
того, що ту американську культуру частково перейняли на інших континентах і контраст уже став 
не настільки помітним.

Натомість дизайнери в деяких індустріальних суспільствах, рухаючись у цілому в загальносві-
товому річищі, спромоглися не бути схожими на ту, виведену за океаном, породу професіоналів.

Наприклад, скандинавські професіонали спромоглися досягти того, що інновація по-американськи 
в їхньому дизайні не заперечує власну традицію. Скандинавські дизайнери вміють нарощувати інно-
вативний матеріал на корінне тіло національної, вельми раціоналістської, культури.

Італійські дизайнери теж уміють нарощувати інновативне на своє національне тіло, але без 
зайвого раціоналізму. Їм вдається демонструвати нове мислення у такий спосіб, коли воно втілює 
багату картину світу, що складається з безмежної кількості взаємних проекцій та віддзеркалень 
культурних реальностей різного рівня. Італійська «радість експерименту» широко відома у світі. 
Відтак італійський дизайн є не схематичним, а безладно «поліфонічним» у своєму артистизмі, ба-
гатим формотворчими ідеями і, зрештою, впізнаваним завдяки цій якості.

Японські дизайнери втілюють найяскравішу рису національного характеру: одночасне поєднан-
ня двох якостей – уважного ставлення до власної культурної традиції та активності в перейманні 
корисних для японців наробок західної та інших континентальних цивілізацій. Протягом ХХ століття 
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в Японії відбувався процес наштовхування новітніх технологій на протистояння експансії з боку 
західної цивілізації. Унаслідок виник конфлікт між глибочезним пластом національної культури і 
потужним шаром орієнтованої на Захід промисловості. Але дизайн, опинившись на вістрі цього 
конфлікту, навчився розв’язувати його переосмисленням новацій у дусі традиційної японської ес-
тетики.

Певною мірою на світовій мапі вирізняється дизайн Австралії, Нової Зеландії, місцями Латин-
ської Америки, який демонструє досить високий рівень професійної майстерності, рухаючись в усе-
редненому фарватері загальносвітових лідерів. Але для Південної півкулі він є скоріше винятком, 
аніж правилом. Адже переважна більшість країн Південної півкулі по-справжньому не репрезенто-
вана на загальносвітовому ринку дизайнерських ідей та продуктів. Там ще не набрав справжньої 
сили той великий комплекс соціально-економічних явищ, який повинен створювати живильні обста-
вини для дизайнерської активності. Тому дизайн у сучасному розумінні там не є помітним.

Натомість на дизайнерській мапі світу, яка розглядається навіть з великої відстані, дуже по-
мітним є дизайн Західної Європи (маємо на увазі саме Західну, а не Північну чи Південну). В його 
надрах свого часу склалися теоретичні підвалини професії, які потужно вплинули на розвиток сві-
тового дизайну. Ще з часів заснування Баугаузу в 1920-ті роки почала панувати аскетична ідея 
«гарної форми» голого функціоналізму. Теоретичне осмислення дизайну як позанаціональної 
раціонал-функціоналістської діяльності ще не вивітрилося й сьогодні і характерне для Німеччини, 
Британії, частково Франції та інших країн того регіону. Це осмислення реалізовувалося на практиці 
у наднаціональному, а значить «правильному», функціоналістському дизайні. Здавалося б, сухий 
функціоналізм не схожий на американську комерційну крикливість. Проте він показав, що здатний з 
нею інтегруватися. Адже західноєвропейська та північноамериканська культури тісно взаємодіяли. 
Результат їхньої взаємодії у царині дизайну призвів до того, що зветься тепер західним дизайном.

Якщо західне, то, значить, найкраще – так звикли думати дуже багато дизайнерів у всьому світі. 
А якщо найкраще, то під нього треба підроблятися. Цим багато хто і займається на усіх континен-
тах. Україна також.

Але звернімося до витоків дизайнерської активності в Україні та її розвитку протягом ХХ століття.

Банкнота 100 гривень. Українська Народна Республіка. Г. Нарбут. 1918.
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1900–1910-ті роки
То був період, коли в українському суспільстві Російської імперії пожвавилися національні рухи. 

1900 року харківськими студентами було створено конспіративну Революційну українську партію. 
Трохи згодом із неї вийшла Українська народна партія, що виступала з гаслом «Україна для укра-
їнців». З’явилися Українська соціал-демократична робітнича партія, партії ліберально-буржуазного 
напрямку. На Заході України тоді визначилися три напрями суспільної думки: москвофільський, що 
поволі спадав; австрійський ультрароялізм – орієнтація на австрійську монархію; самостійницький, 
державницький – за створення Української незалежної держави, який став домінуючим.

Пожвавлення суспільної активності збігалося в часі з пожвавленням промислової гарячки. Що 
стосується дизайну, то його новітні паростки з’являлися там, де починала розвиватися велика про-
мисловість. Найпотужнішою вона була в Східному реґіоні України, що пов’язано з розробками по-
кладів кам’яного вугілля в Донбасі та залізної руди в Криворіжжі. Бум тих розробок припадає на 
середину ХІХ століття.

Видобування корисних копалин потягло за собою розвиток металургії, а за цим і заводів, які 
займалися металообробкою. Центром металообробки і машинобудування у тому великому промис-
ловому районі став Харків. Розвиток машинобудування обумовив розвиток інженерії та й проектної 
справи в цілому.

Представниками інженерних кіл Харкова було висунуто наукові ідеї, пов’язані з естетичним 
осмисленням проблем техніки. Так, ще наприкінці ХІХ століття перший директор Харківського тех-
нологічного інституту професор В. Кирпичов звертався до краси в техніці. У 1910-х роках свої трак-
тування цієї проблеми висловив професор того ж інституту Я. Столяров, за ним – О. Вітковський, 
Л. Косякін та ін.

У той самий період у Харкові набуває розвитку художньо-промислова освіта. Вона поєднується з 
промисловою активністю інженерів, а це скрізь у світі породжує дизайн. Породило й у Харкові, де пра-
цювали два помітні осередки художньо-промислової освіти: приватна художньо-промислова школа 
М. Раєвської-Іванової та державна установа – Харківський технологічний інститут, в якому виклада-
лися предмети художнього циклу. Тобто інженерний інститут мав елементи дизайнерської освіти. 

Іншим полюсом поєднання промисловості й художності на українських теренах була Західна 
Україна. Діяльність Технічної академії у Львові давала серйозні імпульси до технічних винаходів 
та прискорювала розвиток промислової культури краю. Наприклад, М. Тульє розробив теорію за-
лізобетонних конструкцій, які стали прототипом сучасного оболонкового перекриття. 1892 року на 
подвір’ї Львівської політехніки він збудував перший у Галичині арочний пішохідний місток із тонко-
стінного залізобетону у вигляді застиглої в повітрі стрічки. Разом із цим імпульси щодо осмислення 
дизайнерських реалій у Галичині генерувалися діяльністю виставок широкого профілю. 

У Центральному та Південному регіонах України на той час не було відповідних процесів поєд-
нання промисловості й художності, так само як і технічних шкіл. Отже, новітні дизайнерські предтечі 
індустріальної доби здебільшого існували на Заході та Сході України.

Відтак по всій Україні робилися спроби осучаснити художньо-предметну діяльність. Наприклад, 
українські авангардисти у своїй художній мові продовжували традицію народного мистецтва. На 
початку ХХ століття творчо переосмислити українську традицію намагалися художники Будянсько-
го фаянсового заводу, що під Харковом, Кам’янобрідської фаянсової фабрики на Житомирщині, 
Пациківського фаянсового заводу (нині Івано-Франківщина) та деяких інших. Ці заводи та фабрики 
являли собою великі, як на той час, промислові підприємства нової індустріальної доби. Показовою 
з огляду на національно орієнтовану продукцію була фірма І. Левинського у Львові. Цей видатний 
художник, архітектор, дизайнер, промисловець, педагог, громадський діяч створив у Львові «…фа-
бричне містечко, де розташувалися фабрика кахлевих печей і майоліки, фабрика штучного каміння, 
фабрика гіпсу, фабрика столярських і теслярських виробів, фабрика слюсарська, численні склади 
для дерева, сировини та готових виробів, комплекс магазинів та житлових споруд для робітників» 
[1]. Вироби фірми мали явно виражені національні ознаки. 

Трансформації загальноєвропейського модерну, що одним зі своїх річищ мав національний ро-
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мантизм, в Україні відбулися тоді в усіх 
без винятку регіонах. Деталі архітектур-
них споруд (інтер’єрні та екстер’єрні) 
як твори дизайну середовища початку 
ХХ століття подекуди було виконано з 
вмістом в їхніх формах і кольорах на-
ціональних ознак. 

У поліграфічній галузі, що містила 
зародок графічного дизайну, трансфор-
мації загальноєвропейського модерну в 
бік національної української романтич-
ності відбулися у творах, де напряму і 
поверхово зображалися засобами гра-
фіки народні мотиви у вигляді сценок із 
народного життя з козаками у шарова-
рах та дівчатами у віночках на голові. 
Більш складний національно орієнто-
ваний графічний продукт являли со-
бою твори, де переосмислювалася та 
модернізувалася орнаментика, а також 
ті, що стосувалися книжкового оформ-
лення, дизайну, наприклад, гривні (гро-
шової одиниці Української Народної 
Республіки). Явищем у цій галузі, що 
набуло масштабів видатного, стала, як 
відомо, графіка Г. Нарбута.

1920–1930-ті роки
Це був період сплесків національно-

го відродження, яке врешті-решт закінчилося страшними репресіями. 1922 року відкрився славноз-
вісний новаторський театр «Березіль», і цього ж року близько 70 українських вчених були вислані у 
північні райони Росії. З 1925 до 1928 року відбулася літературна дискусія, яка мала трагічні наслід-
ки – багато літераторів згодом було або розстріляно, або вислано до концентраційних таборів. 1931 
року розпочав роботу велетенський Харківський тракторний завод, а вже через рік вийшла таємна 
постанова партії більшовиків про припинення постачання товарів для сільської місцевості України. 
1932–1933 роки – штучно влаштований голод у селах України, від якого загинули мільйони людей.

От на тлі цих подій і функціонував дизайн. Протягом 1920-х років графічний дизайн мав шанс 
набути глибоко національних ознак, що склалися у графіці послідовників М. Бойчука – міцної 
самобутньої школи, «…що, з одного боку, сягає корінням у глибинні шари народного мистецтва 
України, а з іншого – пов’язана з мистецькими явищами загальноєвропейського і навіть світового 
характеру»[2]. На жаль, шанс цей було використано слабувато. 

Вплив графіки бойчукістів на сферу графічного дизайну не встиг поширитися за умов державно-
го режиму з міцніючою тоталітарністю, що визнавала лише унітарний інтернаціоналізм. Але навіть 
у часи без репресій в урбаністичному середовищі українських міст цілком вистачало неукраїнських 
елементів. Тому навіть у період 1920-х років частка національно орієнтованого графічного продукту 
там менша, ніж інтернаціоналізованого – такого, що живився хвилями безнаціональних дизайнер-
ських центрів на кшталт «Баугаузу» в Дессау та ВХУТЕМАСу в Москві.

Глобалізаційна складова середовищного мистецтва з її геометризованими, однаковими для 
всього світу формами проникала тоді в Україну через московські та ленінградські естетичні фільтри 
та отримувала статус російського конструктивізму. Споруд російського конструктивізму в Україні 

Студентка О. Лавриненко. Майстерня В. Лесняка. 
Харків, 2007
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1920-х років з’явилася велика кількість – серед них такі знакові об’єкти, як Держпром, Головпо-
штамт, Будинок культури залізничників, гуртожиток «Ґіґант», школа-інтернат «Ґіґант», Автоматична 
телефонна станція у Харкові, будівлі-комуни в Запоріжжі та Кривому Розі, Дніпровська гідроелек-
тростанція, багато житлових будинків у великих містах Центру, Півдня та Сходу України, а на За-
ході – польські житлові будинки «люкс» та «напівлюкс».

Однак якщо у львівських житлових будинках 1920–1930-х років раціоналізм виявляв свої кращі 
сторони, то в Радянській Україні він часом втілював божевільні прояви людської думки. Інтернаці-
оналістські вітри з європейського світу в Радянському Союзі, до якого належала Україна, втілюва-
лися у вигляді комуністичних винаходів. Тими винаходами, наприклад, були «раціоналізаторські» 
основи при проектуванні дитячих будинків: матерям дозволялося відвідувати та годувати груддю 
своїх дітей, але дітей шкільного віку прагнули ізолювати від «буржуазного впливу сім’ї при її від-
миранні» в школах-інтернатах, які виносилися за межі житлового району. (Як не пригадати фран-
цузького просвітника Фур’є з його проектом дитячих будинків!) Така школа, хоч і без повного набору 
приміщень, була збудована в соціалістичному містечку в Харкові. Подібні соціально-архітектурні 
експерименти, на щастя, не змогли охопити всю сферу художньо-проектної практики. «Незважаючи 
на ідеологічний пресинг у соціальному експерименті над людьми з очікуванням ідеологами комуніз-
му «відмирання сім’ї», не прижилися будинки-комуни з «кабінами для спання» і школи-гіганти, де 
діти «ізольовувалися від буржуазного впливу сім’ї».

Отже, наднаціональні, інтернаціоналістські, раціоналістичні у своїй основі соціально спрямова-
ні архітектурні віяння деформувалися у совєтському суспільстві у вигляді часом хворобливих про-
жектів, які генерувало те хворе суспільство під тиском своїх ідеологів. На таких прожектах велика 
частина України знайомилася з наднаціональними ідеями в архітектурі 1920–1930-х років, а з нею і 
новонароджуваний середовищний дизайн теж зазнавав наслідків того знайомства.

З іншого боку, конструктивістські віяння чинили і позитивний вплив на формування дизайнер-
ської культури України в тому розумінні, що, як би там не було, а українські митці та інженери знайо-
милися через них із новим стилем об’ємно-просторового мислення. Цей стиль ніс у собі ознаки, що 
розгорнулися згодом у модерністичний світогляд, яким була позначена художньо-проектна культу-
ра розвинених країн світу протягом більшої частини минулого століття. Не знати про це, не пройти 
цього, бодай у деформованому варіанті, було б гірше, ніж хоч якось та пройти, аби не опинитися у 
повному невіданні шляхів розвитку новітньої дизайнерської культури людства.

У галузі графічного дизайну велику кількість творів, авторів яких надихали зовнішні наднаціо-
нальні віяння, було створено у Харкові художниками модних на той час футуристичних видань. Уза-
галі протягом 1920-х років Харків був основним генератором позанаціональних форм у графічному 
дизайні України, так само як і центром національного відродження, отже, у столицях завжди всього 
більше, у тому числі й протилежних речей.

1940–1950-ті роки
З 1941 до 1944 року, під час Другої світової війни, Україна була окупована Німеччиною. У на-

ступне десятиріччя подією для України стала смерть параноїка і диктатора Сталіна (1953). Після 
перемоги у війні в архітектурі міст, що відбудовувалися, домінували риси тріумфальності, величі, 
які мали виражати радісне совєтське життя. Розпочалося це з навішування на споруди, що будува-
лися, атрибутів класицизму. Пізніше використання форм і прийомів класицизму, який склав основу 
творчого мислення зодчих, стало органічнішим, але одночасно він співіснував із бароковими дета-
лями в будівництві більшості регіонів України. 

У межах цієї стилістики владою дозволялося вкрапляти в декоративні деталі будівель, їхні 
екстер’єри та інтер’єри такі елементи, які вважалися національними для тієї чи іншої республіки 
СРСР. Наприклад, в Україні дозволялися зображення колосків пшениці, верхівок соняшників, грона 
винограду, місцевих видів квітів тощо.

На суто промисловий продукт, приміром машино- або приладобудування, засоби транспорту, 
такий дозвіл у період 1940–1950-х років майже не поширювався. Творів інженерного дизайну з на-
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вішуванням на них декоративних деталей було мало у порівнянні з архітектурою, виробництвом 
посуду, іншими побутовими предметами.

Що стосується інженерного дизайну, продукт якого репрезентували машинобудівні та інші за-
води в Україні, то вишукувати в ньому якісь національні українські риси навряд чи можливо. Поді-
бні спроби мають надзвичайно низький рівень наукової переконливості. І саме сфера індастріал-
дизайну, що скрізь побудована у новітній час на наднаціональних принципах інженерної доречності, 
стала головним розсадником знівельованих, однакових для великої кількості країн світу форм.

Наднаціональний принцип формоутворення просотувався з індастріал-дизайну і в інші дизайнер-
ські галузі, де виявлення національних ознак було б цілком можливим, – у середовищний дизайн, 
графічний дизайн, такі ділянки продакт-дизайну, що межують із декоративно-ужитковим мистецтвом. 
Більшість творів навіть цих галузей являли собою однакові за формою – наднаціональні творіння. 

Згодом індастріал-дизайн, ставши ледве не стрижнем дизайну взагалі, перебрав на себе роль 
охоронця чистоти дизайнерської професії з модерністською парадигмою в її основі.

1960–1980-ті роки
1960-ті роки прийнято вважати роками «відлиги», тобто послаблення тоталітаризму в СРСР. 

Але тільки певною мірою. Уже 1965 року з’явилися спроби часткової реабілітації диктатора Сталіна. 
Саме тоді були заарештовані Ю. Даніель та А. Синявський за анонімні публікації в зарубіжній пресі 
творів не зовсім лояльного щодо радянської влади характеру. Після арештів в Україні В. Чорново-
ла, братів Горинів, М. Косіва, І. Світличного та інших листи протесту підписують 14 членів Спілки 
письменників України. Із запитами до владних структур про характер проведених арештів та про 
подальшу долю заарештованих зверталися відомі діячі – вчені, письменники, композитори та ін. Це 
уже був рух, який мав досить великий резонанс у суспільстві.

Дизайнери ж подібних запитів не робили. Вони займалися розбудовою «директивного» дизай-
ну. Директиви йшли з Москви у вигляді постанов партії та уряду. Згідно з ними в Україні було від-
крито дві філії Всесоюзного науково-дослідного інституту технічної естетики (ВНДІТЕ) – у Києві та 
Харкові. Харківський художній інститут було реорганізовано в Харківський художньо-промисловий 
інститут, де відкрили дизайнерські спеціальності. Ці події стали дійсно значущими, як показали 
наступні десятиліття. В Україні протягом тридцяти років (1960–1980-ті рр.) склалися науково-
методично-освітянські центри. Саме їм Україна 1990-х років завдячує наявністю професіоналів у 
царині дизайну.

Щоправда, ті професіонали були виховані у традиціях анемічного функціоналізму. У більшос-
ті їхніх голів сиділа модерністська парадигма. Вона була свого роду ортодоксією дизайнерської 
культури, що не підлягає обговоренню. Втім, і в усьому цивілізованому світі ідеалом дизайнер-
ської професії третьої чверті ХХ століття вважалася чітко та ясно артикульована, дисциплінована 
художньо-проектно-виробнича діяльність. То були переважно колективні форми роботи дизайнерів 
(проектні групи, бюро) у тісному співробітництві з фахівцями виробничого профілю. Використову-
валися новітні наукові методики стимуляції конструктивного мислення із залученням величезного 
масиву точних даних, статистичних таблиць, формалізованих результатів прикладних досліджень 
і лабораторних експериментів, котрі забезпечували наукову обґрунтованість кожного проекту. Усе 
це вважалося запорукою «правильного вирішення правильно поставленого завдання» або просто 
«гарним дизайном». Для виявлення національних ознак у такій новітній професійній культурі місця 
зовсім не залишилося.

Україна зі своєю дизайнерською культурою, що формувалася під традиційними московськими 
наглядом і тиском, ішла шляхом утвердження розуміння дизайну як сфери діяльності, де існують 
лише позанаціональні принципи. Тобто інтернаціоналістський дух світової дизайнерської культу-
ри, безумовно, потрапляв в Україну. Але це відбувалося через московські пропускні клапани та 
у зв’язку з більшою інертністю СРСР, ніж світових країн-лідерів, із певним запізненням. Тож коли 
ортодоксальність дизайнерської культури третьої чверті ХХ століття на Заході стала переосмислю-
ватися, то в СРСР, а значить і в Україні, вона за інерцією зберігалася.
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1990-ті – початок ХХІ століття
Аналіз розвитку дизайну в незалежній Україні показує, що дизайнерська галузь зазнала суттє-

вих зрушень, які зумовлені головним чином становленням ринкової економіки. Ідеологія вільного 
ринку, а за нею і його перші практичні кроки в Україні швидко віддзеркалилися на сфері дизайнер-
ської діяльності. Протягом 1990-х років сформувався ринок дизайнерських послуг, який насампе-
ред зачепив сфери графічного та середовищного дизайну. Замовлення на дизайн-графічну про-
дукцію для новостворюваних фірм (логотипи, візитки, бланки листів, іншу фірмову документацію, 
конверти, рекламні листівки, плакати, різні елементи зовнішньої реклами, рекламу на телебаченні 
тощо) з’явилися першими і стали реальною силою у сфері дизайну як важеля ринкової економіки. 
Слідом надійшли замовлення на інтер’єри офісів і магазинів та оформлення їхніх входів, що могли 
дозволяти собі ті замовники, в яких бізнесові справи йшли добре. До цього поступово додавалися 
замовлення на інтер’єри приватних помешкань, а також ресторанів, кафе, казино, клубних при-
міщень тощо, тобто розширювався ринок дизайнерських послуг – відбувалося засвоєння західних 
напрацювань і їх наслідування. 

Разом із перейманням самої сутності входження дизайну в ринок (поки лише у сферах графіч-
ного дизайну та інтер’єру) запозичувалися також і західні стандарти візуальної культури: дизайнери 
намагалися побачити якомога більше зарубіжних дизайнерських творів, щоб потім переробляти 
побачене на свій лад залежно від особливостей об’єкта розробки та забаганок замовника. 

Такий стан справ, що складався протягом 1990-х років, розширюється та поглиблюється на 
початку ХХІ століття, але не змінює своєї корінної сутності – прагнення дизайнерів і замовників до 
досягнення західного вигляду продукту, який вони створюють. Утім, ця тенденція спостерігається 
не лише у дизайнерській сфері. 

Унаслідок започаткувань, про які йдеться, протягом лише одного десятиліття – 1990-х років – 
вигляд середовища українських міст помітно змінився. Замість «сіренького», функціоналістично на-
чебто правильного, а втім, нецікавого своєю одноманітністю дизайну совєтського зразка з’явилося 
більш урізноманітнене, барвисте і строкате середовище – звичайна ознака вільної ринкової еконо-
міки. При цьому разом із професійно вишколеними дизайнерами у процесі творення цього сере-
довища взяли участь і недовчені професіонали, а також численні аматори. Через це не всі дизай-
нерські твори 1990-х сягали високого професійного рівня. Та ще й низка професійних інституцій, 
котрі залишилися у спадок від СРСР, досить швидко припинили своє існування – маємо на увазі 
Київську та Харківську філії ВНДІТЕ, дизайнерські бюро на заводах, які припинили випуск продукції 
тощо. Їхні працівники – дизайнери-професіонали – пішли шукати щастя на ринку, поповнюючи його 
ряди, але методичне ядро, що містилося в тих інституціях, було втрачене.

Таким чином, ринкові зрушення в економіці призвели і до зрушень у професійній дизайнерській 
сфері, що набула здатності виживання в ринкових умовах, але надто швидко розвалила деякі свої 
суто професійні організаційні форми.

Ці зрушення призвели ще й до феномену спеціалізованих магазинів-салонів, які є постачальни-
ками елітного західного продукту на український ринок. Сьогодні вони практично керують дизайнер-
ським процесом, утворивши міцний зв’язок між замовником, дизайнером, салоном та виробником. 
Безумовно, певні позитивні моменти в такому новоутворенні важко не помітити: на український 
ринок потрапляє якісний дизайнерський продукт; організовуються презентації новітніх європей-
ських колекцій та матеріалів; дизайнери отримують бонусні подорожі Європою, де знайомляться з 
виробництвом та новими технологіями, відвідують дизайнерські виставки. У такий спосіб збагачу-
ється професійний світогляд, здійснюється підтримка фахівців. Окрім того, слід звернути увагу й 
на те, що за умов відсутності вітчизняного музею дизайну саме зазначені фірми збирають колекції 
дизайнерських творів, популяризують у суспільстві дизайн. Надруковані каталоги дизайнерських 
розробок чергової виставки-конкурсу є не тільки елементом піар-стратегії, а й певним внеском до 
майбутніх досліджень. Створення зазначених каталогів вимагає від упорядників систематизації ма-
теріалів, що створює джерельну базу для подальшого вивчення дизайну України на початку ХХІ 
століття. Як приклад, можна навести каталоги конкурсів «Interyear» та щорічні виставки «Водопа-
рад», «Світло», «Репліканти», що відбуваються у ХДАДМ.
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Водночас діяльність фірм – постачальників західного дизайнерського продукту має і негативні 
наслідки: дизайнер поступово перетворюється на промоутера, що виконує ключову роль у просу-
ванні зарубіжних товарів на вітчизняному ринку. Зважаючи на те, що комісійні за замовлення това-
ру незрівнянно вищі, ніж гонорар за проектування, то цілком природно, що його завдання зводиться 
до адаптації західного продукту щодо своєї країни. За таких умов вигідніше більше купувати, ніж 
проектувати. Так професія дизайнера набуває здебільшого недизайнерського змісту. Питання про 
національно орієнтований, себто український дизайн, з огляду на викладене, взагалі втрачає будь-
який сенс: адже хто має розробляти такий дизайн? Ясна річ, що не німецькі чи італійські фірми, чиї 
вироби професійно рекламуються та впроваджуються в побут цілою армією українських дизайне-
рів, а за суттю – промоутерами з дизайнерською освітою. 

Наявна дизайнерська практика демонструє головним чином наслідування сучасних модних 
форм, котрі винайдені дизайнерами інших країн – переважно західних. Коли це виконується на ви-
сокому, не нижче світового, професійному рівні, то це вже цілком гідне досягнення. Але й досягнен-
ня все одно є, по суті, лише висококваліфікованим повторюванням того, що вже зроблено іншими. 
Доки буде продовжуватися лише повторювання, доти про Україну як дизайнерську державу ніхто 
у світі не знатиме.

Дотепер Україна не ставила і сьогодні не ставить завдання творення «українського дизайну», 
вдовольняючись наявністю «дизайну на теренах України». Якби вона таке завдання ставила, то 
на сторінках дизайнерської преси можна було б знайти сліди полеміки між дизайнерами стосовно 
цього поняття. Таких слідів ми не знаходимо.

Натомість ті країни, котрі створили поняття, про яке йдеться, – Фінляндія з її «фінським ди-
зайном», Італія з її «італійським дизайном», Японія з її «японським дизайном» – мали свого часу і 
мають нині відповідні дискусії на сторінках професійної дизайнерської преси. Отже, у порівнянні з 
відомими дизайнерськими країнами роль дизайну України вельми скромна. Така сама, як і роль усіх 
країн Центрально-Східної Європи, котрі помітного місця у світовому розподілі дизайнерської праці 
не посідають – адже творів їхніх дизайнерів у відомих світових дизайнерських каталогах нема.

Маємо підстави сподіватися, що митці, які потраплять до тих каталогів, ще сидять на студент-
ській лаві. Іншими словами, майбутнє дизайну Центрально-Східної Європи, у тому числі й України, 
– в якісній дизайн-освіті. Погляньмо на неї. Флагман дизайнерської освіти в Україні – Харківська ака-
демія дизайну і мистецтв – щедро ділиться навчальними планами, робочими програмами, можли-
востями отримати стажування безпосередньо на дизайнерських кафедрах з усіма по-справжньому 
зацікавленими суб’єктами дизайн-освіти. Вже не перше десятиліття ділиться. Сама ж академія на-
бувала навчального досвіду під суттєвим впливом німецької дизайнерської школи. (Зокрема, під 
впливом Вищої школи мистецтв і дизайну м. Галлє, Вищої школи дизайну «Берлін-Вайсензеє», 
Нюрнберзької художньої академії та інших.) Починаючи з 1971 року, це було стажування виклада-
чів, науковців, обмінні практики студентів тощо. Цей досвід розповсюджувався потім по Україні без-
посередньо і опосередковано. Сьогодні українські дизайнери, які пройшли повний курс навчання у 
дизайнерських навчальних закладах, навіть не усвідомлюють повною мірою, наскільки «онімече-
ною» була їхня освіта за фахом. Починали з підготовчих курсів з формоутворення, які прямісінь-
ко наслідували досвід «Баугаузу» і далі – німецьку дизайнерську пропедевтику подальших часів. 
Потім продовжували знов-таки німецьким досвідом навчального проектування на старших курсах. 
Через це дипломована дизайнерська спільнота України не завжди здогадується, наскільки велику 
частку німецького дизайнерського менталітету має у своїй голові.

Було б несправедливим не засвідчити й велику частку московської дизайнерської ментальності 
в головах українських дизайнерів. Адже їх старше покоління виросло на стажуваннях, аспіранту-
рах, конференціях тощо саме у Москві. Проте московська дизайнерська школа теж із захопленням 
намагалася переймати усе західне. І найбільше – німецьку функціоналістську ментальність. Нею 
значною мірою і живилася.

Однак цей онімечений менталітет потужної реалізації сьогодні не має. Адже його стихія – це 
індустріально-дизайнерська практика. А вона в Україні не потужна. Адже українське виробництво 
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дизайноємної продукції машинобудування, транспорту, приладів, технічних побутових товарів тощо 
не стало ще високоспроможним у конкурентній боротьбі із західним. От і залишається українським 
дизайнерам виступати у медіа-дизайні та середовищному проектуванні. А тут залучаються вже 
сучасні дизайнерські технології не лише німецькі, а й більш художні. Приміром, італійські. І дійсно, 
серед українських дизайнерів найбільше побутує «творче підробляння» під німців у функціоналіст-
ському дизайні та під італійців – у мистецько-розкутому.

Хоча існує і дещо певною мірою своє. У машинобудуванні – відомі в світі літаки АН. У се-
редовищному та медіа-дизайні – художньо насичені твори мистецького дизайну. Такі, приміром, 
як інтер’єри багатьох ресторанів, деяких офісних приміщень, багатьох приватних житлових по-
мешкань. У медіа-дизайні – це численні телевізійні рекламні повідомлення, менш численні зразки 
«станковізованого графдизайну» в друкованих виданнях, більш численні зразки зовнішньої рекла-
ми заморських товарів, менш численні зразки графдизайнерського забезпечення українських то-
варних брендів (бо самих брендів мало).

Проте погляд у майбутнє має бути оптимістичним. Для України він такий, як і для інших країн 
Центрально-Східної Європи. Тож поглянемо на дизайнерську Україну крізь призму причетності її до 
дизайнерських реалій цих європейських країн.

Оптимізм європейця ґрунтується на тому, що Європа – це такий край, який зажди динамічно 
рухався. Починаючи з дуже давніх часів. Якщо великі цивілізації Нілу, Інду, Месопотамії, Китаю 
відзначалися застійністю, то Європа, навпаки, завжди вирізнялася постійним рухом. Вона й зараз 
скаче вперед. Але західна її частина уже трохи притомилася. Можливо, настає черга свіжій та новій 
східній частині підхопити естафету, задаючи тон європейськості в цивілізаційних і культурних про-
цесах, у тому числі й у такій ділянці життя, як дизайн.

Але ходу ще не набрано. Сьогодні ми не побачимо Україну, так само як і інші країни Центрально-
Східної Європи, на дизайнерській мапі світу при погляді на неї з великої відстані. Проте це не 
означає, що не побачимо завтра. Адже всі ці країни – це недорозкриті потенціали. Щоправда, роз-
криються ті потенціали чи ні, залежить від самих країн. Адже, як показує історія, у цій справі не те 
що ніхто не допоможе, а ще й із задоволенням заважатиме. Життя таке.

Щоб виживати у такому житті, треба мати конкурентноздатну ментальність. Центрально-
східноєвропейська людність демонструє довгу і досить широку шкалу ментальних відмінностей, 
відтінків тощо. Від нордичної стриманості та упорядкованості до південної розкутості й безладдя, 
від західного раціоналізму аж до кордону з «загадочной русской душой» на Сході. Проте всі вони 
мають спільну домінанту, що випукло проступає. Сьогодні нею є активне устремління до національ-
ного самоствердження, до того, щоб вільно робити самих себе. От з такою ментальністю вже можна 
про щось говорити.

Народи Центрально-Східної Європи донедавна були як та стиснена пружина, яка після зняття 
пресу може випорснути великою енергією. Тому нині, після щойно отриманої незалежності, вони 
перебувають у фазі розпрямлювання своєї, стисненої упродовж століть, енергонасиченої пружини. 
Це виявляється у динамічному зростанні громадсько-політичної та економічної зрілості. Натомість 
Західна Європа вже дозріла. Не виключено, що почне перезрівати. Її пружина значною мірою роз-
прямилася та енергію свою вже багато у чому витратила. Щоправда, західні технології життя де-
монструють поки що велику стійкість. Під них продовжують підроблятися на Сході.

Займаючись копіюванням, Центрально-Східній Європі поступово все ж вдалося дещо зроби-
ти. Зокрема, непогані, а часом досить солідні художні навчальні заклади, у яких започаткувалися 
дизайнерські штудії. Зараз в багатьох з них дизайнерські спеціалізації містять у собі розвинену 
художню складову та достатню забезпеченість з боку технічної освіти. Дизайнерські теорія та кри-
тика, на жаль, виглядають менш переконливо [3]. Але не це є основною причиною відставання від 
країн-лідерів. Значно більший «внесок» у дизайнерське відставання дає економічна слабкість країн 
Центрально-Східної Європи.

Від факту економічної слабкості сьогодні ніде дітися. Це є наслідком глибокого відставання від 
Заходу через невільницький стан протягом століть.
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Тож країни Центрально-Східної Європи після звільнення почали наввипередки копіювати усе 
західне. У 1990-х роках була «доба євроремонтів», коли намагалися нашвидкуруч обзахіднити все, 
що тільки можна, завезеними іноземними матеріалами.

Ця доба ще не закінчилася. Але в її надрах поступово визріває більш осмислене використання 
сусідського досвіду – адаптація його під місцеві художні та фінансові реалії.

Той процес адаптації демонструє два боки свого розвитку. Перший – це складання певних осо-
бливостей у кожнім краї внаслідок місцевих реалій. Особливості суттєво залежні від «географічної 
долі». Наприклад, Балтія найбільше адаптує скандинавізм, Балкани – італійське, а центральний 
край, що між ними, – німецьке. (Варто зазначити, що Східна Європа переймає від Західної те, що 
має інерцію попередніх століть. Не виключено, що незабаром мігранти з інших континентів скла-
датимуть переважну більшість населення Західної Європи. Тож переймати доведеться вже їхні 
досягнення, які будуть не скандинавськими, не німецькими, не італійськими).

Другий бік дизайн-активності країн Центрально-Східної Європи виявляється у певній спільності 
їхнього дизайнерського шляху. Це виявляється не лише у сфері професійного дизайну. Спільним 
для країн, про які йдеться, є те, що нині динамічно відбувається процес підвищення дизайнерської 
обізнаності серед широкої людності, тобто серед дизайнерських обивателів. Падіння «залізної за-
віси», відкриття дверей до світу, отримання можливості поїздок за кордон підвищили дизайнер-
ський смак обивателя. Якщо раніше було лише сліпе поклоніння перед західними товарами, то нині 
з’являється здатність тверезо і критично їх оцінювати.

Якщо така риса вже з’являється в обивателя, то вона не може не з’являтися у професіонала. 
Відомо, що професійний дизайн – це не копіювання, а перш за все інновація. Мікроінновація – це 
втілення якоїсь формотворчої ідеї в окремому дизайнерському виробі. Натомість макроінновація – 
це великий пласт дизайнерської культури, який базується на історичному розвитку ідей. Саме про 
неї йдеться, коли ми маємо на увазі те нове, що може дати світові досить велика група країн як 
певна цілісність.

З огляду на це дизайн країн Центрально-Східної Європи має шанс намацати свою нішу на світо-
вому ринку дизайнерських послуг. Шляхом до неї уявляється набуття здатності максимально ви-
користовувати здобутки інформаційного суспільства. Тобто бути максимально поінформованим у 
тому, що робиться в світі дизайну. Але це лише одна складова зазначеного шляху. Другою скла-
довою є набуття здатності виокремити з усього масиву інформації те, що вирізняється справжньою 
корисністю для людини з числа новинок прогресу. Це складне завдання у зв’язку з тим, що продукт 
прогресу має білі і чорні боки. Але з’ясовується це пізніше. Шкідливість деяких успіхів прогресу 

Проект для промисловості. 
Дизайн-бюро І.Д.І.

Campogalliano – Дніпропетровськ – 
Харків. 2000-2005.
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осмислюється не відразу. Той, хто зуміє раніше розібратися у цьому, має шанс вибрати цікаві своєю 
довготривалістю пріоритети.

Уявляється, що для дизайну країн Центрально-Східної Європи ними мають бути такі, що ви-
ходять із зазначеного принципу та узгоджуються із досить скромним поки що станом національних 
економік.

Наприклад, до пріоритетів ми могли б віднести:
– дизайн у сільськогосподарському машинобудуванні;
– дизайн побутової техніки;
– дизайн, що межує з прикладним мистецтвом;
– мультимедіа-дизайн;
– дизайн архітектурного середовища у галузі котеджного будівництва, а також малоповерхово-

го – цивільного та житлового;
– ландшафтний дизайн неіндустріальних ландшафтів.
Інтегральним пріоритетом може виступити залучення до сучасної проектної практики пере-

осмислених художніх форм з глибинних пластів місцевої матеріальної культури.
Те, що притаманне дизайну Центрально-Східної Європи, стосується і українського дизайну.
Спрямування дизайнерських зусиль за конкретними напрямками, а не за усіма підряд, які тільки 

існують у світі, – це спосіб бодай у чомусь досягти успіху на світовому рівні, а не розпорошувати 
зусилля на все і в результаті ніколи того успіху не мати. Тож прицільна праця за напрямком має 
шанс увінчатися певним інновативним успіхом, а значить, і можливістю вирватися з кайданів копі-
ювання західного дизайну та з обіймів адаптації західного досвіду під місцеві реалії. Відтак стати 
законодавцями мод за окресленими тут приблизно напрямками або близькими до них.

Отже, підсумовуючи сказане, відповідаємо на запитання, що сформульовано на початку статті, 
таким чином:

– дизайн України розвивався у ХХ столітті із запізненням (часом дуже суттєвим) у порівнянні з 
провідними дизайнерськими країнами;

– місце України у сучасному світовому розподілі дизайнерської праці вельми скромне – таке 
саме, як в інших країн Центрально-Східної Європи;

– на близьке майбутнє варто визначити такі пріоритети розвитку українського дизайну, які сто-
суються у цілому країн Центрально-Східної Європи, що викладено у попередніх абзацах.

1. Нога О. Іван Левинський. – Львів, 1993.
2. Соколюк Л. Графіка бойчукістів. – Харків; Нью-Йорк, 2002.
3. Даниленко В. Дизайн Центрально-Східної Європи. – Х.: ХДАДМ, 2009.

Дмитро СМИРНИЙ,
мистецтвознавець

ДИЗАЙН МУЗЕЙНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ

Дизайн є галуззю науки та мистецтва, що узагальнює художні та функціонально-технічні вимоги 
до організації музейної експозиції. Сьогодні його актуальним завданням є комплексний розгляд вза-
ємодії функціонально-технічних характеристик архітектури та художньо-образних характеристик 
музейних предметів у музейному середовищі в процесі організації дизайну музейної експозиції. 

Термін «дизайн експозиції» вперше зустрічається 1989 року в статті М.Т. Майстровської «Очерк 
развития современного экспозиционного дизайна». З цього приводу дослідниця зауважує: «Екс-
позиційне середовище як окремий напрямок мистецтва розвивається від Галереї Уффіці часів Від-
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родження. У XVIII–XIX ст. домінував термін «архітектурна побудова музейного інтер’єру»; з початку 
ХХ ст. – розповсюджується термін «художнє оформлення»; в 60–70 рр. ХХ ст. – поширюється сло-
восполучення «архітектурно-художнє рішення» музейної експозиції, і лише зараз (1989 р. – Д.С.) на 
зміну таких визначень прийшов «експозиційний дизайн» [1, с. 54].

Водночас проблеми створення експозиції з окремих музейних предметів вперше розглядають-
ся ще у XVІ ст. в роботі Фломаського вченого С. Квіккеберга (Мюнхен, 1565 р.). Автор пропонує 
проект «ідеального музею», розробляє методику колекціонування предметів [2, с. 9]. Сучасні ви-
дання з культурології, мистецтвознавства послідовно досліджують проблеми експозиції, зокрема в 
контексті формування художньо-образних та стилістичних ознак. Від 20-х років ХХ ст. до нашого 
часу у хронологічній послідовності це питання висвітлювали дослідники Ф.І. Шміт, Н.М. Дружинін, 
Ю.К. Мілонов, А.І. Михайловська, А.Б. Закс, Т.П. Поляков, Л.П. Велика та інші, які визначають ме-
тоди організації експозиції залежно від добору, розміщення, взаємозв’язку й характеру подання 
музейних предметів [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Водночас у виданнях з теорії архітектури, зокрема в роботах 
М.Т. Катерноги, А.Я. Розена, В.І. Ревякіна, Р.А. Карпова, досліджується функціональна та об’ємно-
просторова структура експозиційних приміщень [10, 11, 12, 13, 14]. Аналізуються взаємозв’язки між 
характеристиками архітектури та вимогами експозиції. Значна увага приділяється оптимізації умов 
візуального огляду музейних предметів відвідувачами.

Загальновідомим є визначальне значення архітектури, зокрема її просторових засобів, для ком-
позиційної та художньо-образної організації експозиції. Проте питання комплексного розгляду про-
блем музейної експозиції розроблено недостатньо, мало уваги приділено науковому узагальнен-
ню засад теорії архітектури та мистецтвознавчих досліджень (Л.П. Велика, аналізуючи структуру 
системи експозиції як мистецтва, розглядає архітектуру лише як художній засіб. Функціональні та 
технічні характеристики архітектури залишаються поза увагою дослідниці [9, с. 47, 76]).

Отже, метою та завданнями даної статті є висвітлити еволюцію розвитку і сучасні тенденції експо-
зиційного дизайну, проаналізувати прийоми, визначити засоби сучасного експозиційного дизайну як пе-
редумову впровадження різноманітних способів організації експозиції в сучасне музейне середовище.

Основним принципом організації музейної експозиції є цілісність – гармонійна єдність художньо-
образного, функціонального, конструктивно-технічного та економічного аспектів, що організує му-
зейні предмети за їх інформативними та атрактивними змістовими ознаками [15, с. 72–74]. Основа 
цілісності – єдність художньо-образного, функціонального, конструктивно-технічного та економіч-
ного аспектів [16, с. 3]. Сучасні музейні експозиції формуються як синтез наукового, технічного та 
художнього усвідомлення явищ сучасності [17, с. 3].

Усі визначення цілісності музейної експозиції вкладаються в п’ять принципів, сформульованих 
В.А. Ганзеном: 1) повторюваність цілого в його частинах; 2) супідрядність частин у цілому; 3) спів-
мірність частин щодо цілого; 4) врівноваженість частин у цілому; 5) єдність цілого [18, с. 60–62].

Еволюцію дизайну музейної експозиції пов’язують із трактуванням принципів цілісності, які іс-
торично визначилися в теорії музейної архітектури [1–18]. Узагальнюючи основні тези перелічених 
видань, можна назвати чотири принципові періоди еволюції музейної експозиції. 

Перший період пов’язаний з розвитком протомузейних форм архітектури – храмових комплексів 
Стародавнього Сходу та античної Греції. Дослідники вважають культові споруди того періоду взі-
рцем синтезу мистецтв і вказують на взаємозв’язок між об’ємно-просторовими характеристиками 
архітектури, змістовими й зовнішніми ознаками творів мистецтва та характером функціональних 
процесів [9, с. 11].

Головним видом образотворчого мистецтва того часу вчені називають скульптуру, проте ви-
значальним методом формування середовища були тектонічні закономірності архітектури, а саме 
– єдність конструкції, форми та змісту. Поєднання інформативних, експресивних та атрактивних 
ознак предметного наповнення з семантикою архітектури забезпечувало цілісність середовища         
[9, с. 10]. Прикладом такого синтезу є ордерні системи.

Подальший розвиток протомузейної форми експозиції у Стародавньому Римі призвів до її поді-
лу на два окремі напрямки: приватну та культову форми експозиції. Культова форма експозиції іс-
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торично продовжувала зберігати первісну загальну цілісність і певною мірою збереглася до нашого 
часу. Інший напрямок – приватна форма експозиції – за часів Римської імперії заклав в експозицій-
ний дизайн логічне сприйняття, «усвідомлення та поширення певних істин розумом» [9, с. 17].

Таким чином, характерною ознакою експозиційного дизайну першого, «протомузейного» пері-
оду було трактування цілісності середовища як синтезу образотворчих мистецтв та архітектури. 
Впродовж даного періоду розвитку експозиційного дизайну виникли два його напрямки: один з них і 
сьогодні простежується в дизайні культових споруд і в даному дослідженні не аналізується; другий 
напрямок пов’язаний з приватними зібраннями і став основою сучасного експозиційного дизайну. 

Наступний історичний період припадає на часи Середньовіччя. Обидві форми експозиції опи-
нились у подвійній залежності від закономірностей архітектурних форм та від релігійних канонів. 
Зовнішні ознаки предметів образотворчого мистецтва формувалися відповідно до його місця в 
структурі архітектури. «Церковні дароносиці робили у вигляді мініатюрних соборів; у ваз з’явились 
контрфорси, стрілчасті арки; їх членування відповідали готичним профілям стрілчастої арки. Стріл-
часта арка стала основним мотивом пласких орнаментів. Архітектурні форми домінували в усіх 
формах мистецтв та ремесел» [19, с. 23]. Змістові ознаки окремого предмета визначались відпо-
відно до релігійних канонів і мали відповідати його матеріальній цінності. Експозиція розуміється як 
«абетка для неписьменних».

Отже, в «середньовічний» період цілісність виникала як результат домінування ідеологічних та 
релігійних канонів і формувалася за рахунок дотримання принципів цілісності архітектурної форми, 
а також підпорядкування образотворчого мистецтва об’ємно-просторовим вимогам архітектури. 
Внаслідок цього об’єкти мистецтва набували ознак архітектурного декору. 

Третій період розвитку експозиційного дизайну пов’язують з відмовою від релігійної догматики 
на користь наукового пізнання. Розвиваються ідеї профілювання музеїв, закладаються основи су-
часного наукового опису та систематизації колекцій. «Експозиційне образотворення перемістилося 
з мистецької сфери у наукову» [9, с. 23].

В образотворчому мистецтві домінує станковий живопис. У музеях усіх профілів розповсюджу-
ється килимовий або багаторядний прийом експонування (див. іл. 1).

Такий прийом експонування створював незадовільні умови для візуального огляду музейних 
предметів. Була поширена практика розрізання полотна з метою приведення його до певних роз-
мірів [14, с. 139]. Прикладом такого прийому експозиційного дизайну є експозиція картинних залів 
Єкатерининського палацу, Санкт-Петербург, Росія, XVIII ст. Полотна італійських, голландських, 
французьких та німецьких майстрів XVI–XVIII ст. зведено у формальні симетричні композиції. Окре-
мі предмети розташовані суворо симетрично, відповідають одне одному за розміром, кольором, 
колоритом без урахування тематичних, хронологічних, стилістичних ознак кожного з них. Окремі 
полотна вочевидь обрізані. Як результат – музейне середовище в той час значною мірою втратило 
загальну цілісність, адже було перевантажене музейними предметами; цінність останніх була зна-
чною мірою знівельована.  

Приклади килимового прийому дизайну експозиції в мистецьких творах ХVІ ст.: 
а) інтер’єр музею Каспіана, Болонья, Франція. 1677 р.;

б) картинна галерея в Брюсселі, Бельгія. 1651 р.
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Другим прийомом експозиційного дизайну, що зародився в цей період, є оформлення музей-
них предметів. Зокрема, для станкового мистецтва використовувалися широкі багети зі співвід-
ношенням ширини рами до найбільшого габаритного розміру картини – 1/6. Таке співвідношення 
ґрунтувалося на принципах архітектури і відповідало конструктивно необхідній висоті дерев’яної 
балки перекриття. Р.А. Карпов зазначає, що аналогічним чином виконувалося облицювання вікон, 
дверей, архівольтів арок та ін. [14, с. 151]. 

Таким чином, упродовж третього періоду розвитку експозиційного дизайну, в XV–XIX ст., у ролі 
цілого виступало архітектурне середовище, цілісність якого розумілась як домінування засобів ар-
хітектури. Предметам мистецтва відводилася роль архітектурного опорядження, а прийоми дизай-
ну експозиції базувалися на архітектурних аналогіях. 

Початок четвертого, сучасного періоду еволюції експозиційного дизайну пов’язаний з розви-
тком на кінець ХІХ – початок ХХ ст. науки, техніки, мистецтва, зокрема зі збільшенням номенклату-
ри видів мистецтва, усвідомленням цінності музейного предмета, розвитком теорій інформації та 
комунікації.

В експозиційному дизайні, згідно з результатами досліджень А.І. Михайловської, М.Б. Гнє-
довського, Д.А. Равіковича, Є.А. Розенблюма та інших, з середини ХХ ст. розвивається сучасний 
підхід до цілісності музейної експозиції, за яким під «цілим» розуміється загальний експозиційний 
комплекс, а частинами цілого вважаються окремі експозиційні групи [20, 21, 22]. Новий підхід до 
цілісності спричинив кілька тенденцій в експозиційному дизайні та призвів до суттєвого урізнома-
нітнення прийомів експонування

Перша тенденція виникла внаслідок усвідомлення взаємозв’язків між просторовим середови-
щем та музейним предметом. Така тенденція мала два характерні напрямки розвитку, один з яких 
досліджує взаємозв’язки між окремими музейними предметами. Експозиція розглядається як ієрар-
хія музейних предметів, що організуються змістовно та композиційно. Для організації та гармонізації 
експозиції залучаються композиційні засоби: симетрія, метр, ритм, положення, статика, масштаб, 
пропорції, членування тощо. Другий напрямок такої тенденції досліджує взаємозв’язки музейно-
го предмета з об’ємно-просторовим середовищем. У роботах Р.Р. Клікса, К. Рождественського, 
Р.А. Карпова та інших дослідників розглядається відповідність об’ємно-просторових характеристик 
архітектури характеру музейних предметів з позицій масштабності, пропорційності, відповідності 
за стильовими ознаками. Аналізується вплив композиційних засобів, що підсилюють емоційну ви-
разність: колір, тон, фактура, матеріал [23, 24, 14]. В окремих виданнях аналізуються вимоги до 
візуального огляду [11, 12, 13, 14, 20, 25].

Результатом розвитку даної тенденції стало поступове зменшення кількості музейних пред-
метів в експозиційному середовищі та посилення уваги до умов експонування. Килимовий прийом 
поступово еволюціонував до багаторядного, а з часом до трирядного, дворядного і – домінуючого 
на сьогодні – однорядного прийому експонування. З середини ХХ ст. у музеях з’являються також 
окремі зали для одного експоната (див. іл. 2). Змінилось і ставлення до прийому оформлення творів 
мистецтва. Такий прийом, окрім декоративних функцій, набуває ознак самодостатнього способу 
вирішення композиційних та тематичних завдань – ізоляції, групування або об’єднання окремих 
музейних предметів.

Друга тенденція, що також складається з двох напрямків, зумовлена вдосконаленням техніч-
ного забезпечення експозиції. Перший напрямок – пошуки принципово нових типів музеїв та при-
йомів експозиційного дизайну, побудованих на інноваційних можливостях техніки. Так, у 1935 році                 
І.С. Золотаревським було розроблено систему переміщення експонатів та механізованого руху 
аудиторії з глядачами [14, с. 145]. На жаль, цей експеримент не одержав підтримки та подальшого 
комплексного розвитку.

Другий напрямок цієї тенденції – залучення в експозицію технічних засобів: новітніх матеріалів 
та конструкцій; аудіовізуального, кінопроекційного та світлового обладнання. З початку ХХ ст. музеї 
залучають технічні засоби як допоміжні предмети експозиції музеїв усіх профілів. У 60-ті рр. таке ви-
користання технічних засобів було визнано неперспективним. За експериментальними дослідження-
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ми фахівців, атрактивність технічних засобів суттєво перевищує атрактивність традиційних музейних 
предметів: живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва. Так, Ю.П. Пищулін 
доводить тотожність атрактивних змістових ознак предмета з естетичними вподобаннями відвідува-
чів і встановлює рівень атрактивності для кіномистецтва – 80 %, для музики – 54 %, тимчасом як для 
традиційного живопису – 9 %, для скульптури – 3 % [26].

 
Розвиток килимового прийому дизайну експозиції в музеях ХХ ст.:

а) багаторядний прийом. Літературний музей. Москва. 1949 р.;
б) трирядний прийом. Музей М.І. Калініна. Москва. 1956 р.;

в) дворядний прийом. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Bonn, 
Germany. 1985 р.;

г) однорядний прийом. Wallraf-Richartz-Museum. Cologne, Germany. 1990 р.

Усвідомлення високої атрактивності технічних засобів у музейному середовищі спричинило 
диференційований підхід до самих засобів, а також до їх використання в експозиціях різних про-
філів. Так, з середини 60-х рр. ХХ ст. у профільних експозиціях технічні засоби використовуються як 
провідний експозиційний матеріал [27, с. 88; 28, с. 146]. У традиційних експозиціях технічні засоби 
використовуються обмежено, а функціонально необхідні – приховуються.

Слід відмітити, що використання технічних засобів суттєво урізноманітнило прийоми експону-
вання. Всі сучасні прийоми експонування не можуть бути описані в рамках даного дослідження, 
оскільки автори кожної експозиції шукають нові, оригінальні прийоми її дизайну. Так, узагальнюючи 
практичний досвід створення експозицій у Центральному виставковому залі в Москві, їх автори 
називають такі прийоми експозиційного дизайну: «акцентування тлом»; «акцентування світлом»; 
«звуковий супровід»; «включення в конструкцію»; «відкрита демонстрація»; «приховане підвішу-
вання» та інші [29, с. 114–123]. Характерна риса таких пошуків полягає в тому, що використання 
технічних засобів, зокрема нових матеріалів, звуку та світла, перетворює традиційні «багаторяд-
ні» або «однорядні» прийоми на об’ємні та просторові експозиції. На початок ХХІ ст. виявлення 
об’єму стає обов’язковою вимогою будь-якої експозиції [30, с. 85]. Вищесказане доводять приклади 
об’ємних експозицій, організованих за допомогою технічних засобів (див. іл. 3).

Третя тенденція спричинена розвитком теорії комунікації та появою інтерактивного мистецтва, 
яке в 20–30 рр. ХХ ст. мало назву «кінетична форма мистецтва» або «трансформативне мистецтво» 
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[31, с.10]. Така тенденція зумовлена бажанням показати процеси або явища за рахунок появи інтер-
активних експонатів. На першому етапі, на початку століття в експозиції вводяться рухомі моделі 
та об’єкти (працююче обладнання, рухомі макети). У 30–40 рр. ХХ ст. в експозиції з’являються живі 
експонати – звірі або люди, що ілюструють або відтворюють певне явище [20, с. 230] (див. іл. 4 а).

 
Еволюція прийомів експонування в музеях ХХ ст. Технічні засоби:

а) прилад автоматичної зміни експонатів. Креслення. 
Приклад використання в експозиції. 1941 р.;

б) об’ємно-просторова експозиція Імперського музею північних війн. Манчестер, Англія. 1988 р.;
в) просторова експозиція приміщень Сендайської медіатеки. Сендай, Японія. 2000 р. 

 
Еволюція прийомів експонування в музеях ХХ ст. Мультимедійні засоби: 

а) демонстрація роботи майстра-чоботаря. Колоніальний музей, Вірджинія, США. 1957 р.;
б) сучасна мультимедійна експозиція на 53-му Венеціанському Бієнале.



192

З 70-х років ХХ ст. починаються експерименти із залучення в експозицію самих відвідувачів. 
Першими напрямком такого залучення стала можливість знайомства з музейними предметами 
шляхом їх функціонального використання. Другим напрямком стало створення відвідувачами самих 
музейних предметів та експозиції шляхом використання технічних засобів, а також інтерактивних 
комп’ютерних технологій (див. іл. 4 б). Яскравим прикладом використання інтерактивних технологій 
у музеї є діяльність компанії ARS Electronika, що висвітлюється у низці статей [32, 33, 34].

Отже, сучасні тенденції розвитку дизайну експозиції зумовили включення до експозиції про-
стору, технічного обладнання та функціональних процесів. Актуальними тенденціями дизайну екс-
позиції є:

1. Зменшення кількості музейних предметів в експозиції.
2. Створення оптимальних умов для візуального огляду експозиції.
3. Включення в експозицію довколишнього простору.
4. Формування за допомогою технічних засобів об’ємних експозицій.
5. Формування за допомогою інтерактивних технологій комунікації між відвідувачами та екс-

позицією.
Новий підхід до цілісності як єдності науки і техніки спричинив якісну зміну підходу до форму-

вання середовища в цілому. Так, під «цілим» нині розуміється музейне середовище, а під «части-
ною цілого» – засоби формування даного середовища. Такі традиційні компоненти середовища, як 
предметне наповнення, опорядження, інженерне та технічне обладнання, в сучасному музейному 
середовищі трактуються як засоби дизайну експозиції. Експозиційний дизайн у музейному сере-
довищі ХХІ ст. став тотожним дизайну середовища.

Таким чином, засобами дизайну в сучасному музейному середовищі стали не тільки традиційні 
музейні предмети, а й засоби композиції, засоби об’ємної та просторової організації, технічні засо-
би та інтерактивні технології. Цілісність сучасного середовища трактується як синтез перелічених 
формотворчих засобів.

Прийоми експозиційного дизайну ХХІ ст. доцільно розглядати не як прийоми організації експо-
зиції окремих музейних предметів, а як прийоми організації комплексу засобів дизайну музейного 
середовища, що поділяються на три великі групи: 

• прийоми ізоляції;
• прийоми зближення;
• прийоми об’єднання.
При цьому ступінь ізольованості окремого предмета або засобу дизайну серед інших зростає 

від першої групи до третьої, і відповідно змінюється положення окремого предмета в ієрархії «ціле 
– частина цілого». Ізольованість предметів визначається візуально.

Перспективою подальшого вивчення проблеми вважаємо розгляд вимог до засобів дизайну, 
встановлення їх вагомості в процесі організації музейної експозиції, визначення практичних спосо-
бів формування музейного середовища на принципах його загальної цілісності. 
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Віталій МІТЧЕНКО,
мистецтвознавець

ДІАХРОННИЙ АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЇ 
УКРАЇНСЬКИХ СКОРОПИСНИХ ПОЧЕРКІВ 

XVI – поч. XVIII ст.

Проблема наукових розвідок, одна з яких висвітлюється в даній публікації, полягає в тому, 
що на тлі активізації всіх форм національної самосвідомості – в галузі історії, етнографії, мови і т. 
д. – такий важливий аспект національної культури, як шрифт з усіма його складовими і аспектами 
впливу, залишається на узбіччі вітчизняної гуманітарної науки і художньої творчості.

Це стосується не тільки української культури, ця проблема є актуальною для народів, що корис-
туються кириличним письмом в Україні, Болгарії, Росії, Сербії, що складає майже 10 % населення 
світу [1].

По-друге, не менш важливим є те, що в XIX і XX ст. палеографами і фахівцями в галузі історії 
шрифту недостатньо аналізувалися особливості графіки українського, болгарського, російського і 
сербського варіантів написання кирилиці, хоча на початку XX ст. Україна була в авангарді руху за 
розвиток національних шрифтових форм, завдяки В. Кричевскому, Г. Нарбуту, П. Ковжуну та іншим. 
Однак відсутність теоретичної бази, наступ радянської ідеології, що вважала Нарбута і його по-
слідовників формалістами [2], – усі ці фактори сповільнили, а згодом і зупинили процеси розробки 
вітчизняних графічних шрифтових форм.

Загальновідомо, що середина XX ст. ознаменувалась наступом західної культури з високо-
розвиненими сучасними формами латиниці, адаптованих до розвитку глобальних технологій. Гра-
фіка кириличних шрифтів дедалі втрачає свою оригінальність. Спостерігається й інша тенденція. 
З’являються нові кириличні шрифти, що здебільшого імітують давньоруське, староукраїнське пись-
мо, дотримуючись переважно зовнішньої форми уставу, напівуставу, скоропису, без глибокого ви-
вчення пластично-конструктивних особливостей цих почерків.

Метою даної публікації є висвітлення передумов та розробка однієї з моделей створення су-
часних українських шрифтів на базі дослідження особливостей графіки українського скоропису XVІ 
– пер. пол. XVIII ст.

Для досягнення такої мети поставлені завдання: – встановити критерії оцінки художніх вар-
тостей українських рукописних шрифтів, зокрема скоропису; – виявити морфологічні особливості 
українського скоропису XVI – початку XVIII ст.

I. Щоб дати естетичну оцінку пластичній конструкції окремих літер та слів давньоруського руко-
писного почерку, треба встановити відповідні критерії.

Слід згадати, що основні критерії такої оцінки закладені в трактаті відомого українського 
художника-кубофутуриста і теоретика мистецтва О. Богомазова (1880–1930) [3]. Він проаналізував 
логіку сприйняття і психологію народження мистецького образу, яка складається з кількох первіс-
них елементів, а саме: першим елементом є лінія. Другим – форма (площина поверхні), що ство-
рюється рухом ліній. Рух формує ритм, який пов’язує всі елементи. Рух може відбуватися тільки в 
просторі – тобто в середовищі у відношенні до усіх елементів простору, в якому розвивається твір 
мистецтва [3, 25].

Первісні елементи, виявлені О. Богомазовим в логіці художнього сприйняття і психології на-
родження художнього образу, а саме – лінія, форма, ритм, – синтетично присутні у графіці давньо-
руських рукописних шрифтів.

Важливим, на наш погляд, критерієм оцінки будь-якого художнього твору є відношення пред-
мета і тла, на якому він зображується. В шрифтовій композиції предметом може виступати літера, 
рядок, смуга набору, а тлом – площина, на яку вони наносяться.

Першим сформулював поняття «просторовий шар аркуша паперу» та «просторовий порядок 
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шрифту» В. Фаворський [4, 260]. Такі визначення варто прокоментувати. Чисте полотно, аркуш 
білого паперу не несуть жодного композиційно-просторового навантаження. Поява на цій площині 
будь-якого композиційного елемента: мазка, точки, лінії викликає певне збудження на сітківці ока; 
відбувається ілюзія просторової взаємодії предмета і площини.

Навколо предмета утворюється певне оптичне поле, своєрідне вогнище збудження, яке назива-
ють іррадиційним. Існує думка (Р. Арнхейм, Г. Руубер, М. Бонгард та ін.), що це поле є просторовим, 
неоднорідним і дуже складним [5, 161–162]. Іррадиційне поле є причиною оптичних ілюзій в шрифті. 
Ю. Гордон стверджує, що геометрія букв підпорядкована оптиці і що шрифт – це постійна омана 
зору [6, 38].

Як що іррадиційне поле є просторовим, можна припустити, що такий умовний простір фор-
мується навколо предмета, площини, точки, лінії під впливом їх форми, маси, напряму руху – і 
примушує площину паперу «деформуватися», відступаючи або висуваючись уперед, узаємодіючи 
з формою предмета, розташованого на ній, і таким чином створюючи ілюзію просторовості, тобто 
«просторовий шар аркуша паперу».

Пояснимо інше важливе поняття, висунуте В. Фаворським: «просторовий порядок шрифту». 
Для цього намалюймо три чорні плями різної форми: одну із заокругленими краями, другу – із 
загостреними та чорний квадрат. У першому випадку чорна пляма буде видаватися опуклою, як 
розлите на папері чорнило, в іншому – чорною діркою, прорізом на аркуші, а чорний квадрат буде 
пласким, він щільно прилягає до білої поверхні. Це міркування В. Фаворського при спостереженні 
за сполученням плям різної конфігурації з площиною паперу [4, 314–315].

Мал. 1

Проаналізувавши взаємодію плям різної форми з білим тлом, можна зробити висновок: просто-
рове положення плями залежить від її форми, яка, в свою чергу, відповідає певному виду шриф-
ту. Таким положенням теорії В. Фаворського будемо користуватися, аналізуючи «просторовість» 
уставу та напівуставу. Можемо стверджувати, спираючись на результати досліджень М. Яковлєва, 
який довів, що форма набуває лінійного ефекту при співвідношенні двох вимірів від 1:8 і вище, що 
основою конструктивної побудови уставу та напівуставу є пляма (оскільки співвідношення висоти 
до ширини основного штриха в цих почерках завжди менше ніж 1:8) [5].

Проаналізувавши поняття «просторовий шар аркуша паперу» і «просторовий порядок шриф-
ту», наведемо графічну схему побудови трьох основних українських історичних почерків – уставу, 
напівуставу і скоропису.
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Мал. 2

АБВГ – профіль «просторового шару аркуша паперу», де:
А – зворотна межа аркуша паперу;
БВГ – глибина проникнення тіла літери в «просторовий шар»;
В – передня межа аркуша паперу;
ВГ – передня межа іррадиційного просторового поля.

З наведеного бачимо різноманітність «глибинних» вимірів поверхні (просторового шару папе-
рового аркуша), різних почерків давньоруського письма, сформованих відповідно в різні історичні 
епохи і приналежних до різночасних шарів української культури.

Пояснимо таку думку. Як відомо, основним письмом Давньої Русі (XI–XIII ст.) був «устав» – 
повільне, урочисте написання літер, що в більшості своїх накреслень розташовувалося в рядку 
вертикально і не мало розбивки на окремі слова. Як бачимо з наведеної вище схеми, літера уставу 
зорово розміщена на поверхні аркуша паперу, і лише трохи занурюється у «просторовий шар» ар-
куша паперу (на схемі – Б В.). Таке майже площинне вирішення предметних композицій ми бачимо 
на давньоруських іконах, книжкових мініатюрах, предметах декоративно-прикладного мистецтва 
тощо. Напівустав має ширший діапазон «просторовості» (на схемі – Б В Г). Розквіт української 
культури в епоху бароко пов’язаний зокрема із сміливим освоєнням умовного простору в образот-
ворчому мистецтві (монументальне мистецтво, іконопис). Основним почерком українського бароко 
є скоропис, який утворює складну просторову ілюзію на площині паперу (на схемі – Б В Г). Таким 
чином, можна навести своєрідний алгоритм послідовності формотворення каліграфічного напису.

НАПИС – лінія + ритмічний рух = форма + ритмічний рух = простір + ритмічний рух = поняття + 
зміст + образ.

ІІ. Наступним кроком аналізу історичних шрифтів має стати вивчення часових змін морфології 
літер українського скоропису (XVI – початок XVIII століття).

Основним модулем будь якого шрифту є графеми його літер. Графема – графічне зображення 
фонеми (звукової характеристики літери), завдяки якій маємо можливість візуально відрізнити одну 
літеру від іншої. Основними формотворчими елементами шрифтових знаків можна вважати штри-
хи, які вибудовують графему літери [7, 8, 9].

Описи формотворчих елементів, з яких будується «тіло» літер, їхні графеми, поширені у східній 
каліграфії, зокрема в японській та китайській [10].

Український скоропис доби бароко за складністю написання окремих літер, буквеним орнамен-
том, єдністю шрифту з навколишнім середовищем мало чим поступається таким загальновідомим 
явищам світової культури, як китайське та японське ієрогліфічне письмо. Спробуймо під час аналізу 
формотворчих елементів українського скоропису застосувати метод китайських теоретиків калігра-
фії.

Вивчаючи зразки історичних почерків, можна визначити графічні прийоми написання літер. 
Спочатку необхідно виявити окремі елементи, враховуючи дукт (послідовність) їхнього написання.

Проаналізуємо зразки скоропису кінця XVI – середини XVIII ст. Це доба розвинутого українсько-
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го бароко, що найповніше виражає естетичні принципи й ідеали того часу.
На основі дослідження скорописних текстів І. Каманіним [11], В. Панашенко [12], рукописів 

Центральної наукової бібліотеки можна виділити дев’ять основних формотворчих елементів 
скоропису: 1 – вертикаль, 2 – горизонталь, 3 – похила лінія, 4 – овал, 5 – дельтоподібний елемент, 
6 – петля, 7 – гак, 8 – шаблеподібний, 9 – хвилеподібний елементи.

Наведемо характеристику кожного з цих елементів.
При написанні скоропису сувора вертикаль відсутня. У середньому її нахил стосовно горизон-

тальних ліній шрифту наближено дорівнює 80°–70°. Тому умовною вертикаллю ми назвемо лінію, 
проведену з натисканням зверху вниз під кутом 80°–70° до верхньої лінії шрифту.

Горизонтальна лінія, що проводиться уздовж умовної верхньої, середньої чи нижньої лінії 
шрифту, також не є такою, що відповідає гравітаційній геометричній горизонталі. Вона може трохи 
вигинатися вгору чи вниз або ж розташовуватися під невеликим кутом до горизонталі рядка. Гори-
зонталь, як лінія рівномірного руху, складає основу рядка і виконує функцію руху за текстом.

У досліджуваних зразках українського скоропису XVI – поч. XVIII ст. вертикаль і горизонталь 
вибудовують графеми багатьох літер, беруть участь у побудові рядка. Це літери П, Н, Т, Ш, Щ, а 
також окремі штрихи інших літер.

Мал. 3 

Мал. 4 
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Тонку лінію, проведену знизу вгору під кутом приблизно 45° до верхньої лінії шрифту, ми позна-
чимо як похилу. Дехто називає її діагональною, це не є правильним. Є два напрямки руху похилих 
– підйому (знизу зліва – догори вправо), звичайно лінія легка і світла, та падіння (зверху зліва – до-
низу вправо), обтяжена чорним кольором. Похила лінія є третім формотворчим елементом.

Овальні елементи утворюють О, а в незавершеному вигляді (півовал) – літеру С, а також бе-
руть участь у формуванні графем літер В, А, Р, Ю, Я, Ь. Овали можуть бути «вертикальними» і 
«горизонтальними» в залежності від лінії великої осі.

Дельтоподібний елемент є характерним для українського скоропису. Своєї «дельтоподібності» 
він набуває, виступаючи у сполуці з горизонтальним чи хвилеподібним елементом. Він формує лі-
тери Б, Д, часто літеру Р, в окремих почерках – літеру Ж. Особливість овального і дельтоподібного 
елементів полягає в тому, що за їхньою допомогою формуються літери із замкненим внутрішнім 
простором. Це четвертий і п’ятий формотворчі елементи.

Однією із найпоширеніших в українському скорописі у XVII ст. є графічна форма у вигляді пет-
лі – плавного еліпсоподібного руху з подальшим перетинанням первинної лінії. Назвемо петлю 
шостим формотворчим елементом. Аналізуючи зразки, можна виявити два основні види петлі – 
вертикальну та горизонтальну. Форма петлі застосовується переважно при формуванні літери і 
написанні її виносних елементів. В окремих випадках петля утворюється під час з’єднання верти-
кальних штрихів літери з горизонтальними чи похилими.

Наступним, сьомим з виділених формотворчих елементів є форма, яку можна назвати гаком. 
Такий термін застосовується в теорії китайської каліграфії для схожого за графікою руху пензля. 
Гак завжди виконується у сполученні з іншими елементами – петлею, вертикальними або діаго-
нальними лінійними аксесуарами. Гак – це енергійний рух пера згори зліва вниз направо, із натис-
канням, яке закінчується зворотним рухом ліворуч або праворуч. Це, свого роду, незакінчена петля. 
Найчастіше за допомогою гаку виконують верхні та нижні виносні елементи.

Восьмий елемент літери варто назвати шаблеподібним. Таку назву він отримав за насичений 
похилий штрих у літері К. На відміну від гаку, який завжди виступає в сполуці з іншими елементами, 
шаблеподібний елемент є самостійним рухом пера (у скорописних літерах К, З, Н). Він поєднується 
з горизонтальною петлею лише в літері Ж, і є невіддільною частиною графеми літери. Підкреслю-
ючи відмінності між шаблеподібним елементом і гаком, слід пам’ятати, що шаблеподібний елемент 
завжди розташовується зверху вниз і зліва направо. Пишеться він з натисканням і закінчується 
легким рухом пера догори, що в японській каліграфії відповідає поняттю «відмашка».

Дев’ятий формотворчий елемент має форму хвилі. Він виконується плавним хвилеподібним 
рухом пера по горизонталі з натисканням у середині руху. Найчастіше такий штрих замінює гори-
зонтальну верхню, середню чи нижню з’єднувальну лінію літери. Хвилеподібний штрих буває як 
горизонтальним, так і вертикальним.

Таким чином, можна констатувати, що матеріали з української каліграфії XVII – пер. пол. XVIII ст. 
дають підстави виділити дев’ять основних рухів пера, які формують графеми літер. Цей історичний 
період з повною підставою можна називати часом розквіту українського скоропису, часом, коли гра-
фіка скоропису найповніше відображала національні особливості українського бароко.

Загалом графіка будь-якого історичного почерку постійно еволюціонує і перебуває у процесі по-
шуків найраціональнішого використання матеріалу й часу. Ці два чинники відігравали велику роль у 
формуванні образу скоропису, естетичних уявлень про його виконання і сприйняття. Не є винятком 
із цього процесу й українське історичне письмо.

Усі перелічені формотворчі елементи літери у різні історичні періоди розвитку українського ско-
ропису мали різне поширення, змінювались за частотою вживання.

Проаналізуємо зміни, що відбувалися в графіці письма з урахуванням визначених вище осно-
вних формотворчих елементів літери. Визначимо часові межі окремих періодів розвитку україн-
ського скоропису.

Відомий український палеограф І. Каманін [10] виділяє чотири періоди розвитку українського 
скоропису.
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I період: кінець XV – початок XVI ст.
Український скоропис у цей період був позбавлений стороннього впливу і «в прийомах писання 

дотримувався заповітів рідної старовини» [11, 9].
II період: др. пол. XVI ст.
Важливою прикметою цього періоду є тенденція до зближення міжбуквених пробілів, хоча 

зв’язність написання ще не виробилася.
III період: з кінця XVI до половини XVIII ст.
Основною рисою стає поява в письмі «нового характеру» [11, 13], що розвивався в українських 

Острозькій, Владимирській, Київській, Луцькій школах, кожна з яких виробляє свій характер почерку.
ІV період. Після подій 1709 року (полтавська баталія) підсилюється вплив на графіку україн-

ського скоропису російського (північноруського) почерку, що призвело до утворення цивільного, а 
потім уніфікованого канцелярського письма. 

Після встановлення часових меж чотирьох періодів розвитку українського скоропису спробуємо 
провести графічний аналіз почерків кожного з цих періодів для визначення ролі, яку відіграють 
у їхньому формуванні основні формотворчі елементи: вертикаль, горизонталь, діагональ, овал, 
дельтоподібний елемент, петля, гак, шаблеподібний та хвилеподібний елементи:

Послідовність дій варто здійснювати за таким алгоритмом:
а) лінія + ритмічний рух (лінійний малюнок рядка і напису, зв’язаний ритмом);
б) форма + ритмічний рух (форма літери, сконструйована з формотворчих елементів, підпо-

рядкованих внутрібуквеному ритму);
в) простір + рух (просторове відношення літери і напису до тла).

Морфологія скоропису першого періоду:
а) Лінійний рисунок рядка скоропису характеризується переривчастим ритмом, оскільки кожна 

літера пишеться окремо. «Розірваність» ритму підсилюють вертикалі, що заповнюють міжбуквений 
простір.

Вертикальний «рух» штриха, як правило, починається, а іноді й закінчується гаком. Це надає 
лінійному рисунку рядка додаткової напруги.

б) Форма літер за конструкцією подібна до літер напівуставу. Виняток становить дельтоподібна 
форма, яка виявлена нами в літері Д, а також петля в літері У, яка будується двома рухами і часто 
буває незакінченою.

в) Невеликий контраст між товщиною основного і сполучного штрихів сприяє тому, що текст 
сприймається розташованим поверх тла і лише окремі верхні та нижні виносні елементи літер ніби 
«занурюються» в просторовий шар паперу.

Морфологія українського скоропису другого періоду (з кінця XV до початку XVI ст.):
а) Порівняно із скорописом першого періоду, в скорописі другого періоду спостерігається 

прагнення виконавця створити більш плавну лінію рядка і монолітніший блок тексту. Досягаєть-
ся таке враження завдяки, по-перше, використанню хвилеподібного елемента, по-друге – завдяки 
тенденції вертикальних елементів, що утворюють «тіло» літери, до заокруглення в нижній частині 
(утворення «гаків»). Можна сказати, що ритмічний рисунок скоропису другого періоду складається 
з періодичних «сплесків» хвилеподібних елементів, урівноважених дрібним метричним порядком 
літер і міжбуквених просвітів.

б) Форма окремих літер змінюється, з’являються нові накреслення. У зв’язку з цим посилюєть-
ся роль дельтоподібного елемента: наприклад, крім літери Д (в скорописі першого періоду), цей 
елемент формує «тіла» літер Б, Р і в різних варіантах розглядуваного почерку – деякі інші літери 
(наприклад, А).

в) Відношення рядка і всього напису до тла стає більш просторовим, збільшується контраст між 
основними і сполучними елементами літери. Кінці горизонтальних штрихів, як правило, починають-
ся і закінчуються тонкими штрихами, але набирають маси посередині штриха.
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Графічна морфологія українського скоропису третього періоду.
Перш ніж приступити до графічного аналізу українського скоропису третього періоду, бажано 

уточнити часові рамки аналізованого нами періоду, адресно описати застосування скоропису і ви-
значити критерії добору зразків історичної каліграфії, що мають слугувати об’єктами вивчення.

Оскільки третій період розвитку українського скоропису охоплює великий проміжок часу (кінець 
XVI – середина XVIII ст.), зупинимося на найцікавішому періоді для нас з погляду пластики – друга 
половина XVII – початок XVIII ст.

Розвиток українського письма в другій половині XVII ст. був пов’язаний з організацією діловод-
ства. Система нового адміністративного апарату складалася в ході визвольної війни українського 
народу 1648–1654 рр. з урахуванням досвіду установ Запорозької Січі, польсько-шляхетського та 
литовського управління [12].

Міське діловодство було зосереджено переважно при міських урядах (управах міст).
У письмі документів Генеральної військової канцелярії та справ міських урядів зустрічаються 

численні зразки як звичайного, недбалого письма, так і парадного-каліграфічного.
Звичайне – це письмо більшості мешканців певної відокремленої місцевості, вироблене про-

тягом певного часу. Воно, як правило, не переслідувало естетичних цілей. Парадне письмо – це 
письмо професійного писаря, який мав добрі каліграфічні навички й користувався певними худож-
німи засобами, був знайомий з технікою виконання декоративних розчерків [12].

Як критерії добору матеріалу для вивчення й аналізу шрифтів третього періоду українського 
скоропису визначимо майстерність професійних писарів, декоративно-естетичну цінність зразків, 
котра відбиває основні тенденції розвинутого українського бароко.

Графічний аналіз українського скоропису (середина XVII – початок XVIII ст.) у рамках третього 
періоду розвитку українського скоропису (за І. Каманіним):

а) Рисунок найцікавіших, професійно виконаних зразків скоропису третього періоду являє со-
бою продукт ритмічно складного руху пера по горизонталі. Завдяки зв’язності написання окремих 
слів і літер, а також лігатурам – вертикальним і горизонтальним, деякі слова прочитуються відразу, 
як цілісний знак. (Прийоми зв’язного написання слів і утворення лігатур буде наведено нижче). В 
організації ритмічного руху домінують криволінійні форми – петля, хвилеподібні і шаблеподібні еле-
менти. Овал і незавершений овал, крім виконання своїх основних графемотворчих функцій, почи-
нають працювати як виносні елементи окремих літер, як сполучні лінії при створенні вертикальних 
лігатур у зв’язці з петлею і хвилеподібним елементом утворюють декоративні елементи і розчерки 
на початку і наприкінці напису.

Не можна не погодитись з висловом А. Капра, що «шрифт не тільки читають – шрифт сприй-
мають як зоровий образ. У цьому естетичне значення шрифту споріднене з графікою і живописом: 
формальні закони декоративної побудови зображення діють подібно до законів орнаментального 
мистецтва у шрифті» [13].

Можна стверджувати, що лінійно-ритмічний рисунок скоропису розглянутого періоду має склад-
ну орнаментальну форму, у якій домінують овали, петлі і хвилеподібні формотворчі елементи.

б) Однією з головних особливостей скоропису описуваного періоду є безліч варіантів накрес-
лення однієї літери, навіть в одному слові чи фразі, іноді аж до зміни (у певні періоди) графеми 
літери, зокрема це стосується літер Д, Ж, Щ, З.

Проста за накресленням літера С стає активною у освоєнні міжрядкового простору і створенні 
лігатур. У зв’язку з появою частково зв’язного написання слів, а також активним використанням ви-
носних елементів і лігатур можна говорити про формоутворення не літери, а слова як єдиного знака 
(докладніше про це йтиметься нижче).

в) Скорописний текст третього періоду вступає в складну взаємодію з площиною паперу. Такі 
рухи пера, як овал, незакінчений овал, петля, хвилеподібний елемент, виконані з натисканням у 
певних місцях, активізують біле поле, змушуючи його в одних випадках «відступати», в інших, на-
впаки, – «виступати» вперед.
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Проаналізувавши письмо третього періоду розвитку українського скоропису, можна зробити 
висновок, що за організацією сторінки, за різноманіттям форм окремих літер і слів, за складніс-
тю просторової організації тла – такий шрифт можна назвати автографом періоду розквіту стилю 
українського бароко.

Мал. 5

На наш погляд, для повної картини формоутворення скоропису періоду розвинутого україн-
ського бароко необхідний додатковий графічний аналіз прийомів скоропису, які з’явились у період 
розквіту українського барокового скоропису і є характерними для цього періоду (середина XVII – 
початок XVIII ст.):

а) злитне і роздільне написання літер у слові;
б) накреслення окремих літер;
в) взаємодії криволінійних формотворчих елементів із площиною аркуша паперу.

а) Перш ніж аналізувати прийоми злитного і роздільного написання літер у слові, пояснимо 
термін «силове поле» літери. Силовим полем ми називаємо граничні обриси полів навколо літери. 
Площа обрисів залежить від маси «тіла» літери – більша маса утримує більше силове поле.

В українському скорописі XVII – початку XVIII ст. можна виявити ритмічно організований 
взаємозв’язок між «тілом» однієї літери, що має певне «силове поле» навколо себе, а також «ті-
лом» наступної літери з таким самим набором супровідних елементів. Цей зв’язок здійснюється за 
допомогою двох прийомів: 1 – контактного; 2 – безконтактного з’єднання.

При контактному з’єднанні найбільш розповсюдженим є горизонтальне з’єднання літер на рівні 
нижньої чи середньої лінії шрифту. Контактним з’єднанням можна назвати також лігатурне з’єднання 
літер, коли у двох розташованих поруч літер один з формотворчих елементів є спільним.

Мал. 6 
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Безконтактне з’єднання літер у слові здійснюється шляхом незначного проникнення «силового 
поля» першої літери на територію «силового поля» наступної, при цьому «тіла» літер не стика-
ються. Чергуючи в слові контактний і безконтактний прийоми з’єднання літер, писар домагається, 
з одного боку, рівномірних міжбуквених проміжків, а з іншого – складно організованої ритмічної 
побудови слова.

Найчастіше літери в слові поєднуються контактним способом по складах – дві і, рідше, три лі-
тери утворюють спільне складове «силове» поле, а в слово об’єднуються безконтактним способом. 
При цьому існує безліч варіантів об’єднання тих самих літер.

Мал. 7

В. Фаворський у свій час писав: «у побудові шрифту мала б дуже велике значення робота 
над графічною виразністю складу, а не лише окремої літери». І далі він пише про те, що в такому 
випадку буде «можливість ритму даного слова відповісти графічним ритмам літер, з їх жестами, 
зяяннями, зупинками, прагненням далі вперед…» [4, стор. 326]. Не втратили актуальності ці слова 
і сьогодні, в практичній роботі сучасних дизайнерів.

б) Для аналізу накреслення літер ІІІ періоду розвитку українського скоропису відновимо дукт 
письма (послідовність руху пера) і визначимо кількість рухів, зроблених при накресленні «тіла» 
літери і виносних елементів декількох найцікавіших щодо декоративності літер.

  1)     2)   3)
Мал. 8

Літера Д написана: а) одним рухом пера; б) двома рухами пера; в) трьома і чотирма рухами пера. 
Літера Ж, написана одним і двома рухами пера. Літера К, написана одним і двома рухами пера.

Вищенаведені схеми переконують, що каліграфи експериментували з графікою написання літе-
ри зазвичай з метою надання літері більшої декоративності, використовуючи при цьому по можли-
вості обмежену кількість рухів пера. 

Друга причина варіювання накреслення певної літери полягає у ритмічній організації слова, у 
сполученні з сусідніми літерами й у способі з’єднання сусідніх літер.

Наводимо приклади різного накреслення літер Ф і Д у поєднанні з іншими літерами.
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Мал. 9

в) Розглянемо взаємодію криволінійних формотворчих елементів: овали, петлі, шаблеподібно-
го і хвилеподібного елементів з композиційною площиною аркуша.

Як було сказано вище, найвиразнішим формотворчим і декоративним елементом скоропису се-
редини XVII – початку XVIII ст. є петля, яка найчастіше виступає у сполуці з іншими криволінійними 
елементами.

Розглянемо взаємодію петлі з площиною білого аркуша паперу.

        1     2  3
Мал. 10

1. Незавершена петля є пласким контуром, що нейтрально відноситься до білого. Чим меншим 
є проміжок замкненості контуру, тим більше активізується білий простір усередині ще не замкнутої 
кривої.

2. Завершена петля в місці перетинання ліній створює певну «глибину» білого. Біле, замкнене 
в петлі, стає більш опуклим. Біле, що входить у «силове» поле лінії, відходить на другий план, за 
силовою лінією – залишається нейтральним.

3. Подвійна петля сполучається з хвилеподібним елементом угорі й закінчується шаблеподіб-
ним елементом. Хвилеподібна лінія «тоне» в білому й утримується на поверхні аркуша тільки за 
рахунок потовщення лінії в середній фазі руху (натискання).

Таким чином, можна зробити висновок, що високий злет каліграфії українського бароко початку 
XVI – першої половини XVIII ст. формувалася поступово, проходячи закономірні етапи розвитку 
разом з усією українською культурою.

Причинами якісної еволюції графіки давньоруських почерків були:
1) збільшення сфери застосування рукописних шрифтів;
2) удосконалення матеріалів і інструментів для письма;
3) прискорення процесу письма і водночас ускладнення його декоративності;
4) динаміка розвитку естетичних смаків усього суспільства;
5) вплив інтеграції української шрифтової графіки в графіку шрифтів сусідніх держав.
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Відомий чеський дослідник письма Ч. Лоукотка називав письмо «витвором людського духу» і 
справедливо вважав, що «за письмом можна... судити про національний характер мислення людей, 
які його створили» [14].

Можливо, саме тому українські художники, що працювали в різний час зі шрифтами, пронесли 
через століття любов до краснопису і старанно опановували його секрети і прийоми виконання.
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Марина ПРОТАС,
кандидат мистецтвознавства

БУЧАНСЬКИЙ СКУЛЬПТУРНИЙ ПЛЕНЕР 
(Культурологічні нотатки) 

Сьогодні скульптурними пленерами, котрі ще років двадцять тому вважалися в Україні закор-
донною дивиною, нікого не здивуєш. Проте для культурологів та мистецтвознавців кожний пленер 
має особливі характер і логіку, при тому, що усі пленери ідентифікують художню свідомість доби, 
виявляючи і проблемні аспекти культурно-мистецького процесу, і позитивні тенденції визрівання 
пластичного світогляду майбутнього. Тому звичайна стаття-огляд про якийсь пленер обертається 
для того, хто наважується аналізувати його феномен, важким іспитом на компетентність в про-
фесійній та соціокультурній специфіці тлумачення сучасного фундаментального дискурсу, який 
семіотика нарікає тотальним текстом. Здавалося б, просте завдання мистецтвознавчого осмис-
лення художньо-образної програми десятьох скульптур, що прикрасили восени 2009 р. містечко 
Бучу Київської області, тягне за собою велике коло гуманітарних питань. Передусім, враховуючи 
соціально-культурологічне значення скульптурного симпозіуму для міста, підкреслимо його уро-
чистий статус, адже він увійшов невід’ємною складовою у заходи святкування ювілею 340-річчя 
Бучі. Відтак дещо пишномовний його девіз – «Небесне в розкоші земній» – ситуаційно цілком ви-
правданий; позаяк учасники отримали подяку від міського голови А.П. Федорука. Та найбільшою 
нагородою для скульпторів була вдячність мешканців Бучі, котрі підходили до авторів ще на робо-
чому майданчику або ж у процесі встановлення скульптур на місця їх постійного експонування й 
щиро цікавились сюжетом, пластичними нюансами виконання, дякували та фотографувались біля 
творів, привносячи до естетично насиченого простору позитивний енергетичний заряд. Тим більше 
що усі скульптури гармонійно увійшли в тканину міського архітектурного і соціального середовища, 
потужно працюючи передусім на тонких рівнях функціонування. Тут слід також віддати належне 
професійному хисту і людським якостям головного архітектора Бучі В.Г. Ткаченко, що переймалася 
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композиційно-архітектонічними особливостями скульптур від початку симпозіуму, відшукуючи для 
кожної роботи найоптимальніші умови експонування в просторовому довкіллі міста. 

Якщо перевести увагу на формально-стильові особливості експонованих на пленері творів, ви-
конаних у вапняку, то слід зазначити: скульптори використовували досить широку шкалу пластич-
ного вислову, звертаючись до ренесансної, архаїзовано-архітектурної мовної виразності, а також 
до різноманітних модерністських прийомів побудови умоглядно-образних, чуттєво-інтелігібельних 
структур. Тим часом стилістичне розмаїття «означувальних систем» випливає з ієрархії рівнів мис-
тецької свідомості та відповідних семантичних типів уяви. В бучанському скульптурному пленері 
маємо три головні типи пластичної свідомості, що обумовлюють індивідуальні особливості компо-
зицій як своєрідних семіосистем. 

Суто символічний тип творчої свідомості використовують: В. Протас («Діана»), К. Степанов 
(«Лісова німфа»), А. Балог («Єдність»), Н. Білик («Старий і море»). Композиції цих авторів звернені 
у глибинну пам’ять традиції, але працюючи зі змістами крізь історичний час і простір, митці вино-
сять на поверхню культурного дискурсу сучасності призабуті, проте досі актуальні ідеї та образи. 

Другий тип творчої свідомості, представлений творами О. Мацюка («Мій острів»), М. Білика («В 
полоні ніжності»), П. Глемязя («Річка долі»), К. Добрянського («Ангели»), свідчить, що семіотика 
дефінує як парадигматичну уяву, котра організовує розмаїття знакових форм у кластерні системи, 
приваблюючи не «сферичним» мерехтінням глибин символів, а перспективою просторово-часової 
динаміки змістів, котрі маніфестують себе «у профіль», за висловом Ролана Барта. У такому разі 
«знак запитується» з відомих патернів культури, а отже, «історія парадигматичної уяви – це історія 
«динаміки запитування».

Третій тип – синтагматичний (твори В. Кочмара – «Плече героя» і К. Синицького – «Адам і 
Єва»), працює з великими системами кластерів культури як з текстами і, виявляючи їхню структуру, 
також не зупиняється на окремих змістах глибинного значення. Така уява не спрямована в пер-
спективу чи минуле традиції, втілюючи сам процес розвитку знакових систем у реальному часі «тут 
і тепер», нагадуючи «ланцюжок монтажних частин», комбінація яких утворює інтелігібельний сенс 
скульптурної композиції. Така концептуально-пластична свідомість варіює фрагментами культурної 
пам’яті та традиціями як діючими знаковими кодами. 

Кожен з названих типів пластичної свідомості (творчої уяви) має власну логіку, навіть ідеологію 
та історію осмислення знаку. Кожен має право на втілення і власну рефлексію на індивідуальному 
та колективному рівнях сприйняття. Хоча в ідеальному майбутньому, особливо за переконанням  
Р. Барта і Ю. Лотмана, такі типи свідомості повинні злитися, утворюючи «поліфонічну» модель мис-
лення. Ми не будемо гадати, яким-то буде майбутнє мистецтво, а сфокусуємо увагу на його корінні 
у сучасному і коротко окреслимо семіополе кожного твору, визначаючи його статусну «нішу» в куль-
турному дискурсі. І почнемо з символічних композицій найдавнішого рівня пластичної свідомості. 

Досить невибаглива за формально-просторовим задумом композиція А. Балога «Єдність», 
виконана за ренесансною системою формотворення, містить потужний «семантичний Всесвіт»               
(Ю. Лотман) вертикальних крізь-часових змістів [1]. Базовою в ній є ідея гармонії та неподільності 
існування людини у царині природи: паралелізм алюзій (навіть з гербом Бучі) цілком прозорий – 
юнак (символ нової генерації суспільства) дбайливо оберігає паросток (суть відродження природи, 
цивілізацій та культур людства). Семантично скульптура, доречно розміщена у парковому оточенні, 
віддзеркалює кілька історичних рівнів ідеї єдності людини і природи, в тому числі – гасло доби 
Просвітництва «назад до природи» (zurück zur natur), але алюзійне поле є значно ширшим, також 
пов’язаним з ідеями античності, філософією Платона зокрема. Давні греки розуміли природу (fisis) 
як джерело буття, що розвивається за небесним ідеалом. Думку про множинність світу людини й 
природи – своєрідних «небесних насінин», як тлумачить цей феномен трактат Анаксагора «Про 
природу» (V ст. до н.е.), європейське Просвітництво розвинуло далі, що вплинуло на українську 
культуру XVIII ст. Сентименталізм, особливо чутливий до ідей Ж.-Ж. Руссо, відлуння якого також 
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вирізняє образно-композиційну стилістику твору А. Балога, акцентував духовні складові людини, 
що живе у гармонії з природою, вдосконалюючи тим суспільство, розбещене меркантилізмом і жа-
гою накопичення матеріальних благ. Сплеск неопросвітництва кінця ХХ ст. до сьогодні не втрачає 
потужності імпульсу, залишаючи його ідеї актуальними, а кантівське визначення Просвітництва як 
«мужності знати» і користуватися власним розумом без огляду на сумнівні авторитети дотепер 
зміцнює сучасників у перипетіях історико-культурного перехідного циклу. Проблема в тому, щоб 
раціоналізм людської діяльності урівноважувався духовними злетами, а суспільний розвиток від-
бувався у гармонії з природою та її законами, збагачуючи культуру. 

Філософську проблему єдності матеріального світу з трансцендентним його джерелом розгор-
тають у міфологічному контексті В. Протас і К. Степанов, звертаючись до витоків культурної пам’яті, 
що зберігають духовні цінності від цинічного меркантилізму сучасного філістерства. І хоч пластична 
мова кожного з митців стилістично індивідуалізована, світоглядні принципи обох шанують тради-
цію, розділяючи, зокрема, думку українсько-хорватського філософа А. Мусуліна, який у книзі «Нос-
тальгія за вічністю» підкреслював особливу роль міфу, що є багатомірною мандорлою свідомості, 
«логосом інтуїції», моделлю внутрішнього дорослішання людини, імпульсом до пошуку істини, коли 
виникає бажання пізнати Всесвіт, Бога і себе: «У міфі невидиме стає видимим», «міф багатомірний 
і може бути носієм різних знань про людину і всесвіт, про їх еволюцію та взаємодію»; «головна ідея 
міфу – розказати про те, що було на початку всього і що буде наприкінці, та про шлях з’єднання цих 
кордонів» задля того, щоб «пробудити людину, захистити її від незнання, від сили часу, що несе не 
лише старість і смерть, але і забуття, врешті – втрату дороги, що зв’язує Землю і Небо» [2]. В. Про-
тас, стурбований занепадом моралі, підкреслює закономірність: людина, зустрічаючись з міфом, не 
залишається байдужою, відчуваючи непереборну потребу всебічно досліджувати і пізнавати його, 
вдосконалюючи і свій душевний світ. Відтак встановлена біля бюветної альтанки на відкритому 
просторі композиція «Діана» – це не так данина сюжету римської міфології, де ця місячна богиня 
(грецька Артеміда) уособлювала дику природу і фауну, як символ очищення, народження і розвитку 
духовної людини (цей сенс мала і «водяна богиня» слов’ян Діванна, Дана). 

Платон пояснював, що своє ім’я Артеміда-Діана отримала завдяки таким її чеснотам, як чисто-
та, скромність і гідність. Та якщо скульптор пластично лише натякає на повивальну функцію богині 
(а її вшановували повитухи та породіллі, даруючи їй пряжу, тому постать богині ніби виростає з пе-
лен буття, випростуючись з матерії у нестримному пориві духовного дорослішання), то семантична 
суть твору концентрується на іншому значенні Діани – відродженні небесної краси, чого людина 
досягає лише під час очищення душі й тіла, звільняючись від спокус земних ілюзій в мить мета-
фізичного пробудження, уособленого в скульптурі птахом. Скульптор резюмує: лише сакральна, 
вертикалізована свідомість дарує людині безсмертя, наділяючи душу крилами. 

Схожий лейтмотив розвиває й К. Степанов у композиції «Лісова німфа», встановленій на га-
лявині серед старих сосен. Під зовнішньою фабулою скульптури прихований більш цінний сенс 
міфу: гармонія народження людини в тілесному і духовному планах. Як зауважував Я. Головацький, 
майже до всіх слов’янських богів «зверталися з молитвою про щастя; у кожного шукали відповіді 
небесної мудрості» [3]. Розмірковуючи по-філософськи, доходимо до тотожності лісового простору 
– простору мирському, життю, повному пасток та ілюзій. Семантично-образну герменевтику твору 
підтримує композиційне вирішення: німфа зображена з птахом, символом духовного відроджен-
ня з темряви плотського забуття людини, що повертає собі втрачені чистоту і гармонію завдяки 
вмінню бачити божественну волю, очищуючи простір душі світлом сакральної істини. Грецькі та 
слов’янські німфи – цнотливі душі, яким належить певний час томитися у зимовому холоді матерії, 
допоки не настане Весна пробудження й вони розквітнуть божественною красою. Відповідно німфа 
Степанова – композиційний стрижень і духовний промінь, символ дерева пізнання добра і зла, 
усвідомлюючи істини якого людина вертикалізує мирський час і простір у сакральну нескінченність 
єдності неба і землі.
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Композиція Н. Білика «Старий і море» начебто не пов’язана з традиційним міфом безпосеред-
ньо, але її програма, апелюючи до відомої поеми-притчі Е. Гемінґвея, втілює так само глибинний 
пласт культурної пам’яті, зачіпаючи, у тональності Екклезіаста, загальнолюдське бажання повер-
нутися до природи, що «перебуває во віки віків». Герой твору нагадує біблійного пророка, якого 
тримає віра («велика риба» притчі й скульптури валідна символіці християнства, та й сам камінь – 
кіфа – мав аналогічну семантику). Водночас загальний сенс твору апелює до паралелізму з ідеями 
«втраченого покоління» середини минулого століття: сьогодні так само багато тих, хто трагічно 
відчуває загубленість людини у ворожому світі, хто стомився протистояти злій долі; але серед них 
достатньо тих, хто сповідує «трагічний стоїцизм», не втрачаючи людяності, гідності та мужності, 
утримує віру в серці. Пластика і композиція так само, як стиль письменника, лапідарна, вільна від 
зайвої концептуалізації. 

Досліджуючи еволюцію суспільного сприйняття символів, Р. Барт наполягав, що саме струк-
туральна діяльність здійснила перехід від символічного до парадигматичного світобачення, що 
надало сучасникові можливість аналізувати культурні коди і збирати з їх фрагментів нові творчі 
сенси, які функціонують у маргіналіях структурного цілого. 1963 р. він писав: «Поняття парадигми 
є, мабуть, істотним для з’ясування того, що таке структуралістське бачення: парадигма – це міні-
мальна множинність об’єктів (одиниць), звідки ми запрошуємо такий об’єкт або одиницю, які хочемо 
наділити актуальним сенсом. Парадигматичний об’єкт характеризується тим, що він пов’язаний з 
іншими об’єктами свого класу відношенням схожості або відмінності»; «визначивши одиниці, струк-
туральна людина повинна виявити або закріпити за ними правила взаємного з’єднання» [4]. Така 
діяльність у мистецтві протиставляє себе реалістичному веризму, знаходячи специфічну систему 
відбору імперативів інтелігібельного формотворення, а сенс твору виносячи на поверхню та кордо-
ни структурного цілого. Нема потреби доводити, що парадигматична свідомість, як її описує Барт, в 
образотворенні затвердилася від початку минулого століття, коли відбулась авангардна революція 
і знак отримав «відчуження» від реальності на користь модерністського опрацювання кластерів 
культурної пам’яті, кодів і традицій, що втілюються та функціонують інтелігібельно. Сучасний скуль-
птор широко використовує цей модерністський досвід, інтегруючи його або з ренесансною систе-
мою пластичного вислову, або з авангардною, як те доводять наступні композиції пленеру. 

Культурними кодами античності й Середньовіччя оперує К. Добрянський. Його скульптурний 
диптих «Ангели», що фланкує пішохідну доріжку парку, ніби створює сучасні Пропілеї з двох крила-
тих сутностей, трансформованих структуральним світоглядом митця у концептуальний знак пере-
ходу, де об’єдналися численні символи-обереги, що супроводжували людину у її земному житті 
та духовних мандрах. Композиційно-образний лейтмотив переходу кордонів між різними рівнями 
існування або світами підсилює теологічна алюзія, подібна до тої, що була сформульована Про-
клом: Бог присутній всюди однаковою мірою, але не всі однако присутні у Ньому. Скульптор про-
понує глядачам, що опинилися в семантичному полі його твору, самим ставити собі запитання і 
шукати гідних відповідей. Антикізована пластика виконує роль базового фундаменту для нашару-
вання розмаїття семіосистем різних історико-культурних епох, де християнство і язичництво при-
мирені сучасним філософсько-концептуальним поглядом на світ. Композиція стимулює «динаміку 
запитування», відтворюючи на новий лад функцію давньогрецьких Герм та сфінксів, що слугували 
порогами пам’яті, нагадуючи мандрівникам про існування останнього кордону між матеріальним та 
небесним, уникнути якого не вдасться нікому. 

Ніби продовжуючи розгортати цю думку, П. Глемязь моделює композицію «Річка долі» своєрід-
ним знаком. Робота, встановлена вздовж пішохідного вектора доріжок паралельно міським авто-
шляхам, буквально візуалізує просторово-часовий «профіль» теми у контексті вічного становлення 
життя. Хоча формальний сенс скульптури формується навколо купальських народних традицій, 
образно-пластична система переструктурована і еманує сучасне історично-дистанційоване тлума-
чення етнотрадиції у загальному контексті буття. Втім безпосередній – перший рівень сенсу твору 
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досить простий: дівчина, загадуючи бажання, пливе човном купальської ночі. Вона також уособлює 
другий рівень – ідею, що людина від початку несе у собі божественну волю і закон, праведно керу-
ючись якими вона здатна здолати численні труднощі земних мандрів, головне – шанувати духовні 
істини, гідно очікуючи зустрічі з небесним джерелом усіх річок різних доль. Створена пластично-
узагальнена формула на кшталт ідеограми нагадує інший наративний яскраво-емоційний образ 
іспанського філософа Хорхе Анхеля Лівраги: «Ми мандрівники. Та після тривалих поневірянь, зба-
гачені враженнями, хоч і вкриті шрамами й слідами нескінченних пригод, ми простуємо назустріч 
тому, від чого пішли. Ми жадаємо нових обріїв,.. наші очі, мов яструбині, вдивляються у крайнеба, 
в той час як пересохлі губи шепочуть: повернемося додому» [5, 363].

Колись давні культури намагалися пізнати сенс світобудови, знаходячи великий задум Творця у 
найдрібнішому прояві природних явищ та відкриваючи дію законів Космічного Еросу в людських від-
носинах, де чоловіче начало супроводжує Афродіту-Уранію у її трансформаціях з небесної до земної 
Афродіти-Пандемос та у зворотному відродженні її статусу Всесвітнього принципу Любові, завдяки 
якому виникає і тримається Всесвіт та людина у ньому. Ямвліх Халкідський, скажімо, досить деталь-
но пояснював тонкощі містеріальних свят у двох різних тлумаченнях: екзотеричному (народному, 
де дозволялися будь-які фривольні зображення, поведінка, лайка) та езотеричному (філософсько-
стриманому та цнотливому). Сакральний сенс вічного становлення буття у делікатній темі єднос-
ті двох протилежностей, як доводив ще Гегель в «Естетиці», потребує виключно абстраговано-
символічного зображення, щоб не зірватися в брутальність майданної еротики маскультури. 

Сьогодні парадигматичний тип уявлення дозволяє, як це продемонстрував М. Білик в композиції 
«У полоні ніжності», абстрагуватися від натуралістичних алюзій чуттєво-фізіологічного акту та вийти 
на вищий, «цнотливий» рівень творення філософського контексту, не втрачаючи при цьому емоцій-
ного нюансування в образно-композиційному вирішенні теми акту. Семіотика в подібних випадках 
вітає майстерність митця, що вміє пройти усіма культурно-історичними шляхами, не зупиняючись 
на конкретиці деталізованих змістів і форм. Модерністська за пластичним вирішенням скульптура 
М. Білика, розташована посеред майданчика міського скверу в оточенні партеру квітів і доріжок, не 
констатує – як це стверджує самоназва композиції, але всупереч їй залишає текст відкритим, як той 
отвір-цезура у формі насіння нового життя між фігурами закоханих. Скульптура фактично є «запиту-
ючою відповіддю та питанням, що відповідає»: адже твір актуалізує не фізіологічну основу людських 
взаємин, а емоційну щирість та чистоту естетики почуттів, з яких народжується ніжність взаємопоро-
зуміння і поваги, і не лише у родинному колі, а й у культурологічному та космічному сенсах. 

Скульптура «Мій острів» О. Мацюка в семантичному і композиційному сенсі виявляється за-
мкнутим, ніби сам острів, простором, що закинутий в особисті спогади митця, де він здійснює «ди-
наміку запиту» у внутрішньому світі, не зазіхаючи на вічність: він знає, що цей острів – лише одна 
з форм нескінченного світу, що змінюється у просторі-часі разом з іншими формами буття разом 
з самим автором. Але на рівні образно-композиційному ця скульптура, демонструючи тавтологіч-
ну ідентичність пластичної структури з інформаційним шаром зображення, маніфестує парадок-
сальний феномен, який Барт називав «повідомленням без коду», а твори, що виникають за цим 
принципом, – «непорочними зображеннями». Іконічна їх система не потребує ніяких інших форм 
пізнання, окрім загальновідомого «антропологічного знання», на яке спирається реципієнт під час 
безпосередньої перцепції, коли денотативне (буквальне) зображення сприймається символічно-
знаковим – конотативним, оскільки «літера» тексту виконує і роль його «духу». 

Наступний рівень творчої свідомості – синтагматичний, що відповідає постмодерністському 
світогляду. Тобто, якщо парадигматична свідомість, працюючи у сфері пластики, розвивала мо-
дерністську мовну систему, надаючи формі вислову пріоритетного значення, змінюючи семантичні 
акценти з образного веризму у конотативну знаковість формального вислову, то саме синтагматич-
на свідомість апелює до постмодерністської квазіскладної полівимірної цитатності з грою змістами 
й культурними кодами під час створення нових сенсів. Твори Кочмара й Синицького доводять цей 
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постулат достатньою мірою. На відкритому просторі міської автостоянки композиція В. Кочмара 
«Плече героя» демонструє художню структуру закодованого сенсу, залишаючи більше запитань, 
аніж відповідей. Семіосистема твору-знаку має критичний характер, вимагаючи суто раціональних 
пояснень, апріорно пов’язаних з широкими шарами історико-культурних кодів. Але при цьому інди-
відуальний стиль автора, говорячи словами данського глосематика Віго Брендаля, нейтралізується 
в «нульовий ступінь»: спрямована на аналіз тотального тексту «модульна» пластика створює влас-
ну змістову комбінаторику за рахунок відчуження «ефекту знака». 

Реципієнт стає співтворцем, розшифровуючи конотаційні кластери синтагми. Вельми показово, 
що робоча назва цього твору «Одна сьома» мала більш езотеричний сенс, хоча і без герменев-
тичної шкали тлумачень (якщо не рахувати буквальну арифметику людської анатомії). Остаточна 
назва не відмовляє попереднім змістам, але підключає їх до більш глобального прагматичного кон-
тексту, нагадуючи відому тезу Е. Тоффлера про «модульну людину». Наша версія даної синтагми 
будується на метафізичному зв’язку усіх форм буття і навіть типів творчої уяви, де еволюція матерії 
та свідомості нескінченна у часі і просторі, маючи у власній структурі певні повторювані елементи 
– модулі, цикли, фази тощо. Але щомиті людина може торкнутися нескінченного: чинячи подвиги, 
допомагаючи іншим, вдосконалюючи себе та свій професіоналізм, концентруючи енергію, думку, 
поведінку для творчих позитивних звершень, прагнучи духовних вершин. Отже, той, хто прокладає 
шлях власними зусиллями та волею, як справедливо наголошує Делія Гусман, є героєм і творцем 
власного «Я», і кожен, хто шукає істину, шліфуючи мистецтво бути собою, прагне героїчної мети, 
що існувала задовго до тієї миті, як ми її визначили [6]. Кожен з нас повинен сам підставити собі 
власне плече, відкриваючи в собі внутрішніх героїв і змінюючи світ на краще. 

Остання композиція – «Адам і Єва» К. Синицького, що прикрасила паркову галявину, завершує 
філософську схолію пленеру, підсумовуючи акцію лапідарною ідеографічною синтагмою. Її естетич-
на програма містить весь шлях історичного й сакрального розвитку цивілізації, візуалізуючи біблій-
ні витоки пластичними алюзіями героїв сюжету гріхопадіння, але стилістично засвідчуючи сучасну 
просторово-часову топіку, де сучасні Адам та Єва смакують плоди пізнання добра і зла. Архаїзована 
архітектурна пластика спонукає до розгортання інформацій різнорівневих кластерів. Проте компози-
ційна дискретність знаків віддзеркалюється у дискретності семіосистеми, де сенс структурних еле-
ментів (дерева, змія з яблуком, Єви, Адама) дістається з тотального тексту культури і тлумачиться у 
сучасному контексті кожним реципієнтом по-своєму, залежно від світогляду. Герменевтика подібних 
творів нагадує відповіді на психодіагностичні тести швейцарського психіатра Г. Роршаха. 

Взагалі, семіотика спрямовує митців бути толерантно-обережними у стосунках з конотативними 
«блукаючими» семами і пластичним їх виразом у спрощеному знакові, адже це провокує редукцію 
форми та змісту. Сам автор може перетворитися на скриптора, що нехтує напругою сенсів і емоцій, 
щоб скласти банальний словник. Але мистецтво нового століття лише навчається синтезувати усі 
типи творчої свідомості, щоб створювати філософські твори за імперативами полісимволічної ло-
гіки, що уникає пасток концептуальної балаканини, націлена на позамежний стосовно тексту світ. 
Знак існує завдяки його впізнаванню та повторюваності, так само як стереотип масової культури, 
тому важливо спрямовувати його вектор у трансцендентне, щоб, за словами Ф. Кафки, глядач кон-
статував: «Не кожен може побачити істину, але кожен може бути нею». 

Бучанський скульптурний пленер продемонстрував багатогранні аспекти образно-пластичного 
втілення фундаментальної ідеї єдності людини, природи і Всесвіту в цілісності їх духовно-
матеріального існування, заманіфестував особливості мистецької свідомості, визначивши пер-
спективні тенденції творчості майбутнього. Якщо сьогодні численні міста країни змінюють власне 
обличчя услід за сучасними метаморфозами нації, саме пленери покликані оберігати культуру міст 
від деструктивного наступу масової культуріндустрії, очищуючи колективну свідомість мешканців 
високою естетикою. Скульптура вже почала жити власним життям, відкритим історії, часу і нескін-
ченним тлумаченням тих, хто, прогулюючись у тіні затишних парків, насолоджується її красою.
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Ігор ШАЛІНСЬКИЙ,
мистецтвознавець

ХУДОЖНЯ ТА КОМП’ЮТЕРНА ЄДНІСТЬ 
ФОРМОТВОРЧИХ ЗАСАД ПОЛІГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

 
Друкована поліграфічна продукція  становить нині чи не найбільшу частину усієї продукції  ди-

зайну. Насамперед це різноманітні засоби середовищних візуальних комунікацій, всі види друко-
ваної реклами, ділові папери, каталоги,  буклети, репродуковані тиражовані графічні та живописні 
художні твори тощо. 

Динаміка значного кількісного зростання витворів поліграфії, висока якість продукції, оператив-
ність пов’язані насамперед із застосуванням електронних технологій, проникнення яких в усі сфери 
видавничо-поліграфічної діяльності зумовило перехід проектних і виробничих процесів на якісно 
вищий рівень. В останні два десятиліття ціла низка традиційних довготривалих операцій проекту-
вання і виготовлення продукції графічного дизайну залишилась у минулому. Назвемо лише деякі з 
них: збирання й опрацювання аналогів і прототипів, розробка попередніх ескізів, експертна оцінка 
напрацьованого матеріалу,  вибір найбільш вдалого вирішення, виконання чистового варіанту. Піс-
ля того – виконання вручну чи за допомогою фотонабору шрифтових ділянок, кольороподіл. І це 
тільки на стадії проектування.  Не менш кропіткою і важливою є стадія друку. 

За нових умов художньо-творчого процесу з використанням цифрових технологій більшість 
названих процедур забезпечені машинними операціями. Художник-дизайнер отримує необмежені 
можливості оперування засобами художнього формотворення, поєднання різновидів графічного   
мистецтва,  широкої номенклатури засобів додрукарських процесів  та друку.

Зрозуміло, така ситуація сформувалась внаслідок еволюції всіх чинників графічного мистецтва, 
друкарської справи та проектування, тобто усього того,  що сьогодні називають поліграфічним. 
Фахівцям графічного мистецтва відомо, що  кожен історичний етап залишав по собі сформовану 
систему візуального мовлення – певну сукупність декоративно-формальних ознак, які знаходили-
ся у прямій залежності  від  технік і технологій проектування, виготовлення друкарських форм та 
отримання з них відбитків.  

Вважається, що найранішими творами візуального мистецтва були  графічні начерки на стінах 
кам’яних печер, виритовані орнаментальні зображення чи неглибокі рельєфи, що еволюціонували  
у  пам’ятках древніх цивілізацій, ремісничих виробах античності та Середньовіччя. Їх можна вважа-
ти прообразом синтетичних засад друкованої графіки. Майстри багатьох ремесел зверталися до 
засобів множення зображень, застосовували трафарет, шаблони, набивку, естамп. Із збільшенням 
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накладів потреба у тиражуванні носіїв візуальної інформації зумовила розвиток технік друку, ста-
новлення друкарської видавничої справи.  

Віддаючи належне графічному друкованому мистецтву, зауважимо: серед видавничо-
друкарських технік першими з’явились клейма, якими маркували  майнові папери, товар, його 
упаковку або  тару [1]. Згодом  таким засобом стала  гравюра на дереві. Її технологічні процеси 
поєднували створення рисунка (видавничого оригіналу), нанесення зображення  на дерев’яну до-
шку, різьблення (виготовлення друкарської форми) і друк (відтворення). Виконання у такий спосіб 
графічних аркушів базувалося на сталих прийомах, композиційних схемах, і мало переважно спро-
щений лінійний характер[2].

З часом композиція зображень ускладнювалася, розширювалися засоби відтворення тонових 
і пластичних особливостей. За свідченням Д. Степовика, певний  внесок у розвиток композицій-
них і технологічних засобів друкованої графіки зробили майстри (Памва Беринда, Тарасій Зем-
ка). Зберігаючи традиції площинного зображення, українська гравюра  у ХVІ–ХVІІ ст. поповнила 
арсенал образотворчих прийомів, – залучила засоби виявлення об’ємних, просторових якостей і 
світлотіньових і колірних відношень [3]. Революційні зміни в мистецтві графіки і друку  відбулися 
з винайденням техніки гравюри на металі. Крім того, що металеві форми дозволяли отримувати 
сотні й більше відбитків, тиражні зразки набували високих художніх якостей, притаманних творам 
образотворчого мистецтва.

Як констатують дослідники [3, 4], українські художники-гравери ХVІІ–ХVІІІ ст., зокрема Григорій 
Левицький, Іларіон Мигура, Інокентій Мирський, демонстрували досконаліше професійне володіння 
художніми і технічними засобами, а ніж їхні тогочасні європейські колеги. 

Прийшовши на зміну гравюрі на дереві, офорт і літографія еволюціонували від виробничої до 
художньої техніки. Їх винайдення безпосередньо пов’язане з  тогочасними досягненнями фізики, 
хімії, технології обробки матеріалів, а  розвиток – з іменами найвидатніших українських та західно-
європейських художників [1]. Різновиди офорту – акватинта, меццо-тинто, м’який лак, травлений 
штрих являли собою своєрідну професійну абетку  графічного мовлення, яка збільшилась  у своєму 
арсеналі  новим діапазоном пластичних вирішень, зображеннями із нюансними градаціями тону, 
растровими просторовими ефектами, складними фактурами тощо.  Практично всі  штрихові і то-
нальні регістри рисунка надзвичайно точно й ефектно почала відтворювати літографія, винайдена 
у 90-х роках ХVІІІ ст. А. Зенефельдером. У цій техніці хімічні процеси обробки рисунка на камені 
визначали кінцеву якість тиражних відбитків.  Відомо, що з-поміж українських художників вагомий 
внесок у розвиток офорта й літографії зробив Т. Шевченко – перший у Росії академік офорта на  
думку якого «бути хорошим гравером означало поширювати прекрасне і повчальне у суспільстві» 
[4]. Літографічні роботи Т. Шевченка, на жаль, не збереглися, зате його досконалі з художнього і 
технічного погляду офорти стали взірцем майстерності.  

Наприкінці ХІХ ст. друкована високоякісна графічна продукція із залученням засобів гравюри 
на металі, офорта, літографії набула значного поширення. Розширення арсеналу композиційних 
засобів і технічних прийомів у поліграфічній справі  відбувалося синхронно з досягненнями промис-
ловості, науки, техніки, що, у свою чергу, прискорювало розвиток поліграфічних технологій і впро-
вадження винаходів у виробництво [5]. У той час виникла потреба фахового розподілу узгодженої 
праці художників, граверів, друкарів. Тема непростих взаємозв`язків мистецтва і технологій завжди 
набувала актуальності в періоди появи та розвитку нових технічних можливостей. 

З винайденням фотографії відбулися суттєві зміни у справі репродукування оригіналів графіч-
них творів і їх тиражування. Внаслідок упровадження фотографічної техніки в друкарські процеси 
стала можливою поява  хромолітографії, цинкографії, автотипії, геліогравюри. 

Узагальнюючи вищезгадане, можна констатувати, що на початку ХХ ст. фактично окреслилися 
синтетичні засади дизайну друкованих видань.  Такі засади базувалися на цілковитій узгодженості 
проектних і виробничих процесів. Художник (дизайнер), щоб створити художній твір засобами по-
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ліграфії, мав  використовувати не тільки суто творчі вміння і навички, а й розумітися на  технічних і 
технологічних питаннях поліграфії.

Тема непростих взаємозв`язків мистецтва і технології завжди набувала актуальності в періоди 
появи та розвитку нових технічних можливостей. Один із теоретиків «художньо-виразної типогра-
фіки» Е. Рудер, у зв’язку з тим, що фотонабір істотно збагатив арсенал виражальних шрифтових 
засобів писав про закономірність таких процесів: «Типограф повинен враховувати сучасний і май-
бутній розвиток своєї галузі, який приносить з собою нові художні форми. Техніка і формоутворення 
неподільні, будь-яке друковане видання є своєрідним документом епохи і повинне поєднувати у 
собі притаманні їй як технічні, так і художні риси...» [ 6 ].

Загальновідомий факт експериментаторства художників – представників  «промислового мисте-
цтва» у 1920-х роках, коли до арсеналу художніх і технологічних засобів залучались різноманітні об-
разотворчі складові:  рисунки, фотографії, репродукції, орнаменти, шрифти, знаково-символічні еле-
менти,  а також відбувався пошук  синтезу нових   прийомів  створення оригіналів і репродукування.

В основу такого синтезованого типу зображень покладалися пропедевтичні закони візуальних 
мистецтв і техніко-технологічні можливості друкарства. Відомо, наприклад, що Г. Нарбут більшість   
своїх рисунків створював з розрахунком на подальше репродукування [7]. Він відвідував друкарні, 
цікавився технологічними вимогами до оригіналів, і переконався у можливості отримання висо-
кохудожніх зразків друкованої продукції лише за умов спільної роботи художника і друкаря, їхньої 
поваги до кінцевого продукту поліграфічного дизайну. Художники  і майстри друкарської справи 
того періоду сприяли розвитку видавничої графіки, їхні твори стали хрестоматійними для наступ-
них поколінь. Насамперед це роботи М. Ільїна, В. Кричевського, О. Маренкова, А. Петрицького,                    
О. Родченка, С. Телінгатера [7], художників-бойчукістів.

З утвердженням тоталітарної моделі культури період творчих експериментів  тривав недовго.  
Починаючи з 30-х років, внаслідок централізації поліграфічного виробництва і видавничої справи, 
а також усіх видів і жанрів образотворчого мистецтва, їх загального підпорядкування комуністичній 
ідеології відбулася реорганізація видавничо-поліграфічної системи, змінилися принципи дизайнер-
ського підходу до  друкованої  графічної продукції [7]. Роль художника-дизайнера обмежилася  кос-
метичною функцією «оформлювача», а видавнича графіка перетворилася на антидизайнерську. 
Цілісний процес композиційного, ілюстративного, шрифтового вирішення книжкового аркуша, по-
ліграфічної підготовки і друку  було  фактично розчленовано. Натомість широкого використання 
набули різноманітні типові заставки, типографічні набірні прикраси, бордюри, орнаментальні смуги 
з елементами радянської символіки, що начебто мала передавати трудовий героїзм, пафос. Не 
випадково  видавнича графіка періоду 30–50-х років  виглядає композиційно і стилістично одно-
манітною,  обмеженою   використанням  художньо-поліграфічних засобів і прийомів.

У 60-х роках з настанням  “хрущовської відлиги” умови дещо змінилися на краще. Українські 
художники почали звертатися до національної спадщини, до надбань світового графічного мис-
тецтва й видавничо-поліграфічної справі. Серед них С. Адамович, А. Базилевич, Г. Гавриленко,                         
О. Данченко, М. Компанець, В. Куткін, В. Перевальський, І. Селіванов, В. Чебаник, Г. Якутович [8]. 

 У 70–80-х роках ХХ ст. набував стабільності процес відродження і розвитку кращих традиції 
видавничої графіки. Будь-які зображальні форми   тиражувалися  за допомогою усіх різновидів 
високого, глибокого, плоского друку, із залученням  додаткових поліграфічних аксесуарів і техно-
логій, не  виходячи за межі сталих стилістичних рішень та певного набору композиційних  варіацій.  
Виключно завдяки особистісним професійним прийомам щодо пошуку композиції аркуша, новатор-
ським підходам  до  вибору засобів друку певний вплив на  якість  української друкованої графіки 
мали  роботи  Р. Романишина, М. Стратілата, А. Чебикіна, С. Якутовича та ін.  

З появою і розвитком комп’ютерних технологій  на початку 90-х років  змінилися не тільки  
кількісні, а й  якісні співвідношення між  художньо-творчими і технолого-виробничими  чинника-
ми  графічного дизайну. В нових умовах практично всі дизайн-процеси, пов’язані з проектуванням 
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оригіналів,   проходженням додрукарських етапів, пробні відбитки, експертна оцінка і друк були по-
кладені на  цифрові технології та електронний інструментарій. Спеціальні програмні пакети, новітні  
пристрої, що забезпечують  художньо-творчу дизайнерську практику, настільки швидко  удоскона-
люються, що навіть важко уявити, якими будуть засоби проектування і поліграфічного відтворення  
у майбутньому. Вже сьогодні цифрові технології  дозволяють: відтворювати увесь спектр продукції 
графічного дизайну; виготовляти наклади зі змінною інформацією кожного примірника; захищати 
поліграфічну продукцію від підробки; забезпечувати візуальну довершеність видань; впливати на 
характер художнього оформлення, змінювати його емоційно-образний лад; урізноманітнювати сен-
сорне і зорове сприйняття друкованої поверхні; наділяти поліграфічні зразки специфічними якостя-
ми; поєднувати виробничі функції з ознаками «художньості» і «рукотворності» [1]. 

Розвиток технологій спонукає дизайнерів-графіків постійно удосконалювати свою комп’ютерну 
грамотність, відстежувати появу нових програмних продуктів. Варто акцентувати увагу на  програм-
них засобах  створення та трансформації шрифту. Для дизайнера стало звичним, що  текстові елек-
тронні зображення складаються з символів, відображення яких визначається їх кодом, гарнітурою, 
кеглем,  кутом повороту та нахилом. Необхідна для формування електронних текстів інформація 
може представлятися по-різному,  внаслідок чого існують відмінні типи шрифтів (Bitmap, True Type, 
Postscript та ін.), кожен зі своїми  особливостями. Наприклад, Bitmap-шрифт найбільш зручний для 
екранного експозиціонування, однак при збереженні і передачі шрифтових зображень, призначе-
них для високоякісного друку, він виявляється малоефективним. True Type і Postscript - векторні 
шрифти, котрі вимагають значних затрат часу на формування зображення порівнянно з Bitmap-
шрифтами, однак вони здатні забезпечити кращу якість зображень, крім того – необхідні для робо-
ти в основних графічних редакторах (Adobe Illustrator,  Adobe Photoshop, Macromedia FreeHand ). 

Як відомо, електронно-графічні шрифтові зображення можуть бути описані двома відомими  
методами – растровим та векторним. При растровому – візуальна інформація представляється у 
матриці, кожен елемент якої є мікроскопічним фрагментом цілого  – точкою (pixel). Для відтворення 
такого типу зображення необхідно мати сукупність точок по  горизонталі і вертикалі та знати колір 
кожної з них.

 Векторна форма - абстрагована від точкової структури формування зображення в технічних 
пристроях. Векторний опис візуальної інформації оперує термінами прямих і кривих ліній, що за-
даються координатним способом і кутами повороту [9]. Суттєва перевага векторної графіки в тому, 
що якість зображення не змінюється при масштабуванні. З цих причин їй належить більша частка у 
загальному об`ємі робіт  при виконанні оригінал-макетів друкованих видань.

 Отже, той чи інший обраний дизайнером метод отримання зображення є важливим фактором 
процесу формотворення шрифтових знаків у графічному дизайні.  Слід зазначити, що основною 
метою проведення композиційних та конструктивних пошуків є знаходження відповідного візуаль-
ного образу шрифтового знака, наділення його стилістичною визначеністю, емоційною виразністю 
і пластичною привабливістю. 

Традиційно художні процеси формотворення знаків відбуваються на інтуїтивному рівні. Але 
використання комп’ютерної техніки вимагає, у свою чергу,  науково обґрунтованих операцій.  Тому 
сучасний дизайн-процес у поліграфії можна вважати синтезом цих двох складових. Комбінаторні та 
евристичні дії протікають підсвідомо, але мають при тому базуватися на певній логічній мотивації.

 За умов, коли мистецькі й технічні складові поліграфічного дизайну утворили єдине  поле 
дизайн-діяльності, коли значна частина художніх процесів здійснюється технологічним шляхом, 
говорити про існування окремо художньо-творчих і технолого-виробничих засад не доводиться,  
Треба визнати, що виникла  і успішно розвивається єдність формотворчих засобів графічного ди-
зайну, можливості якого воістину безмежні.
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ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН В УКРАЇНІ:
ОПТИМІСТИЧНЕ МИНУЛЕ, НЕВИЗНАЧЕНЕ МАЙБУТНЕ…

Біографія українського промислового дизайну об’єктивно складається з трьох частин. Перша 
пов’язана з етапом усвідомлення самого явища дизайну, його становленням і поступовим виділен-
ням у самостійну сферу художньо-проектної діяльності. Хронологічно цей етап можна окреслити 
кінцем ХІХ – першою третиною ХХ століття. Ще за часів Російської імперії в Південному індустрі-
альному регіоні (теперішній південно-східний регіон України) був закладений міцний фундамент 
вітчизняного промислового дизайну. Центром його розвитку став Харків – місто, в якому збалан-
совано розвивалися галузі серійного виробництва, наукові та вищі навчальні заклади. Теоретичні 
знання, отримані студентами в державному технологічному інституті та університеті під час лекцій 
професорів В. Кирпичова, Я. Столярова, П. Мухачова, Ф. Шміта, знаходили практичне втілення на 
Харківському паровозобудівному заводі, підприємствах металообробки, гірничого обладнання, в 
потужних філіях західноєвропейських компаній «АЄГ» та «Гельферіх-Саде» при запуску у виробни-
цтво товарів широкого вжитку, електротехнічних виробів, транспортних засобів. 

Паралельно з «інженерною лінією» в дореволюційній Україні дедалі інтенсивніше розвивалося 
авангардне мистецтво, рівень якого визначали такі всесвітньо відомі особистості, як Казимир Ма-
левич, Олександр Архипенко, Георгій Нарбут, Олександра Екстер, Вадим Меллер, Василь Єрмілов, 
Борис Косарєв. І, хоча серед означеного переліку славетних імен немає жодного митця, який би 
мав безпосереднє відношення до промислового дизайну, внесок кожного з них у цей базовий на-
прям проектної культури є дуже вагомим. У своїх супрематичних і кубофутуристичних композиціях, 
«скульптурному живописі», контррельєфах, агітаційній і прикладній графіці, конструктивістських ви-
ставкових експозиціях, костюмах та декораціях до нових театральних вистав вони вибудовували 
естетику майбутнього предметного середовища, алгоритми розуміння та створення промислових 
форм. Недарма Київський художній інститут 1918–1920-х років, де викладали Г. Нарбут, М. Бойчук, 
О. Богомазов, В. Кричевський та інші педагоги-новатори, за цілою низкою ознак порівнюють із ні-
мецьким Баухаузом тих самих часів. 

Другий етап розвитку вітчизняного промислового дизайну має конкретну дату народження – 28 
квітня 1962 року. Саме тоді була прийнята Постанова Ради Міністрів СРСР «Об улучшении качества 
продукции машиностроения и товаров культурно-бытового назначения путем внедрения методов ху-
дожественного конструирования», в результаті якої почалася розбудова цілісної системи радянсько-
го дизайну. Завдяки ініціативі й організаторському таланту Юрія Борисовича Соловйова – першого 
директора ВНДІТЕ, засновника і голови Спілки дизайнерів СРСР – за короткий час було створено 
Всесоюзний науково-дослідний інститут технічної естетики із проектними філіями у Києві, Харкові, 
Ленінграді, Вільнюсі, Баку, Свердловську та в інших великих містах. Три провідні художні ВНЗ кра-
їни – Московське вище училище ім. Строганова, Ленінградський художній інститут ім. В. Мухіной і 
Харківський художній інститут – перепрофілювалися в художньо-промислові і з 1963 року відкрили 
набори на дизайнерські факультети. На всіх великих індустріальних підприємствах різних галузей та 
в СПКТБ за директивними наказами були створені відділи або сектори технічної естетики, які відпові-
дали за дизайнерський рівень продукції, оформлення виробничого середовища та об’єкти соціально-
культурного призначення.

Із сучасної точки зору вважати таку масовану «дизайнерську атаку» цілком виправданою було б 
не зовсім правильно, тим паче, що вона чимось нагадувала колективізацію 1930-х років – масштаб-
ну й примусову, але, апріорі, малоефективну. По-перше, справжнього усвідомлення ролі дизайну 
в житті суспільства ані у верхніх ешелонах влади, ані серед населення ще не було. По-друге, сама 
система директивного керування економікою країни, орієнтованою передусім на потреби військово-
промислового комплексу, за своєю ідеологією не була суголосною з дизайнерською діяльністю – 



216

схильною до свободи думки, пошуку неординарних технологічних та художньо-образних рішень. 
Тому головним надбанням тогочасного періоду можна вважати здійснення дизайнерського «лікбе-
зу», в ході якого широкі верстви інженерно-технічної інтелігенції ознайомилися з «азами» проектно-
художньої культури, а фахівці отримали доступ до новітньої професійної інформації. Були відкриті 
(і оплачувалися!) підписки на валютні журнали «Domus», «Form», «Industrial design», де друкували-
ся останні проектні розробки, статті про досягнення творчих особистостей і провідних шкіл дизайну. 
Почав щомісячно видаватися журнал «Технічна естетика», регулярно виходили книги і збірники з 
теорії, історії, методики дизайну та ергономіки, організовувалися виставки, наукові конференції, 
міжнародні проектні семінари «Інтердизайн» за участю фахівців із країн Європи, США, Канади, 
Японії, Австралії. Отже, незважаючи на об’єктивні соціально-політичні перепони, набули чинності 
всі головні складові цілісної системи дизайну, стрижнем якої – на зразок розвинутих західних дер-
жав – став саме промисловий дизайн. 

В Українській РСР, яка за обсягом індустріального виробництва посідала вищі щаблі у структурі 
радянської економіки, у 1970–1980 роки настав час своєрідного художньо-проектного «ренесансу». 
І це пояснюється дуже просто. По-перше, з’явилася власна «армія» фахівців з дизайну – в основно-
му, з числа випускників потужного за методикою підготовки Харківського художньо-промислового 
інституту. По-друге, Київська та Харківська філії ВНДІТЕ, а також галузеві СПКБ стали (у пози-
тивному смислі) монополістами з розробки цільових дизайн-програм, фірмових стилів та окремих 
дизайн-проектів на замовлення різних підприємств, організацій, державних установ. До того ж, на 
більшості самих підприємств на всю потужність працювали сектори художнього конструювання, 
зобов’язані розробляти нову конкурентноспроможну продукцію, а також товари широкого побуту 
для населення. Причому за невиконання цих урядових вимог керівники несли пряму відповідаль-
ність перед партійними органами. Саме в цей час почали формуватися галузеві осередки дизайну 
на базі Львівського автобусного заводу, Запорізького, Луцького та Кременчуцького автозаводів, 
Харківських авіа- та тракторного заводів, Київського заводу «Арсенал» та ВО ім. Артема, судно-
будівних підприємств Миколаєва, Херсона і Керчі, ВО «Южмаш» у Дніпропетровську, заводів «Фі-
олент» у Сімферополі, «Норд» у Донецьку, ВО ім. Фрунзе у Сумах, а також на багатьох інших 
підприємствах України. Паростки регіональних шкіл художнього конструювання, що проклюнулися 

Мотоколяска для інвалідів. Дипломний проект, студент В. Поляков, ХХПІ, 1969
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у цих містах, досить скоро матеріалізувалися у знайомі нам і досі (і, відверто кажучи, не завжди 
привабливі зовні) транспортні засоби, повітряні та морські лайнери, телевізори, радіоприймачі, 
побутову електротехніку, холодильники, пилососи та інші вироби. Паралельно з продуктами про-
мислового дизайну широко втілювалися фірмові графічні стилі підприємств і установ, системи ві-
зуальної комунікації.

Попри численні «мінуси» планової радянської економіки, насамперед технологічну негнучкість 
та відсутність здорової конкуренції, її безперечним «плюсом» була підтримка власного виробника. 
Проте в умовах «залізної завіси» і протистояння Заходу інакше й не могло бути. Тому молода 
поросль художників-конструкторів, спеціалістів з промислової графіки й упаковки, проектування 
виробничих інтер’єрів користувалась підвищеним попитом. Наприклад, на випускників кафедри 
«художнього конструювання» ХХПІ постійно чергували замовники, причому не тільки з українських 
підприємств, але й із Тольятті, Горького, Іжевська, Новосибірська, Владивостока, а також із Казах-
стану та інших республік. Майже кожне підприємство прагнуло отримати саме промислових дизай-
нерів і дизайнерів-графіків, що на той час відчувався великий їх дефіцит. Інша справа, що потрапля-
ючи під жорсткий прес планового виробництва і зашкарублих технологій, далеко не всюди молоді 
фахівці мали змогу реалізувати свій творчий потенціал. Найбільш щастило тим, хто поповнював ко-
лективи філій ВНДІТЕ та спеціальних художньо-конструкторських бюро (СХКБ) при галузевих мініс-
терствах. Там, як правило, панувала атмосфера професійної вимогливості та експериментального 
пошуку, а задля вдосконалення власного художнього рівня (виїзди на етюди, відвідування виста-
вок, бібліотек) кожного тижня до офіційних вихідних днів дизайнерам-проектувальникам додавався 
ще один «творчий день», що повністю оплачувався. Така система стимулювала творчу фантазію 
і бажання розробляти нові ідеї, хоча більшість із них за вказаних вище причин не втілювалась у 
життя, поповнюючи пінакотеку «паперового проектування».

Черговим імпульсом до професійного вдосконалення майстрів промислового мистецтва стало 
створення у квітні 1987 року Спілки дизайнерів СРСР, а в листопаді того ж року – Спілки дизайнерів 
України, кістяк якої, знов-таки, склали дизайнери з виробництва.

Бурхливий період так званої «перебудови», розкол Союзу і як наслідок – усієї радянської 
соціально-економічної машини відбився й на сфері українського дизайну. Майже всі галузеві осе-
редки дизайну, СХКБ, а також опорні центри науки і проектування – Київська і Харківська філії 
ВНДІТЕ – на початку 1990-х згорнули свою діяльність. Від малоефективної, занадто централізо-
ваної, але все ж таки ритмічно працюючої системи залишились окремі напівживі ланки. І в таких 
непростих умовах почав свій відлік третій етап історії українського дизайну. Від двох попередніх він 
принципово відрізнявся підпорядкованістю дизайнерської галузі самостійній державі, відсутністю 
ідеологічних штампів та диктату планової економіки. Здавалося б, наступив «момент істини», час 
рішучих реформ, коли всі шляхи назад уже були відрізані і залишалося лише одне – правильно ви-
будувати нову модель національного дизайну, враховуючи досвід і помилки минулих десятиріч.

…Ось, треба тільки розробити структуру, програму, скоординувати дії членів Спілки дизайне-
рів, фахівців провідних художньо-промислових ВНЗ, Національного інституту дизайну і звернутися 
зі своїми планами до Уряду. Він же не відмовить, він обов’язково підтримає, він же розуміє, що 
в умовах переходу на ринкові рейки саме дизайн може допомогти вітчизняній економіці вийти зі 
скрути і підказати шляхи розвитку оновленого суспільства… Бо саме про такий досвід свідчить 
історія Великої Британії, де починаючи від принца Альберта у 1840-ві роки і закінчуючи прем’єр-
міністром Маргарет Тетчер, здійснюється патронат над сферою дизайну… Бо саме так відбувалося 
відродження економіки в Німеччині та Японії у складні для них повоєнні роки… Бо недарма ж на по-
чатку 1940-х років винахідливий Рокфеллер створив у США спеціальний фонд підтримки дизайну, 
завдяки якому американські товари стали користуватися попитом у прискіпливій щодо естетичного 
рівня виробів Західній Європі… 

Отак, дещо романтично і наївно, планувалося втілення в життя моделі незалежного україн-
ського дизайну. Але все відбулося інакше. Після великої виставки «Дизайн України у ФРН», що з 
аншлагом пройшла у 1991 році в Нюрнберзі, та ще двох-трьох показових акцій владні структури, 
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які опікувалися сферою дизайнерської твор-
чості, втратили до неї інтерес. В атмосфері 
постійних політичних чвар та перестановок 
в Уряді державним чиновникам стало не до 
дизайну. Згодом втратила інтерес до нашої 
дизайнерської спільноти й України загалом 
також і більшість зарубіжних партнерів.

Після низки безуспішних проб відродити 
партнерські стосунки між дизайном і уря-
довими структурами перше позитивне зру-
шення відбулось у 1996 році. За ініціативи 
директора НДІ з дизайну В. Свирка і після 
величезної підготовчої роботи при КМ Украї-
ни була створена Рада з дизайну, яку очолив 
міністр економіки В. Гуреєв. За поданням 
Ради 20 січня 1997 року оперативно була 
прийнята Постанова Кабінету Міністрів № 
37 «Про першочергові заходи щодо розвитку 
національної системи дизайну та ергономіки 
і впровадження їх досягнень у промислово-
му комплексі, об’єктах житлової, виробничої 
і соціально-культурної сфер». Згідно з цією 
Постановою на відповідні міністерства, ві-
домства, Спілку дизайнерів та інші устано-
ви покладалося виконання низки важливих 
завдань, у тому числі: розробка комплексних програм підвищення якості вітчизняної продукції і 
реформування системи дизайн-освіти, створення Технічного комітету стандартизації в галузі ди-
зайну та ергономіки, комп’ютерної дизайн-ергономічної мережі України, регіональних та галузевих 
дизайн-центрів, введення акредитації організацій та фахівців, зайнятих у галузі дизайну та ергоно-
міки, запровадження почесного звання «Заслужений дизайнер України».

Одразу ж після виходу Постанови та частина завдань, за яку відповідали дизайнерські ланки 
(Національний НДІ дизайну, Спілка дизайнерів, Харківський художньо-промисловий інститут), була 
виконана, а саме – розроблено пропозиції щодо формування системи підготовки і перепідготовки 
фахівців, затверджено базові ВНЗ з дизайну, підготовлено проекти інших загальнонаціональних 
програм та заходів, запропоновано плани робіт дизайн-центрів. На жаль, з боку владних структур 
майже жодного запланованого кроку назустріч вітчизняному дизайну зроблено не було. Більш того, 
після припинення діяльності Ради з дизайну при КМУ НДІ дизайну було виселено з його будівлі в 
Києві на вул. Мельникова, а його приміщення передано телеканалу «Інтер»; пізніше така сама доля 
спіткала і низку обласних організацій СДУ та кримський осередок у Сімферополі. 

До багатьох негараздів розбалансованого і знекровленого українського дизайну на рубежі сто-
літь додалася ще одна хвороба – гарячкове створення нових навчальних закладів, факультетів, 
кафедр з дизайну. Всі вони відкрилися на базі технічних університетів, державних та приватних 
гуманітарних ВНЗ, художніх і професійних училищ. Причому абсолютна більшість із них не мала 
на те ані відповідної навчально-методичної бази, ані професійного викладацького складу, ані влас-
ного мистецько-творчого підґрунтя. У результаті такого неконтрольованого вибуху загальна цифра 
навчальних закладів з підготовки дизайнерів в Україні у 2004 році сягнула майже 70 – тобто на 
чверть більше, ніж у Німеччині – могутній індустріальній країні з населенням понад 80 мільйонів! 
Таке стрімке зростання (порівняно з 1991 роком, коли їх було всього 5) мало б хоч якийсь сенс, якби 
на те був відповідний попит з боку виробництва, сфери бізнесу або культури. Але ні сфера бізне-
су, ані жодна державна інституція не виявили зацікавлення в такій кількості молодих фахівців. До 

Електричний чайник для торгівельної марки 
«Teaster & Cº». Дизайнер В. Вергунов, Харків, 2004
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того ж, їх професійний рівень, порівняно з випускниками трьох профільних академій – Харківської, 
Київської і Львівської, – виявився значно нижчим. Великий за чисельністю, але слабкий за якістю 
новостворений «дизайнерський загін» посів місця виконавців других ролей на периферійних спе-
ціалізаціях проектно-художньої діяльності: оформлювачів дрібної поліграфічної продукції, декора-
торів інтер’єрів, дизайнерів-перукарів, майстрів «нігтьової естетики», фітодизайну і т.п. Особливо 
масштабних «успіхів» у «клонуванні» таких спеціалістів досягла команда співаючого ректора, яка 
майже в кожному обласному центрі відкрила філії Київського університету культури. 

Завершивши короткий огляд минулого, дамо оцінку сьогоденню українського промислового 
дизайну і спробуємо зазирнути в його майбутнє. З цією метою звернімося до фактів, які свідчать 
про таке. Втративши майже на 100 % свою експериментально-виробничу базу та напрацьовані за 
десятиріччя міждисциплінарні зв’язки, промисловий дизайн в Україні все ж таки зберіг кістяк профе-
сійного складу та класичні методики проектування. Тобто необхідне підґрунтя і реальні перспективи 
його відродження існують. Що ж стосується даного часу, то промисловий дизайн за обсягом розро-
бок займає останні міста порівняно з безліччю значно легших і «швидших» проектів з оформлення 
інтер’єрів, дрібної графічної та декораційної продукції. Так, за винятком дніпропетровської дизайн-
студії «IDI», що є проектним підрозділом італійського об’єднання «AMA Group» і спеціалізується на 
розробках транспортних засобів, будівельних машин та об’єктів міського середовища, інших постій-
но діючих фірм за профілем промислового дизайну в Україні не існує. Професійний рівень цієї студії, 
яку очолює випускник ХХПІ 1984 року Олександр Кушнєревич, повністю відповідає вищим міжнарод-
ним стандартам. Про це свідчать вантажні автомобілі, авто-каравани, трактори, таксофони та багато 
інших виробів, випущених за проектами «IDI» підприємствами Італії, Швейцарії, Росії, України. До 
цих яскравих прикладів можна додати й окремі дизайн-розробки харків’ян В. Бондаренко, В. Шан-
диби, С. Вергунова, творчого дуету О. Верещагіна та С. Нікішина, виконані на замовлення приват-
них або іноземних фірм. Знов-таки, підтвердженням високого рівня харківської школи промислового 
дизайну є найпрестижніші міжнародні нагороди та виставки-конкурси предметного дизайну на тему 
інноваційних розробок сантехнічного обладнання й освітлювальної апаратури «Водопарад» і «Світ-
ло», які щорічно проходять у Харкові за підтримки «Hansgrohe», «Duravit», «Gessi», «Dornbrach», 
«Luceplan», «Flos», «Ligne Rose» та інших всесвітньовідомих фірм. Отже, високопрофесійні кадри, 
що можуть забезпечити успішне функціонування галузі промислового дизайну, поки ще в Україні є. 
Не вистачає лише головного – зацікавленості держави в розвитку цього базового напряму проектної 
культури і відповідних економічних умов.

Нагадаємо, що на початку ХХ століття саме урядові структури Німеччини, Австрії, Японії ініці-
ювали впровадження національних програм підтримки промислового дизайну з метою досягнення 
конкурентоспроможності своїх товарів на міжнародному ринку і виховання естетичного смаку на-
селення. Тоді навколо цих програм об’єдналися високі чиновники міністерств, впливові фінансисти, 
бізнесмени, видатні художники й архітектори, професори вищих шкіл, громадські діячі. Позитивні, 
навіть приголомшливі результати німецького та австрійського Веркбундів, а також ефективну робо-
ту японської Ради з якості товарів суспільство відчуло вже за декілька років.

На тлі таких переконливих історичних прикладів може виникнути резонне питання: «А хто нам 
заважає створити свій український Веркбунд і об’єднати зусилля з розбудови національного ди-
зайну?!». У нас також є першооснова – громадська творча Спілка дизайнерів, є Академія мистецтв 
України з відповідним підрозділом, є досвідчена професорська команда з наробленими методи-
ками і програмами, ще функціонують окремі ланки НДІ дизайну, ще не всі перспективні фахівці 
виїхали працювати за кордон… Чого ж нам бракує?! – На мою думку, головна причина полягає в 
тому, що, створивши державу, ми ще не створили суспільства, в якому кожен несе відповідальність 
і за себе, і за загальну ідею. А поки немає усвідомлення єдиної нації, немає й внутрішнього тяжіння 
до суспільних, гуманітарно спрямованих «тотальних дій», як це мало місце у країнах із цілісною 
громадською ідеологією. Тому не тільки у сфері дизайну, а й усюди домінує ситуація цікавих за 
задумом, але дискретних й розрізнених процесів, окремих творчих акцій тощо. Відсутність систем-
ного підходу до вирішення будь-яких питань – це наша традиційна хвороба. На відміну від бага-
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тьох цивілізованих країн, ми не звикли послідовно вибудовувати фундамент культури і духовності 
суспільства, спираючись на кращі національні традиції та інтегруючи сучасний зарубіжний досвід. 
Як це повелося ще за радянських часів, таку кропітку роботу ми заміняємо гучними тимчасовими 
заходами, кампаніями, акціями. Наочним результатом «кампанійщини» у сфері дизайну стала по-
вальна переорієнтація творчого потенціалу з художньо-промислових напрямів у бік декоративного 
оформлення об’єктів предметного середовища. Недаремно останнім часом термін «промисловий 
дизайн» дедалі частіше заміняють поняттям «предметний дизайн». Безумовно, ринок праці диктує 
свої умови, і за значного зменшення обсягів промислового виробництва, відповідно, знизився по-
пит і на фахівців промислових спеціалізацій. Але суть такої деформації також криється в іншому, а 
саме – у виборі найбільш полегшених і швидких моделей застосування дизайнерських засобів. По-
годьтесь, спрямувати творчий потенціал дизайнерської групи на оформлення інтер’єру приватного 
кафе у стилі «кантрі» значно легше і набагато вигідніше з фінансової точки зору, аніж займатися 
проектуванням виробничих приміщень промислових підприємств, де слід не тільки функціонально 
грамотно організувати простір, а й насамперед детально ознайомитися з вимогами безпеки праці, 
характером технологічних процесів, нормами ергономіки, освітлення, кольорового маркування ко-
мунікацій і т.ін. Розробка нової моделі трактора, порівняно зі створенням аксесуару випускної сукні 
або нової форми жіночої зачіски, також потребує значно більше часу, обсягу витрачених коштів, 
науково-інформаційного та інженерно-технічного забезпечення.

Пряму вигоду від таких полегшених напрямів проектної творчості швидко відчуло керівництво 
багатьох навчальних закладів, у яких відкрилися так звані кафедри «комп’ютерного дизайну». За 
зовні модною і привабливою назвою, як правило, приховувалась відсутність обґрунтованої методи-
ки підготовки і некомпетентність викладачів, що не мали фахової художньо-дизайнерської освіти. 
Тому типовий принцип навчання зводився до оволодіння «азами» комп’ютерних програм, пошуку 
в Інтернеті або у глянцевих журналах яскравої картинки-прототипу і побудови на цій основі дещо 
зміненого варіанту. Відповідно, ані розуміння проектної проблеми, ані поглибленого творчого під-
ходу до її вирішення за моделлю такого «косметичного проектування» не відбувалося. Головним 
завданням було ввести молоду людину в оману причетності до дизайнерської творчості і на цьо-
му заробити дивіденди. Чимось це нагадує ситуацію з мережею салонів гральних автоматів, що 
з’явилися в Україні майже на кожному розі наших міст та селищ з метою ошукування людей та 
отримання «швидких грошей». Задля ілюстрації цілковитої самодіяльності й безглуздя, що панує 
в системі вищої освіти, наведу лише один показовий приклад. Знайомлячись із проектами кафе-
дри комп’ютерного дизайну Національного авіаційного університету, я поставив питання: «А чому 
об’єктами курсових та дипломних розробок є переважно інтер’єри міських ресторанів, кафе, зон від-
починку, оформлення реклами і тому подібне? Хіба не доцільніше навчати студентів проектування 
об’єктів та виробів, що призначені для обладнання приміщень вітчизняних аеропортів, салонів літа-
ків, інфраструктури повітряного транспорту?! Тим паче, що більш ніхто в Україні не спеціалізується 
на тематиці такого профілю». На це питання мені відповіли приблизно так: «Ми готуємо випускників 
до завдань, які зараз диктує ринок, а замовлення від авіапідприємств до нас не надходять»… Ось 
так, велетенський ВНЗ із потужною базою і майже 40 тисячами студентів готує випускників Бог знає 
для кого, але не для національної галузі виробництва! Що ж тоді казати про менш потужні навчальні 
заклади, де професорів і деканів не одягають у добротні сині фірмові кітелі з блискучими шеврона-
ми та позолоченими погонами?! 

На жаль, не переймається питаннями дизайну ані Міністерство транспорту, ані інші державні 
установи. Попри високі заяви щодо інтегрування вітчизняної освіти в Болонський процес і на від-
міну від європейських країн, Міністерство освіти ще й досі не виділило спеціальність «дизайн» у 
самостійний навчальний напрям підготовки, а в Державному класифікаторі професія «дизайнер» 
зовсім відсутня. Як же виправити існуючі негаразди й відродити зацікавленість держави, власни-
ків підприємств, обдарованої молоді у промисловому дизайні, і чи можливо це зробити у принци-
пі?! – Безумовно, можливо. Але щоб наблизити «світле майбутнє дизайну», слід виконати низку 
обов’язкових умов. По-перше, треба відновити діяльність Ради з дизайну при Кабінеті Міністрів або 
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створити новий державний орган, який став би центром координації ініціативних дій, містком між 
сферою дизайну, суспільством і владою. Така централізація потрібна й для того, щоб припинити 
подальшу «однобоку» спрямованість дизайнерського проектування і розвернути вектор творчості 
в бік підтримки вітчизняного виробника – якщо ми не хочемо остаточно перетворитися з індустрі-
альної країни на сировинний придаток світового ринку. Причому слід зосередити увагу головним 
чином на тих галузях господарства, що залишилися або є потенційно конкурентоспроможними. Бо, 
наприклад, у галузі легкового автомобілебудування ми вже втратили майже всі шанси наздогнати 
інші країни, а ось літакобудування, кораблебудування, транспортне та важке машинобудування, 
харчова та легка промисловість, виробництво приладів і машин для освоєння космосу, сільського 
господарства, вугільної промисловості потребують інтенсивного дизайн-ергономічного втручання.

Наступним етапом у розбудові вітчизняного дизайну взагалі і промислового дизайну зокрема 
має стати розробка і впровадження в життя цільових державних програм типу: «Дизайн і школа», 
«Дизайн і матеріальна культура», «Дизайн – молоді», «Дизайн і екологія». Реалізація подібних про-
грам не потребує значних затратних механізмів, бо більшість їх складових у розрізненому вигляді 
вже існують у суспільстві або обов’язково будуть створені як невід’ємна умова цивілізованого роз-
витку країни. І на цьому етапі значну допомогу дизайнерській спільноті може дати Академія мис-
тецтв України, яка має великий досвід щодо організації загальноукраїнських культурних заходів. 
Не тільки моральна підтримка, а й безпосередня участь членів її ареопагу у вирішенні низки питань 
додадуть вказаним процесам належного професійного формату та підвищеного реноме. Перший 
крок на шляху зміцнення зв’язків дизайну з іншими галузями мистецтва був зроблений АМУ на 
початку нового тисячоліття, коли в її структурі була створена ланка синтезу пластичних мистецтв. 
Черговим кроком є вихід саме цього збірника, присвяченого актуальним проблемам історії, теорії і 
практики вітчизняного дизайну. Антологія такого серйозного формату за означеною темою поки ще 
в Україні не видавалася. Тому сподівання на наступні й ще масштабніші кроки на підтримку сучас-
ного українського дизайну з боку АМУ цілком виправдані. Інакше й не може бути, бо дизайн – це 
барометр цивілізації суспільства. 

Насамкінець окреслимо найбільш перспективні концепції й напрями в сучасному промисловому 
дизайні. Такий огляд потрібен для того, щоб визначити правильні орієнтири розвитку й не пере-
бувати на узбіччі світових культурологічних і проектних процесів. Отже, поряд із «класичними», 
але вузькими за профілем напрямками (дизайн електротехнічних виробів та товарів побуту, дизайн 
транспорту, дизайн приладів та верстатобудування і т.д.) найвищу за рівнем актуальності сходинку 
посідає «екологічний дизайн». Назвати його окремим напрямом, як це роблять деякі автори, було 

Надувний човен «BRIG». 
Дизайнер В. Шандиба, 

Харків, 2004
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б помилкою, бо екологічне мислення пронизує зараз усі види і галузі дизайнерської діяльності. 
Тому доцільно говорити про екологічний дизайн як про метод чи сучасну філософію проектування, 
спрямовану на збереження балансу між людиною, природою і штучними об’єктами предметного 
середовища. Що стосується найпоширеніших засобів екологічного дизайну, то до них слід віднести 
такі: принцип рециклінгу (використання матеріалів вторинної переробки); підвищення життєвого 
циклу виробів шляхом заміни не всього виробу, а лише окремих зіпсованих деталей; метод без-
відходного формоутворення; застосування енергозберігаючих технологій, альтернативних джерел 
енергії, гібридних двигунів і т.ін.

Ще одним перспективним напрямом, що набуває на Заході масштабних форм, є так званий 
«мультисенсорний дизайн». Головна його прикмета полягає у зверненні до нематеріальних власти-
востей сучасних технологій, до тактильних відчуттів і нервової системи людини, яка тонко реагує на 
запах, світло, акустичні та текстурно-фактурні особливостей предметного середовища. Перші екс-
периментальні розробки в цьому напрямі було здійснено на кафедрі дизайну ХДАДМ за методикою 
почесного професора харківської академії д-ра Петера Люкнера із Вищої школи мистецтв і дизайну 
м. Галле (Німеччина). Найбільш вдалими виявилися проектні пропозиції промислової упаковки мо-
лочної продукції для відомої корпорації «Danone», за що група студентів і автор цих рядків були 
відмічені дипломами фірми у центральному офісі в Парижі. На жаль, на цій мажорній ноті подальші 
мультисенсорні експерименти на реальному практичному рівні припинилися і продовжуються за-
раз лише на рівні дипломного «паперового проектування». Причина дуже банальна – відсутність в 
Україні належного лабораторного обладнання. За такої ж причини в найближчі роки нам навряд чи 
світять досягнення у «нано-дизайні». Цей напрям, який базується на суперсучасних технологіях із 
використанням найменших фізичних одиниць у структурі матеріалу і за яким велике майбутнє, поки 
що опанували лише найпотужніші країни: США, Японія, Німеччина, Велика Британія. 

Але не обов’язково, та й недоцільно наздоганяти світовий дизайн за всіма напрямами. Голо-
вне – визначити свою «нішу» і цілеспрямовано, крок за кроком її розбудовувати, інтегруючи сучасні 
зарубіжні надбання з національними художньо-культурними традиціями, професійним досвідом ві-
тчизняних фахівців та їх творчою енергією – якої, слава Богу, вистачає.

Ірина БОНДАРЕНКО
кандидат архітектури,

доцент

ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНІ ВИТОКИ 
ЗАСОБІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 

В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ.

На сьогоднішній день актуальність звернення до проблем національної самоідентифікації об-
ґрунтовується розвитком суспільства, його реакцією на зміни у економічній, політичній, демогра-
фічній ситуації. В цьому сенсі і дизайн, як одна із форм опанування людством оточуючого серед-
овища, не стоїть осторонь  від вирішення сучасних соціальних проблем, що призводить до зміни 
культурного контексту. 

Екодизайн, як один з напрямків всесвітнього екологічного руху, який виник у 70-ті роки ХХ ст. 
і став реакцією на стихію науково-технічної революції,  на сучасному етапі актуалізує прояви на-
ціональної самобутності. Екологічний підхід ставить перед дизайнерами в якості першочергових 
завдання, що стосуються  не стільки пошуків стилю та форми, скільки гуманного відношення до ото-
чуючого людину середовища. Такі задачі вимагають формування відповідних підходів до культури 
споживання та побудови її нової структури, що звернена до первинних потреб людини, органічному, 
а не нав’язаному масовою культурою, способу життя. За таких умов відбувається процес переосмис-
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лення ролі людини у світі та суспільстві, стає актуальним вирішення задач гармонізації відносин 
людини із оточуючим середовищем, яке розуміється як його невід’ємна частина, починається процес 
звернення до свої культурних коренів. Саме екологічний підхід підняв у дизайні проблему вивчення 
національного та історичного досвіду. Панування так званого «інтернаціонального стилю» в архітек-
турі та дизайні початку ХХ сторіччя поступово призводило до знецінювання національної спадщини, 
традицій, етнокультурної ідентичності предметного середовища, регіонального колориту.  

Але важливо зазначити, що в українському мистецтві, і зокрема в архітектурі, на протязі її роз-
витку існували яскраві періоди, коли соціальні зрушення вимагали звернення до своїх історичних 
коренів та творення свого власного обличчя, яке відзначалося органічним синтезом прийомів, та-
ких, що є характерними для загальноісторичного стилістичного розвитку, із ознаками самобутньої 
історичної спадщини.  Це часи панування стилістики українського бароко у ХYII - ХYIII  ст. та по-
чаток ХХ ст., що відзначився існуванням українського архітектурного модерну. Формування таких 
значних явищ в мистецтві за В.Чепеликом можливе при найвищій якості свідомої творчості мит-
ців, а також при визнанні свого суспільства, «… бо це стає надзвичайно важливим етапом САМО-
усвідомлення, досягнутого доброзичливим САМО-спирйняттям, САМО-засвоєнням і обов’язковим 
САМО-ВИЗНАННЯМ значності витворених художніх цінностей, якими суспільство зможе  милувати-
ся, пишатися і гордитися. Тоді воно стає священною спадщиною, довершено-завершеною на цьому 
етапі, готовою не лише для музейних споглядань, а й за певних умов і потреб може бути корисною 
(як творчий субстрат) для наступної тріади розвитку» [6].

На сучасному етапі, коли під активним тиском глобалізаційних змін, що безпосередньо від-
билися на вирішенні житлових, виробничих, офісних, торгівельних інтер’єрів, в людини формуєть-
ся потреба у перебуванні в самобутньому середовищі, яке сприяє процесу релаксації вже тільки 
завдяки наявності образно-стилістичних ознак, що пов’язані із національною спадщиною. Сучасні 
зміни у зацікавленості своїми етнічними коренями, наявність постійно зростаючого інтересу до 
традицій української культури сьогодні найбільш наочно демонструють рішення інтер’єрів кафе та 
ресторанів, дизайн яких ґрунтується на переосмисленні багатовікового художнього спадку нації, ви-
користанні регіональних особливостей матеріальної культури. Тому є доцільним прослідкувати за 
змінами у способі сприйняття, осмислення та впровадження в проектну практику протягом ХХ сто-
річчя національних надбань українського народу та порівняти ці підходи із освоєнням національної 
спадщини сучасними дизайнерами.

Щодо поставленої проблематики, загальний огляд процесів, які відбувалися в українському ди-
зайні протягом ХХ сторіччя подано у монографії В.Даниленка. Стосовно ж розвитку національно 
орієнтованого дизайну він відзначає, що «…фрагментарні прояви українськості у деяких галузях ди-
зайну існували протягом ХХ століття»[1]. Автор прослідковує ті зрушення у національній складовій  
вітчизняного дизайну, що відбувалися на початку ХХ сторіччя у виробництві фаянсу, поліграфічній 
галузі, графічному дизайні. Спираючись на фундаментальне джерело «Історія української архітек-
тури»  відмічає національні ознаки, що відобразилися у архітектурній практиці 20-х та 50-х  років 
ХХ сторіччя і приходить до висновку, що «упродовж ХХ століття в дизайнерській культурі України 
спостерігаються фрагменти національно орієнтованих пошуків художньо-предметних форм».  

Важливим для нашого дослідження є критерії наявності національної ідентичності у сучасних 
дизайнерських виробах,  що  запропоновані   В.Даниленком: «…по-перше, артистичність, певна ху-
дожність підходу, образність, підкреслений позитивізм, біофільність. По-друге, проникливе відчуття 
матеріалу, його фактури та мальовничих особливостей. По-третє, винахідливість, що тяжіє не до 
створення складних інженерних конструкцій, а, навпаки, до простих та раціональних рішень…»[1].

Таким чином на сьогоднішній день є актуальним висвітлити і проаналізувати історико-генетичні 
витоки формування української національної складової в середовищному дизайні та виявити транс-
формацію засобів національної самоідентифікації на сучасному етапі.  

Народна творчість у будь яких її проявах завжди привертає увагу і цікавить нащадків, оскільки 
в ній відбиваються історичні коріння, їй притаманна щирість, мальовничість, позитивність світо-
сприйняття.
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Твори народної архітектури завжди відрізняються цільністю задуму, єдністю практичної доціль-
ності та естетичних задач, що обумовлені нагальними потребами та художнім світоглядом народу.

Архітектурні надбання ХХ сторіччя свідчать про періодичність актуалізації питання звернення 
до національних витоків. Слід відзначити, що кожний такий період мав певні особливості щодо 
взаємозв’язку практичної архітектурної діяльності та розробки її теоретичного підґрунтя, яке роз-
криває принципи застосування прийомів та форм української архітектури. Слід зазначити, що по-
шуки національної ідентичності протягом минулого сторіччя відбувалися за двома напрямками: «…
народно-стильовим та бароковим» [ 7].   

Так, у науковій розвідці, що присвячена вивченню проблем національної своєрідності, О.Чепелик 
визначає три етапи розвитку української теорії архітектури з національних питань [7]. Перший при-
падає на період з 1903 по 1917 рр., коли ініціаторами створення національної архітектури були ху-
дожники О. Сластіон, І.Труш, С.Васильківський. Цей етап відзначався наявністю сформульованих 
теоретичних принципів, що їх виголосив О.Сластіон, стосовно архітектурного формоутворення для 
об’єктів, які мають будуватися у національному дусі.

В наступному розвитку переломним виявився 1930 рік, коли були сформульовані теоретичні 
засади радянської архітектури і було визначено, що архітектура має бути соціалістичною за зміс-
том і національною за формою. На другому етапі теорія архітектури з національних питань набула 
свого розвитку в період з 1932 по 1954 роки. Важливим щодо вибору шляхів у пошуку національної 
форми став виступ О.Щусєва на Першому з’їзді радянських архітекторів, в доповіді якого в якості 
яскравого прикладу була наведена стилістика українського бароко 18 ст. В розвиток цих пропозицій 
національні ознаки в українській архітектурі в період з 1945 по 1954 роки мали бароковий характер, 
що відзначилося інноваційними стилізаціями в роботах А.Добровольського  та новаторським підхо-
дом в рішеннях Й.Каракіса та В.Єлізарова. Але значні практичні доробки того часу не були б такими 
успішними, коли б не мали наукового підґрунтя, що його створили дослідники стилю українського 
бароко, такі як С.Таранущенко, П.Юрченко, Д.Яблонський, М.Цапенко, Г.Логвін.

Третій період, за дослідженнями О.Чепелик, відбувався з 1960 по 1990 роки. Особливістю цього 
періоду є те, що актуальність звернення до національної тематики насамперед відобразилася у 
практичних роботах. Цікаво відмітити, що ознаки національної своєрідності передусім проявилися 
серед творів монументального мистецтва і саме в дизайні інтер’єрів, і потім, у 70-х роках вони на-
були свого розвитку у стилізаціях за темою української народної архітектури в низці невеличких 
ресторанів, що було характерним для центральної України, в західній її частині застосування на-
родних форм в архітектурі набуло більш вагомого звучання.

Особливістю  рішення інтер’єрів  підприємств громадського харчування, що побудовані у 70-х 
роках ХХ ст., є включення елементів декоративно-ужиткового мистецтва та побуту минулих часів, 
що сприяло створенню художнього образу у закладах під назвами: «Млин», «Верховина», «Вітряк». 
Але характерним, за спостереженням В.П.Урєньова, в рішеннях інтер’єрів на той час було засто-
сування мінімальної кількості елементів, використання традиційних обробних матеріалів та відсут-
ність будь-якої бутафорії [8].

Сучасний етап, що відзначається актуалізацією звернення до національних традицій в архітек-
турі, образотворчому мистецтві, дизайні вимагає  творчого переосмислення українського історич-
ного спадку. В цьому сенсі цікавим та корисним для розуміння нових підходів у використанні укра-
їнської народної спадщини в середовищному дизайні є вже історично набутий критичний досвід по 
вивченню та опрацюванню здобутків української архітектури та народного мистецтва. 

Першим з провідних теоретиків по вивченню української архітектури та впровадженню її набут-
ків у проектну діяльність був художник і етнограф Опанас Сластьон (1855-1933). Його погляди ґрун-
тувалися на вивченні розвитку традиційних архітектурних форм, які повинні постійно оновлюватись 
згідно із вимогами часу і досягненнями новітньої архітектури. О. Сластьон був ініціатором широкого 
впровадження в українську архітектуру кераміки, вважаючи, що саме вона є глибоко  народним та  
улюбленим елементом, який набув широкого використання в народних інтер’єрах. 

Важливою постаттю, що проявила себе як талановитий архітектор, художник, дизайнер був 
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Василь Кричевський (1872-1952). Його погляди ґрунтувалися на глибокому проникненні у народне 
мистецтво із виявленням самобутніх та високохудожніх рис. Творчі надбання В.Кричевського  свід-
чать про продумане та творче використання ним спадку українського народного будівництва як в 
загальній композиції об’ємно-просторової структури, так і в окремих деталях споруд та інтер’єрів. 

Архітектуру українських дерев’яних церков бачив як основу для нових рішень  Костянтин Жу-
ков (1873-1941). Теоретичне підґрунтя для розвитку української самобутньої архітектури він виклав 
на V Всеросійському з’їзді зодчих у Москві. К.Жуков вважав, що художньо-образні, композиційно-
морфологічні, конструктивні та декоративні рішення, які демонструє  дерев’яна культова архітекту-
ра, цілком сучасні і можливі до застосування, незважаючи на зміни в умовах життя. 

Глибиною методологічного погляду щодо опрацювання форм народної української архітекту-
ри відзначилися погляди Олександра Варяніцина (1860-1914), який був секретарем Українського 
художньо-архітектурного відділу Харківського літературно-художнього гуртка. Зміст його підходу 
полягав у наступному: «Спочатку необхідно ґрунтовно вивчити пам’ятки, повністю засвоїти форми 
стилю, настільки, щоб ці форми жили в уявленні художників, звільнені від матеріалу, в котрому 
вони спочатку були виявлені і лише затім, добре володіючи ними, архітектор, виконуючи сучасні 
архітектурні завдання, буде вкладувати в ці форми ті будівельні матеріали, котрими користується 
сучасна техніка…». «… найбільш талановиті з наших архітекторів зможуть знайти ще найновіші 
свої поєднання аналогічних форм в залежності від сучасних потреб і нових матеріалів» [ 5].

Суттєво поглиблює теоретичне обґрунтування процесу роботи із історичними формами мину-
лого мистецтвознавець Олексій Новицький (1862-1934), який вказує та те, що «… форми запози-
чені без змін із пам’яток того часу (мається на увазі «давні віки», прим. автора) не можуть відпо-
відати сучасному будинку»[5]. В розвиток тези про заперечення щодо механічного переносу певних 
архітектурних форм у сучасність, він застерігає від декоративістського підходу: «… Одне лише 
деталювання саме по собі, не дає ніякого стилю» [5].

Відомо, що перше звернення до народних традицій в архітектурі України було запроваджено 
Є.Червинським у маєтку Г.Галагана в будинку для гостей  в Лебединцях (1854-1856 рр.). Важливим 
з точки зору використання народних прийомів було те, що автор розвив народні традиції будівни-
цтва хати на дві половини, значно збільшивши та ускладнивши  планувальне рішення. Його компо-
зиційне рішення має незначну дисиметрію, але об’ємно-просторова побудова чітко виявляє голо-
вну композиційну вісь, яка закріплена  центральним виступаючим об’ємом із розвиненим ганком.

Якісно іншим є наступний етап трансформації народних прийомів, що його продемонстрував 
В.Троценко, побудувавши у Харкові житловий будинок для робітників очищувальної  станції (1910 
р.).  В якості архітектурного оздоблення  вище вікон, він виконує на білому тлі стіни червоні смуги з 
цегли, що нагадує народний спосіб декорування хат, який має назву «підведення». Традиційне для 
українського житла  формоутворення об’ємів, яке позначилося у досить крутих схилах  дахів  та 
обране колористичне рішення при використанні нових матеріалів, генетично пов’язувало споруду 
із народними джерелами, але робило значний крок вперед стосовно трансформації архітектурно-
будівельних прийомів.

Блискучим прикладом роботи із національною спадщиною є будинок губернського земства у 
Полтаві, побудований В.Кричевським у 1903-1908 рр. В межах нашого дослідження дуже цікавим 
є виявлення творчих підходів автора у розробці головного вестибюлю споруди. В.Кричевський ви-
користовує знакові для народного інтер’єру елементи, але не калькує їх, а йде шляхом творчої 
стилізації. Глибокий синтез знань архітектури та народної творчості демонструє вирішення колон, 
де ордерна структура опори виявлена декоративним українським розписом. Чудове переосмислен-
ня традицій та надання їм нового змісту ілюструє вирішення балюстради, опорні елементи  якої 
виконані у вигляді вазонів.

Таким чином, характеризуючи прояви національної стилістики в українській архітектурі початку 
ХХ сторіччя, слід погодитися із В.Чепеликом, який відзначає, що «… найціннішою тенденцією в цьому 
процесі було таке осучаснення, в якому новітнє раціоналістичне мислення доповнювало споконвічну 
народну традицію доцільності, небагатослівності, справжньої функціональності, що ставали основою  
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для створення органічної … архітектури, національної за духом і формами, ясними і виразними» [ 4].
Сучасний дизайн, що існує в добу постмодернізму, відрізняється специфічним, гротескно-

іронічним, ігровим трактуванням художнього образу. В цьому сенсі і звернення до національно-
культурної спадщини відбувається не шляхом прямої трансляції художніх прийомів давнини, а 
опосередковано, через натяки, завдяки оперуванню символами та знаками. «Зв’язок з історією не 
встановлюється безпосередньо – вона постає у формі метафор, що породжують численні асоціації. 
І майже завжди ці асоціації мають характер іронічного гротеску»[2].

Важливо відмітити, що саме використання «іронічного гротеску», як засобу транслювання на-
родних традицій, є характерним для розробки  ряду сучасних об’єктів середовищного дизайну. 
Такий підхід вже самим своїм змістом якнайкраще відповідає українській ментальності, адже саме 
гострий гумор є однією з етнографічних ознак нашого народу. Такий іронічний підхід, без фаль-
шивого пафосу, що спрямований не будь до кого, а до самих себе, створює атмосферу в якій  
не соромно бути самим собою. Таким чином дизайн сучасного етноінтер’єру в українському стилі 
ґрунтується на цитуванні тих прийомів, що притаманні народному житлу, але цитуванні не прямому, 
а опосередкованому, із зміною функціонального значення певних елементів, використаних матері-
алів, композиційних підходів.

Оскільки формоутворення поверхонь, що визначають простір народного житла цілком підпо-
рядковане конструктивним та функціональним вимогам, то саме їх декоративне рішення дає змогу 
досягнути певної індивідуальності і різноманітності, надаючи кожній оселі своєї неповторності та 
самобутності. Загальний колорит інтер’єру української хати світлий: стіни фарбувалися у блакит-
ний, блакитно-зелений, але стеля завжди залишалася білою. Важливим декоративним елементом 
був настінний розпис під стелею, що мав характер орнаментальних композицій. Таким же чином 
оздоблювалися і віконні та дверні прорізи.

Характерною ознакою народного житлового інтер’єру була головна балка (сволок), що завжди 
залишалася відкритою. Цей елемент досить виразно прочитувався на білій площині стелі й міг мати 
художнє оздоблення. Балка могла бути пофарбованою у яскраві кольори: червоний, синій, чорний, до-
сить широко вживався і розпис, або різьблення. Поєднання розпису і різьблення відбувалося за такою 
схемою: на нижній поверхні балки виконували різьблення, а по боках – розпис рослинного характеру.

Контрастно за тоном та кольором, відносно загального колориту приміщення, фарбували рами 
вікон, підвіконня та двері у темно-коричневий, жовтувато-коричневий або зелений кольори. 

В рішенні ж сучасних кафе та ресторанів, інтер’єри яких виконані за мотивами українського на-
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родного житла, існує декілька напрямків, щодо  вирішення поверхонь стін та стелі. Перший, коли 
автори зберігають традиційний для народного житла білий колір стін та стелі і доповнюють його 
декоративним розписом. Однак, більш складна функціональна організація цих приміщень та ви-
моги щодо виразності образної складової інтер’єру, спонукають авторів до ускладнення художніх 
та композиційних  засобів.  В першу чергу це стосується вирішення поверхонь: традиційно білені 
стіни можуть мати як гладкі, так і виразно фактурі поверхні,  окрім цього сучасні автори вводять в 
інтер’єр і площини з цегли. Слід відмітити, що у випадку використання білих білених стін та стелі 
в інтер’єрі виконуються дерев’яні балки, що безпосередньо відповідає будівельним  традиціям на-
родного житла.

Інший напрямок вирішення поверхонь, які формують простір інтер’єру,   відзначений відходом 
від застосування традиційних матеріалів для стін та стелі, в цьому випадку поверхні інтер’єрів вико-
нуються з дерева або каміння. Використання саме цих матеріалів, пов’язане з асоціативним сприй-
няттям їх як природних, а національний колорит в таких інтер’єрах досягається іншими засобами. 

Традиційно в інтер’єрі українського народного житла головним композиційним центром була 
піч. Вона займала значну частину простору інтер’єру, була його функціональним та композиційним 
центром. У печі готували їжу, на ній спали, із нею була пов’язана народна медицина. 

Побудова її об’єму відзначалася виразно-пластичним формоутворенням, що пов’язано із кон-
структивними та функціонально-технологічними особливостями. Обов’язковим елементом пластич-
ного оздоблення української печі є пояски та карнизи, які підкреслюють її структуру. Додатковим за-
собом виявлення пластичної обробки печі є застосування кольору для фарбування окремих частин 
та деталей. Використання настінного розпису - один із найпоширеніших засобів оздоблення печі, 
для цього застосовувалися мотиви, що були характерними і для розпису фасадів хати. Загальна 
поверхня печі фарбувалася у світлі кольори (білий, блакитний, бірюзовий), що сприяло створенню 
комфортних умов освітлення інтер’єру, денне світло якого було  досить обмеженим. 

Для тих районів України, де було поширене гончарне виробництво, характерним є викорис-
тання у декоруванні печі кахлів. Вони могли бути як рельєфними, так і пласкими та розписними. 
Для рельєфної орнаментики характерним був малюнок, що притаманний і різьбі по дереву. Досить 
часто це були розетки, оскільки форми для виготовлення таких кахлів були дерев’яними і на них 
вирізьблювався малюнок, що потім вже відбивався на кахлі. Розписні кахлі мали орнаментальний 
малюнок, що зображував традиційні для українського народного мистецтва «вазони», квіти, птахів, 
звірів, людей. Орнаментальні зображення виконувалися на білому тлі синього або коричневого 
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кольору. Особливою своєрідністю відзначалися гуцульські кахлі, що мали гладку полив’яну по-
верхню, яка розписувалася рослинним або тематичним орнаментом. Колір малюнку був зеленим, 
жовтим чи коричневим на білому або жовтуватому фоні [3].

Безумовно, така важлива роль печі в українському народному житлі, створює сучасним дизай-
нерам благодатні умови для використання її як символічного знаку в рішеннях сучасних інтер’єрів, 
художньо-образне рішення яких має відповідати національній тематиці. Особливо ж актуальним 
стає використання цього елементу в підприємствах харчування, оскільки асоціативний зв’язок по-
нять «піч та їжа» є прямим та зрозумілим кожному. Висвітлені вище різноманітні народні протоди-
зайнерські підходи в розробці цього домінуючого елементу народної хати, дають широкий арсенал 
засобів для їх використання в сучасному інтер’єрі. 

Але, здебільшого, сучасні дизайнери використовують піч як традицій композиційний акцент 
інтер’єру, не надаючи їй якогось нового функціонального значення. У більшості випадків вона, до-
мінуючи у просторі своїм об’ємом, виступає в традиційній ролі місця, де можуть розташовуватися 
елементи домашнього господарства. В розробці її форми та декору, автори йдуть шляхом насліду-
вання народних традицій прикрашання печі. Це може бути декорування печі знаковим для України 
петриківським розписом у вигляді  рослинного орнаменту, що підкреслює формоутворення печі, 
або використання кахлів, із характерними для Західної України сюжетами розписів.

Безперечно значну роль у народному інтер’єрі відігравали меблі. Звичайно, матеріалом для 
їх виготовлення було дерево. В якості меблі для сидіння, а влітку і спання, використовували лави. 
Особливе значення приділялося скрині, що була призначена для зберігання посагу або одягу, її 
поверхню розписували або покривали різьбленням. Важливу роль у житловому просторі як з функ-
ціональної точки зору, так і з декоративної мав мисник, що спочатку виконувався у вигляді двох 
полиць, а потім трансформувався у невелику шафу. Ця шафа мала відкриті частини, куди ставили 
посуд, і закриті – де зберігали продукти. Для підтримання поличок використовували кронштейни, 
що мали стилізоване зображення голови коня або голуба. Для декору полиць застосовували різь-
блення, мисник же, залежно від регіону, прикрашали розписом, контурною порізкою, покривали 
різьбленням.

В сучасних інтер’єрах дизайнери широко застосовують народні предмети побуту, керамічні  та 
текстильні вироби. Слід відмітити, що це можуть бути як сучасні речі, що виготовлені із дотри-
манням народної стилістики, здебільшого то є характерним для меблів, так і аутентичні народні 
вироби, такі як скрині, предмети господарства, кераміка та текстиль. Але, нажаль, існуючи при-
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клади інтер’єрних рішень у більшості випадків перевантажені цими предметами як елементами 
декорування, що зменшує якісний рівень професіоналізму у підходах до перенесення  народних 
засобів на сучасний грунт.

Таким чином, аналіз інтер’єрів, що вирішенні  у національній стилістиці, з точки зору композицій-
ного моделювання, дає змогу констатувати специфічні загальні підходи у характері їх композиційної 
побудови. Морфологічний аналіз, що є об’єктивним за своїм змістом, дає змогу з’ясувати ключові 
якості об’ємно-просторової форми інтер’єру та ті засоби, завдяки яким був досягнутий результат. 

Головними критеріями, за якими було здійснено узагальнення, щодо сучасних прийомів в рішен-
ні інтер’єрів є наступні: величина, окреслення, масштаб та співрозмірність. Окремо слід виділити 
засоби виразності поверхні, що є широко вживаними у інтер’єрах  даного стилістичного напрямку: 
фактура, текстура, розчленованість, колір та світлотінь.

Відносно сприйняття об’ємно-просторового рішення інтер’єру  суттєвою категорією є його вели-
чина. У нашому аналізі важливим є не стільки фізична характеристика об’єму, скільки перцептивне 
сприйняття інтер’єрного простору. В цьому сенсі всі сучасні роботи поєднує намагання створити 
відчуття камерності  в інтер’єрі. Яким би значним не був фізичний розмір висоти приміщення, за 
рахунок акцентів на межі стіна-стеля, застосування великих балок або приладів освітлення, візу-
ально висота приміщень понижується, доходячи до формату житлової кімнати. В якості найбільш 
популярних засобів досягнення цієї мети є розміщення на стіні полиць для посуду на висоті дещо 
вище звично витягнутої руки, або використання великої кількості горизонтально витягнутих елемен-
тів (лави, столи, тощо).

Стосовно формування простору, в сучасних інтер’єрах в якості характерних підходів необхідно 
виділити закруглення та пом’якшення кромок, меж поверхонь, що відповідає прийомам народної 
архітектури: відсутність циркульних форм та звертання до багатогранників як характерної ознаки 
української архітектури.

Асоціативність сприйняття простору, який на задум дизайнерів повинен кореспондуватися із 
народним житлом, робить значимою категорію масштабу інтер’єру. Використання дрібного масшта-
бу елементів у просторі (меблів, предметів ужитку) кореспондується саме  із масштабом народного 
житла.

Для більшості робіт, з точки зору категорії «членування», характерною є традиційна «триділь-
ність» - основа, тіло та завершення. Слід відзначити, що у великій кількості прикладів акцент ста-
виться на завершенні, тобто вирішенні падуги або брусів на стелі, що є найбільш проробленими. 

Будинок губернського земства у Полтаві.
Головні сходи другого поверху
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Такий підхід можливо обґрунтувати тим, що верхня частина стіни у просторі інтер’єру  виконує ту ж 
саму композиційну роль, що й покрівля традиційних народних будівель, значущість якої превалює 
над площиною стіни.

Основа, як і підкліт у народних хатах, стриманий й невеликий. На відміну від розвинених та про-
роблених поверхонь західноєвропейської або класичної архітектури, ми спостерігаємо позбавлену 
вертикальних елементів горизонталь бази. Тіло стіни, яке здебільшого заповнюється орнаментом 
або має акценти, що ритмічно повторюються, натякають на структуру власне стіни «хатинки» із 
масивом стінової площини, що прорізаються невеликими віконцями.

Стосовно використання такої категорії композиції як фактура в сучасних інтер’єрах, то слід від-
значити, що це є один із провідних засобів, який своєю присутністю має вказувати на безперечний 
зв’язок сучасної розробки із народною творчістю. Характеризуючи фактурні якості поверхонь, слід 
відзначити  повсюдне звертання до рукотворного характеру їх виконання, але надмірне захоплення 
їх «офактурюванням» призводить до небажаної подрібненості у сприйнятті інтер’єру. 

Традиційність використання у народних інтер’єрах деревини як такої, із виявленням її власних 
характеристик, безумовно, обумовлює її широке застосування і в сучасних розробках. Тому тек-
стурні якості цього матеріалу в значній мірі обумовлюються специфічність сприйняття інтер’єру.  
Але окремо можна виділити в якості текстурного матеріалу і орнаментальний розпис, що вклю-
чається у якості фрескових композицій на стінах або травлення на склі, і є одним з характерних 
прийомів, що реалізуються сучасними дизайнерами.

Таким чином, проведений аналіз засвідчив, що початок ХХІ сторіччя в українському дизайні 
відзначається актуалізацією звернення до національних витоків, що найбільш наочно відбилося у 
середовищному дизайні.

Тенденції звертання до українських національних коренів протягом ХХ сторіччя найбільш яскра-
вого відбиття здобули на початку сторіччя та у 30-50-ті роки саме в архітектурі. Наступні два етапи 
– 70-90-ті роки ХХ сторіччя та початок ХХІ цю тенденцію підтримали вже в дизайні середовища.

Сучасний етап пошуків застосування національних форм відзначається значним переважанням 
декоративістської складової, але водночас, пануючий постмодерністський підхід розширює дизай-
нерам можливості трансформації традиційного народного мовлення.
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ДУХОВНІ НАДБАННЯ ХХ ст. ТРЕБА
ЗАХИЩАТИ ВІД ПОЛІТИКАНІВ І ДИЛЕТАНТІВ

Наш час ознаменований істотним переглядом духовних цінностей, переосмисленням минулого. 
Національно-визвольний рух, державницькі змагання в Україні з 1917 р. дали потужний поштовх 
творчій енергії, ентузіазму в культурному будівництві, які згодом внаслідок багатьох потворних 
явищ сталінщини швидко згасли. Репресії, голодомори, брехня та лицемірство породили спусто-
шеність і бездуховність у суспільстві. 

Доба сталінщини, роки застою – це суцільні протиріччя. Казали одне – робили цілком інше. Ніби 
відкривалися шляхи для вільної творчості й розвитку національних культур, а насправді вихолощу-
валися й нівелювалися національні культури, патріотичні настрої національної інтелігенції ставали 
підставою для звинувачення в націоналізмі, а відтак репресій. Вже на початку 1930-х рр. література 
й мистецтво були підпорядковані прославлянню Сталіна і сумнівних успіхів колективізації та інду-
стріалізації. Вождь зображувався неодмінно мудрим і добрим, турботливим і гуманним, який днями 
й ночами думав про щастя та добро народу.

Силоміць насаджений метод соціалістичного реалізму виключав будь-який вияв інакодумства 
в мистецтві та літературі, будь-яку спробу критично поглянути на тіньові сторони життя. А, як відо-
мо, вже до 1932 р. таких тіньових сторін в його діяльності нагромадилось предосить. І це «вождь 
народів» добре усвідомлював. 

Окремі художники, вчасно збагнувши суть нових ідеологічних настанов, почали працювати в 
галузі історичної тематики, інші ж, не вдаючись до оцінки того, що відбувається, змушені були відо-
бражати так званий пафос доби, трудове піднесення. Багато хто сприймав тоді сталінські злочини 
як «перекоси», як тимчасові труднощі перехідного періоду на шляху до світлого майбутнього. Ба-
гато хто наївно гадав, що єдина в світі соціалістична держава йшла незвіданим шляхом, а відтак 
певні помилки – явище закономірне. Саме на цьому й спекулювала панівна комуністична верхівка. 
Крім того, мільйони радянських людей не знали правди, не бачили, що ж насправді відбувалося за 
мурами Кремля.

Безперечно, за радянської влади з’явилася велика кількість творів, які не відповідають сьо-
гочасним естетичним критеріям. Та в цьому винні не лише митці. Ідеологічні канони, складені за 
образом і подобою догматиків від мистецтва, відкинули на десятиріччя назад розвиток вітчизняної 
культури.



232

Попри все у минулі десятиріччя українські художники все-таки створили багато справжніх мис-
тецьких шедеврів, які гідно представляють націю на всіх світових рівнях. І тим прикріше, що й нині 
ще йде часом огульне заперечення всього, що було створено нашими майстрами у ті складні роки. 
Хіба можна викреслити з історії нашої культури імена представників реалістичної школи, таких 
як Й. Бокшай, М. Божій, П. Волокидін, М. Дерегус, М. Глущенко, С. Григор’єв, С. Гуєцький, А. Ер-
делі, І. Їжакевич, В. Касіян, брати В. та Ф. Кричевські, В. Костецький, М. Лисенко, В. Литвиненко,                       
Ф. Манайло, Г. Меліхов, С. Отрощенко, В. Овчинников, Г. Світлицький, К. Трохименко, М. Самокиш,                 
О. Шовкуненко, С. Шишко, І. Штільман, Т. Яблонська та багатьох інших митців, твори яких увійшли 
до скарбниці українського мистецтва ХХ ст.

Наприкінці 1940–на початку 1950-х рр. розпочала творчу діяльність ціла плеяда талановитих 
художників, які додали багато нового в образно-пластичну структуру українського живопису, скуль-
птури, графіки і монументального мистецтва. Наступні покоління представників реалістичної школи 
1960–1970-х рр. також збагатили образотворче мистецтво України пошуками нових виражальних 
засобів, особливо у графіці та живописі.

Культура і мистецтво радянського періоду становлять унікальну сторінку в системі світових 
духовних надбань, які ще з усією глибиною і повнотою не розкриті сучасною мистецтвознавчою 
наукою. 

Часто нинішні політики й окремі художні критики цей період іменують сталінським або тоталі-
тарним мистецтвом. Звичайно, культура і мистецтво народів колишнього Радянського Союзу роз-
вивались у надзвичайно трагічних і жорстоких соціально-історичних умовах. Парадокс радянської 
комуністичної системи полягав у тому, що, з одного боку, система все робила для розвитку культу-
ри як матеріально, так і морально заохочувала митців, а з другого – значна частина інакомислячої 
інтелігенції жорстоко переслідувалась, а чимало видатних митців загинуло у сталінських концта-
борах. От і залишається загадкою феномен великої культури ХХ ст. радянського періоду, коли в 
жорстоких умовах переслідування і партійної цензури створювались справжні шедеври світового 
значення, сповнені глибокої людяності, щирості, високого професіоналізму і патріотичності. Осно-
вним принципом її є цілеспрямована функція формування моральної атмосфери суспільства, чого 
ми практично не бачимо у мистецтві і культурі сучасності.

Аналізуючи процеси розвитку мистецтва ХХ ст., російська дослідниця Катерина Дьоготь 
об’єктивно з позицій сьогодення намагається окреслити найсуттєвіші його проблеми і невиправда-
но скептичне ставлення як до художньої культури, так і до нашої минулої історії. Вона стверджує: 
«Мистецтво ХХ століття при усій його заполітизованості і різких визначень як «тоталітарне», тобто 
як таке, що прославляло тоталітарний режим, який, до речі, дуже уважно ставився до потреб і по-
бутових проблем творчої інтелігенції аж до другої половини 1980-х років, буквально знищувалось 
критиками, які часто йшли у фарватері політичних сил і разом з новими вождями і партійними 
глашатаями накладали анафему на все підряд: на науку, культуру, технічні досягнення колишнього 
СРСР» [1].

І далі К. Дьоготь констатує: «... наприкінці ХХ століття мистецтво радянського періоду стало 
популярним, затребуваним насамперед меценатами, власниками художніх галерей багатьох країн 
Заходу і Сходу за безцінь вивезене у 1970–1980-х роках» [2]. 

Нині видається багато літератури про цей період і, особливо, в Росії (К. Дьоготь, А. Морозов,  
Н. Мурадян та ін.), де автори намагаються об’єктивно осмислити творчість митців країн колишнього 
СРСР як унікальний феномен, що до цього часу не усвідомлений і глибоко не осмислений мистец-
твознавчою наукою. Проте в Україні до цього часу не опубліковано жодного дослідження стосовно 
творчої проблематики цього періоду. 

Така ситуація не випадкова, бо чимало відомих «критиків» серед яких прізвища кандидатів і 
докторів наук досить негативно оцінюють здобутки української реалістичної школи, а тим часом 
власники художніх галерей і меценати скуповують ці твори за чималі гроші, бо вони мають велику 
мистецьку цінність, високу професійну культуру.

Художник, як і будь-яка людина, не вільний у виборі часу. Час обирає митця, нерідко пере-
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творюючи його на свого заручника. Нині переважній більшості митців старшого покоління завдяки 
сучасним критикам та ідеологам (здебільшого вони ж навчали нас і в радянські часи) доводиться 
нелегко як у моральному, так і в матеріальному плані. Демонтують пам’ятники, ховають у фондо-
сховища живописні полотна, на шпальтах бульварної преси шельмують видатних майстрів слова.

Вже стало майже нормою чи правилом, коли нас спонукують соромитися себе «вчорашнього». 
Хоч, нічого гріха таїти, вождів і героїв зображали та увічнювали майже всі, включно з нинішніми 
любителями шпурляти каменюки у своїх побратимів по творчості.

Розірвати, хай золоті, але все одно пута, під силу небагатьом, які спроможні лишитися со-
бою, незалежно від того, чи скандують маси пам’ятне усім з перших років незалежності «Ганьба!», 
чи у ностальгійному пориві старанно виводять «Вставай, проклятьем заклейменный!». Мабуть, не 
лише у цьому має бути наш інтерес – перемивати кісточки наших попередників, паплюжити людей, 
які щиро вірили в краще майбутнє завдяки добре організованій пропагандистській машині. Мис-
тецтвознавство має бути спрямоване не на бажання перекреслити «все і вся», а ґрунтовно, без 
політичних закликів і ярликів розібратися у тому, що це було, побачити, зрозуміти події і людей, які 
опинилися заручниками епохи, у тому числі (і насамперед) – творчу інтелігенцію. 

За останні роки в періодичній пресі часто згадуються в негативному плані такі визначні 
художники-реалісти і педагоги, як О. Шовкуненко, В. Пузирков, О. Лопухов, В. Шаталін та ін. Цих та 
інших художників звинувачують у тому, що відображаючи реальні події ХХ ст., вони вдавались до 
«кон’юктурщини», розробляли «прохідні теми», проте жодним словом критики не обмовились щодо 
професійного рівня творів цих митців.

Такий суб’єктивний підхід до творчості художників минулого насторожує, бо зараз митці подібні 
прояви розцінюють як тенденцію української критики, що виступає проти розвитку фігуративного 
живопису в сучасних умовах. Склалась парадоксальна ситуація! Виявляється, що для створення 
історичного багатофігурного полотна нема не тільки матеріального стимулу, а й морального.

Такі «аналітики», що перекреслюють творчі надбання часів радянської доби, в якій дійсно до-
мінували вимоги тогочасних державних замовників, не помічають, що в сьогоднішніх ринкових від-
носинах, коли держава раптово покинула творчу інтелігенцію напризволяще, створилась ситуація, 
не менш трагічна для розвитку художньої культури. На зміну державного меценатства прийшов 
інший «соціальний замовник» – середній прошарок «нових українців» зі смаками і естетичними 
вимогами, далекими від високої духовності. І більшість митців змушені підлаштовуватись під їхні 
вимоги, під смаки закордонних туристів. Отже, з’явився «новий соціальний замовник», який диктує 
рівень мистецтва під вимоги «художньої лавки» Андріївського узвозу.

Таким чином, нові соціальні умови «звільняють» художника від значних тем соціального зву-
чання, а тематична картина, що в усі історичні періоди була пріоритетним показником високого 
мистецтва національних художніх шкіл, стала надзвичайно рідкісним явищем в українському об-
разотворчому мистецтві останнього десятиріччя ХХ – початку ХХІ ст.

У сучасній художній критиці можна виділити такі відгалуження: академічне і журналістське. Сто-
совно академічної критики, що будується на основах мистецтвознавчої науки, публікується чимало 
досліджень українських мистецтвознавців у спеціальних збірниках і періодичних виданнях, де вони 
більш ґрунтовно намагаються викласти проблеми художньої культури минулих років. Стосовно що-
денної періодики різного ґатунку, то тут переважно друкуються матеріали, які несуть у собі інфор-
маційну або популяризаторську функції, розраховані на масового читача, який через необізнаність 
може повірити в безліч сенсаційних вигадок.

Звичайно, ці питання не вичерпуються проблемами художньої критики. Як і все наше суспіль-
ство, критика переживає нелегкі часи, звільняється від стереотипів, вливається у складні художні 
процеси, адаптується у нових соціальних умовах і намагається зайняти свою гідну нішу, утверди-
тись у своїй високій місії – збагачувати нашу велику національну культуру, сприяти її розвитку. І 
вже тепер маємо втішні зрушення. Цим зрушенням теоретичної думки три роки тому поклав початок 
цікавий і перспективний проект «Ноїв Ковчег» О. Петрової, якій слід продовжувати подібні проекти, 
але у більших масштабах.
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Ця виставка викликала суперечки, проте вона довела, що окремі мистецтвознавці даремно ла-
мали списи: авангард чи реалізм? Радує й те, що автор проекту відзначила таку подію як справжній 
глибокий аналітик і професіонал. В анонсах і анотаціях до розділів виставки я з утіхою прочитав 
її виважені слова: «Безпощадні суперечки адептів різних напрямків давно відгриміли, а кращі їхні 
твори виявились здатними не ворогувати, а допомагати історичному існуванню одного з одним».

З такими висновками авторитетного і талановитого критика і не менш талановитого живописця, 
що сповідує у своїй творчості авангардистські, постмодерністичні традиції, можна повністю погоди-
тись. Справді, аналізуючи твори різних періодів, ми переконуємось, що абстрактні полотна, реалізм 
і, навіть так звані «перехідні» твори революційної тематики, здавалося б зовсім непримиренні за 
своєю стилістикою, виявляються близькими за духом, несподіваними за гармонією кольору, ком-
позицією.

Час впливав і приміряв їх своїм як трагічним, так і романтичним забарвленням. І хвала Богу, що 
ми починаємо розуміти ці явища і об’єктивно оцінюємо досягнення нашої унікальної культури ХХ ст.

Окремі українські дослідники досить примітивно і поверхово підходять до вивчення як природи 
авангарду, модернізму, постмодернізму, так і соціалістичного реалізму ХХ століття. Чимало з них 
добувають популярність на їх протиставленні, нехтуючи всебічним і глибоким вивченням витоків 
цих явищ у світовому мистецтві минулих віків.

Соцреалізм радянського періоду ХХ ст. (в усіх видах і жанрах мистецтва (кіно, музика, архі-
тектура, театр, література, і, звичайно ж, образотворче мистецтво) надзвичайно складне явище в 
історії світової культури, в якому переплелись художні течії і стилі багатьох епох і століть.

У 1930-х роках геніальний Казимір Малевич розпочав писати таке теретичне дослідження, в 
якому планував проаналізувати ці явища в майбутньому і видати книгу під назвою «Ізологія». Але 
цього він так і не здійснив. І все ж його пророчі слова, що живопис у майбутньому повернеться 
до фігуративності, тільки в оновленому вигляді, заслуговують серйозного вивчення і осмислення 
сучасними митцями і мистецтвознавцями.

Російські дослідники більш глибоко і виважено ставляться до вивчення історії культури своєї 
країни. Зокрема В. Турчин без політичного надриву констатує: «...соціалістичний реалізм був очі-
куваним. Більше того, про нього мріяли і програма його створювалась за активної участі творчої 
еліти задовго до офіційного затвердження терміну – соцреалізм» [3]. Слід наголосити, що комісія 
під головуванням Й. Сталіна, куди входив і представник від України художник-конструктивіст В. 
Єрмилов, цей термін затвердила ще в кінці 1920-х рр. Далі Турчин служно зауважує, що «... старе і 
нове розташовується в історії мистецтва ХХ століття в елементарній послідовності, діє у взаємному 
перехрещенні, охоплюючи глобальний простір і значний історичний час» [4].

Продовжуючи думки В. Турчина, К. Дьоготь звертає увагу на те, що «...соціалістичний реалізм... 
вписується у давню російську традицію критики авангарду за його однобічність за допомогою апе-
ляції до ідеалу тотальності. Така традиція є частиною самого авангарду, останнім проектом якого 
соціалістичний реалізм і став...» [5]. У своїй монографії К. Дьоготь з цього приводу наводить думку 
видатного теоретика Б. Гройса: «Соціалістичний реалізм є пізньою стадією авангарду і одним із 
варіантів загальносвітового мистецтва 1930-х років, що претендували на власну абсолютність».

Вивчаючи історію становлення і розвитку соціалістичного реалізму, а також документи і по-
станови партійної верхівки і праці критиків тієї пори, не слід ототожнювати політичну тріскотню та 
їх повчальний тон з культурою цієї пори, а зосереджуватись не так на сюжетно-змістовній осно-
ві творів, як на тонально психологічних, емоційних нюансах, звучанні колориту творів, що часто 
передає і випромінює дійсний природний стан митця під час створення художніх полотен на теми 
радянської дійсності періоду тоталітарного режиму. Відомо, що переважна більшість художників, 
окрім виконання офіційних замовлень на радянську тематику, писали твори «для душі», прихову-
ючи їх від «всевидячого ока» начальства від культури. Зокрема російський художник І. Бродський, 
який створив цілу серію картин на історико-революційну тематику і зокрема декілька композицій, 
присвячених В. Леніну. Навіть у той час критик А. Ефрос писав: «Від його картин віє холодом і 
байдужістю... Бродський живе на двох поверхах. На одному поверсі у нього майстерня радянської 
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тематики, на другому – ательє старомодних пейзажів і жанрів. Перший Бродський – це автор пор-
третів радянських діячів,.. вони мають відбиток неабиякого технічного досвіду та внутрішнього 
холоду». Торкаючись «другого» поверху, критик стверджував: «Відклавши тематичний пензель і 
повернувшись до себе, додому, він береться писати для душі» [6].

Саме так ми змогли б відкрити нові сторінки в історії мистецтва того складного й трагічного ХХ ст. 
Художня критика завжди була у вирі суспільства й відгукувалася на пекучі проблеми культурного 
життя. Як одна зі складових частин мистецтвознавства, вона є посередником у складних стосунках 
між художником, мистецьким процесом, зрештою, усією культурою та глядачем, читачем, публікою. 
Спираючись на усталені морально-етичні критерії, науково-теоретичні концепції та культурні над-
бання свого часу, художня критика є не лише знаряддям оцінки творів мистецтва, фахового рівня їх 
авторів, місця і ролі їх в мистецькому середовищі суспільства, а й виконує роль важливого чинника 
у формуванні мистецького процесу, сприяє підтримці тих чи інших художніх тенденцій, напрямів, 
стилів. Саме тому на художніх критиків в усі часи покладалася висока відповідальність, адже не-
рідко вони ставали на захист відкинутих суспільством митців і тим самим сприяли їхньому визна-
нню й тому, що їхні здобутки залишаються нащадкам. Водночас історія знає й чимало прикладів 
реакційної критики, завдяки якій як окремі митці, так ї цілі школи зазнавали забуття а то й були 
просто знищені, як це було з митцями-бойчукістами в Україні у 1930-х рр. Особливої шкоди культурі 
завдала насаджувана в практику Комуністичною партією теорія класової боротьби, яка стала під-
ґрунтям запровадження в мистецтві й підтримки художньою критикою догм і теорій так званого со-
ціалістичного реалізму. Вони були інструментом активної боротьби з національним мистецтвом, що 
тягло за собою як політичні, так і фізичні розправи над митцями в період сталінських репресій і так 
званого періоду розвинутого соціалізму, коли критика могла звеличити художника, або запроторити 
його в ГУЛАГ, сприяти тому, що митець на тривалі роки був замовчуваний, а його їм’я вилучалося 
з наукового вжитку.

Не менш важливий період пережила і досі переживає художня критика в Україні із здобуттям 
незалежності, коли руйнувалися старі оцінки і критерії, ламалися долі багатьох митців, а критики 
відповідали на це мовчанням, не зумівши знайти себе у нових умовах свободи, яку багато хто ро-
зумів як уседозволеність.
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ГЕНЕЗА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ:
Масовість мистецтва у вимірі античності і західного Середньовіччя

В епоху стрімкого розвитку новітніх електронних комунікацій питання масовості мистецтва та 
культури постійно перебуває у фокусі уваги наукової спільноти та громадськості, а категорія масо-
вості набуває нового соціокультурного прочитання в контексті сучасної глобальної масової культури 
ХХІ століття. Поняття масова культура від своєї появи несе на собі елемент елітарної зневаги до 
цього явища, розуміється як товар, поява, масове тиражування та споживання якого стали можливи-
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ми завдяки новим масовим комунікаціями ХХ століття. Масова культура асоціюється з низькими сма-
ками, спрощеними сюжетами, банальними творами, які швидко поширюються і добре продаються. 
Традиційним є ганити продукцію масової культури та звинувачувати її у дегуманізації суспільства. В 
основі негативного розуміння терміна масова культура лежить конфлікт масового та елітарного.

Термін масова культура виник у середині ХХ століття, проте масові та елітарні тенденції при-
таманні мистецтву протягом усього його історичного розвитку. Про це свідчить аналіз європейської 
культури, яка є базою феномену масової культури. Саме тому ми звертаємося до історичного кон-
тексту масовості в європейському мистецтві, залишаючи поза нашою увагою китайську, арабську, 
індійську та інші культури, котрі сьогодні є активним чинником глобальної масової культури. Ми по-
діляємо точку зору відомого вченого М.Л. Гаспарова, що, коли «ми протиставляємо високу культуру 
та масову культуру, ми малюємо картину світу, подібну до релігійної чи платонівської. На одному 
боці існує світ істинний, на другому – хибний, і щоб причаститися до світу істинного, треба струсити 
з себе світ хибний. Якщо ми не є платоніками, то не будемо вдавати з себе небожителів: визнаємо, 
що оточуючий нас світ є не зовсім уже таким хибним. І будемо, спираючись на нього, осмислювати 
себе і будувати для себе та інших сходи до світу високої культури» [1]. Грецькі вази, перед якими ми 
благоговіємо, були масовою культурою, а драми Шекспіра – масовим видовищем. Про це свідчить 
історія культури.

* * *
Початкові форми мистецтва первісного суспільства характеризуються його утилітарністю, при-

кладним характером, загальнодоступністю та загальнозрозумілістю, а відтак – масовістю. Інакше 
мистецтво не могло б виконати свою утилітарну (сакральну чи суто прикладну) функцію в пер-
вісному колективі. У наскельних зображеннях, що їх розуміли всі прадавні люди, відтворювано 
диких звірів, ритуальні танці, знаряддя праці тощо. Головними властивостями мислення первісної 
людини були синкретичність, конкретність, образність, а базувалося воно на міфологемах і не зна-
ло відсторонених понять. Мистецтво, як і інші форми суспільної свідомості, ще не вирізнялося зі 
світосприйняття первісної людини, не існувало в його сучасному розумінні, але вже існували всі 
ознаки специфічного явища первісної культури.

Первісна людина, у тому числі й первісний художник, не протиставляла себе колективу, грома-
ді. Тотемна образність говорила людині про тотожність її життя з життям навколишнього світу, про її 
тотожність з природою. Подальший розвиток культури і мистецтва характеризується втратою такої 
тотожності. Процес цей розгортається поступово і реалізується в добу Нового часу.

Античність

Специфіка античної свідомості багато у чому зумовлювалася тією особливою роллю, яку віді-
гравало мистецтво в Стародавній Греції. Воно було тісно пов’язане з політикою та ремісництвом. 
Грецька естетика вважала утилітарно-практичну функцію мистецтва головною і розглядала його 
як форму ремісництва: воєнний щит був не тільки зброєю, він був об’єктом естетичної насолоди. 
Гомер в «Іліаді» присвячує сто тридцять поетичних рядків зображенню картини виготовлення богом 
Гефестом щита для Ахіллеса. Це своєрідна подорож шляхами життя, яка закінчується небуттям, а 
сам щит виступає образом світової гармонії. До речі, існує цікава версія археологів, що щит Ахілле-
са знаходиться у сховищах-катакомбах храму, присвяченого герою. Храм цей було розташовано на 
теренах України на острові Зміїний. Можна сподіватися, що скарби храму буде знайдено і легенда 
перетвориться на історичну реальність. Адже було відкрито німецьким археологом Г. Шліманом 
Трою, яка до того вважалася плодом фантазії великого Гомера.

Відомий німецький просвітник і теоретик мистецтва Йоганн Йохим Вінкельман, вивчаючи анти-
чне мистецтво, підкреслював: «Слава і щастя художника не залежали від догоджання неосвіченій 
гордості. Твори мистецтва обговорювалися не позбавленим смаку нікчемним критиком, возвели-
ченим завдяки низькопоклонству та догідництву, а оцінювалися та нагороджувалися мудрішими 
з народу на загальних зборах греків» [2]. Античних митців можна вважати привілейованими лише 
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з сучасної схибленої на привілеях точки зору: в своїх власних очах вони були передусім рівно-
правними громадянами поліса, а не обраною кастою. Митці не мислили себе поза полісом, діяли 
та творили як рівноправні громадяни і для всіх громадян. На рабів, звичайно, таке рівноправ’я не 
поширювалося.

Основою єдності митця та суспільства слугував і домінантний для античності традиційний тип 
творчості, що характеризує мистецтво, яке використовує міфологію, як основну базу для творчості. 
Варто зауважити, що традиційність мистецтва античної Греції відмінна від традиційного мистецтва, 
наприклад, Ближнього Сходу вже тим, що у першому присутня чітка авторська складова, а друге 
орієнтується на анонімність.

Давньогрецькій літературі була притаманна усна техніка. Епічні твори виконувалися аедами 
– співаками-імпровізаторами, творцями грецьких пісень. Проте не тільки епос, але й інші твори 
грецької літератури вимагали усного виконання. Культова поезія, поетичні твори, що виконувалися 
зі святкових нагод, призначалися для декламації, а не для індивідуального читання. Усна передача 
творів драматичних жанрів була зрозуміла сама собою. Еротична лірика виконувалася під час бен-
кетів. Художня проза була представлена промовами афінських ораторів Ісократа та Демосфена, а 
також філософськими текстами: Платон і Аристотель приділяли багато уваги літературній обробці 
своїх творів [3]. У класичній грецькій літературі лише текст, що прозвучав, здійснював себе. Епос, 
лірика, драма, проза, до якої входили також риторика, історія та філософія, були призначені для 
публічної декламації.

Усність грецької літератури була запорукою її масовості, широкого розповсюдження. Цікаво, 
але факт усності був одночасно й запорукою елітарності давньогрецької літератури: Платон бачив 
у сувоях і книжках певне приниження істинної мудрості, адже вони промовляють до всіх, а істинний 
філософ – тільки до вибраних та посвячених. «Будь-який твір, один раз записаний, перебуває в 
обігу всюди – і в людей, що розуміють, і в тих, кому взагалі не треба його читати і він не знає, з ким 
треба спілкуватися, а з ким – ні», – твердив Платон [4]. Сергій Аверінцев висловив цікаву думку про 
те, що греки тих часів так само ставилися до записаного слова, як наші сучасники ставляться до за-
писаної музики, до нотного письма: якою важливою б не була утилітарна роль музичної партитури, 
реальна музика можлива тільки як звучання [5].

Цікаво, що про аедів йдеться і в «Іліаді» й «Одіссеї». Їх мистецтво ставиться в один ряд з 
майстерністю теслі чи лікаря, і говориться про те, що співець мав право одержувати винагороду 
за свою майстерність. Аудиторією аеда був весь поліс. Його з однаково великою увагою слухала і 
аристократія, і прості громадяни. Часом аед ставав новинарем – постачав публіці свіжі новини. Але, 
безумовно, головним було мистецтво виконання. Найталановитіші аеди буквально зачаровували 
слухачів, уводячи їх у священний транс. В «Одіссеї» греки захоплено слухають піднесену оповідь 
про своє повернення з Троянської війни, а сам Одіссей хвалить аеда за пісні та високе вміння. «В 
це вміння епічного співця входило все, починаючи з відмінної від повсякденної мови епосу, віршо-
ваного метру, а також модуляції голосу, яким промовлялася билина, до засвоєння чималого запасу 
усталених формул для відтворення актів побутового і релігійного життя (опис прийому їжі і питва, 
пробудження ранком і відходу до сну, офірувань), порівнянь, коротких і деталізованих, постійних 
епітетів, прийомів композиції, мистецтва характеристики дійових осіб оповіді. Засобом останнього 
в аедів було різнобарв’я мовних прийомів героїв» [6].

Отже, наявність цілого ряду спеціальних прийомів і засобів відрізняла виклад подій аедом від 
побутової мови, що вело до концентрації уваги аудиторії. Аед при цьому залишався у повній мірі 
зрозумілим і викликав загальне емоційне захоплення. Героїчні пісні могли виконуватися, звичайно, 
без такого рівня майстерності, будь-ким, хто міг наслідувати виконання аедів. Так, в «Іліаді» один 
з головних її героїв, Ахіллес, співає у своєму наметі пісні, присвячені подвигам міфічних героїв (IX 
пісня «Іліади»). Саме з пісень-імпровізацій аедів народжувались величні поеми, такі як «Іліада» та 
«Одіссея».

На зміну імпровізаторам-авторам аедам в VІІ–V столітті до н.е. приходять рапсоди, які так само 
подорожують давньогрецькими містами, лише повторюючи тексти, які належать іншим авторам. 
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До речі, подібне розподілення можна спостерігати в епоху Середньовіччя, коли тексти створювали 
співці-трувери, а співці-жонглери лише виконували їх.

У Стародавній Греції було поширене влаштування змагань (агонів) серед аедів. Найвідоміші 
змагання відбувалися на острові Делосі під час свят на честь бога Аполлона. За переказами, в таких 
змаганнях брав участь сам Гомер. Співців, що походили від Гомера і виконували перед народом його 
пісні, називали гомеридами. Згодом, так почали називати і рапсодів, що не походили від Гомера.

Втім, змагання відбувались не лише серед майстрів епічної поезії, а й серед поетів-ліриків, най-
знаменитішим серед яких вважався Піндар. Проте і йому випало зазнати гіркої поразки на поетичних 
змаганнях. Перемогла Піндара знаменита поетеса Корінна з Беотії. У своїй творчості вона широко 
користувалась не лише відомими міфами, але й місцевими переказами, що робило її особливо по-
пулярною та знаною серед своїх співвітчизників. Давньогрецький письменник Павсаній пояснював 
секрет успіху Корінни саме зрозумілістю її мови. За одними свідченнями, вона перемогла Піндара 
в змаганнях п’ять разів, а за іншими була наставницею молодшого поета і давала добрі поради, 
зокрема, як зберігати почуття міри, користуючись міфологічними образами. В рідному місті поетеси 
Танагрі було поставлено її статую, – адже Корінна була не тільки талановитою поетесою, а й однією з 
найвродливіших жінок свого часу. Для історії залишилися імена таких поетес, як Міртіда, Праксіла.

Та найвизначнішою серед жінок-поетес була, безперечно, Сапфо з острову Лесбос. Сам Пла-
тон називав її прекрасною десятою музою. Її вірші були надзвичайно поширені в античному світі і 
багато цитувались різними авторами. У своїх поезіях вона спиралась на народні лесбоські співи. Як 
вважають дослідники, саме звідти і народилась знаменита сапфічна строфа. Вона знайшла широке 
розповсюдження в європейській поезії, а також українській і російський, зокрема в «Слов’янській 
граматиці» Мелетія Смотрицького. Постать Сапфо привертала увагу Лесі Українки, яка присвятила 
їй незакінчену драматичну поему. Крім того, в ліричних віршах українська поетеса наслідує стиль і 
мелодику віршів Сапфо.

Свій талант Сапфо присвятила коханню в усій багатобарвності його проявів і ніколи не звер-
талась до тем політичних, хоч у певний час і стала жертвою політичних переслідувань і повинна 
була покинути рідний Лесбос. Після повернення поетеса створює школу для дівчат, яку називає 
домом, присвяченим музам. Тут можна було побачити дівчат з усіх куточків Греції. Кожна з учениць 
привозила з собою пісні своєї батьківщини, які Сапфо охоче використовувала у власних творах. Ді-
вчата навчалися співу, танцям, грі на музичних інструментах. У школі існував хор служительок муз, 
який виконував як сакральні гімни, так і поетичні діалоги, що вели між собою Сапфо та її учениці. 
Сама Сафо робила все, аби поезія та мистецтво знайшли якнайширше розповсюдження. Зусилля 
поетеси зустрічали повагу і розуміння з боку її співгромадян. Її зображення навіть було викарбовано 
на монетах міста Мітілени – найзначнішого на Лесбосі.

Згадавши, навіть вибірково, лише кілька імен з літератури античної Греції, можна переконатися, 
що поезія, музика, спів, були невід’ємною частиною існування вільного громадянина поліса, про-
никаючи в усі сфери особистого та суспільного життя, а не належали лише вузькому колу цінителів 
прекрасного.

Не менш приваблював стародавніх греків театр, де вирували пристрасті героїв, добре знайо-
мих кожному жителю поліса з міфів і сказань. Саме в античній Греції був покладений початок ху-
дожньому розвитку драматичного виду поезії. «Драма, на відміну від епосу та лірики, вже в перших 
своїх художніх виявах зберегла весь синкретизм обрядового хору, моменти дії, сказання, діалогу» 
[7]. Театральне дійство виникло з обрядів, сакральних ігор. Масовості грецької драми сприяло її по-
ходження від культу бога Діоніса, а також те, що міфологічні сюжети вільно переходили в поетичні, 
адже в Греції не було нездоланної прірви ніж богами і людиною [8].

Науковці, що вивчають походження античного театру, пов’язують його витоки з міфом та риту-
алом. У процесі переходу від полювання до землеробства ритуали в яких, відтворювалися хода і 
рухи тварин, поступово змінювалися на більш абстрактне дійство, де передавалася вже зміна пір 
року, прихід весни, коли починались польові роботи, чи осені – пори збору врожаю.

Цікавим є момент перевтілення, який найбільш повно спостерігався під час свят на честь бога 
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Діоніса. І не тільки тому, що його почет мав вигляд ходи козлів (саме цап був тотемною твариною 
цього божества), учасники його натягали на себе козячі шкури і прикрашували голови рогами. Важ-
ливо і те, що учасники дійства, починаючи зі звичайного сп’яніння (за Симоніодом «від сп’яніння 
пішли комедія і трагедія в Ікарії» [9]), переходили до екстатичного стану, що мав надзвичайно су-
гестивний характер. Варто згадати дії менад чи вакханок, жінок, прикрашених вінками з винограду, 
які протягом свят на честь Діоніса носилися, озброєні тирсами, горами і долами. І горе тому, хто 
траплявся їм на шляху: досить згадати долю легендарного Орфея.

Екстаз діонісійських свят передався від безпосередніх учасників ходи до натовпу. Власне, діяв 
уже той самий механізм театрального дійства, коли виконавець заражає своєю пристрастю і на-
тхненням глядачів. На думку дослідників, класичний театр наслідував ритуальні дійства ще в одно-
му: вистави відбувалися саме під час діонісій, тобто свят на честь бога Діоніса. В самих дійствах 
відбувалися теж перевтілення, що і згодом мало місце на театральній сцені. На колісниці, що мала 
вигляд корабля, перебував той, хто зображав самого Діоніса, часто це був маленький хлопчик. 
Колісниця прикрашалась фалічними символами, а хори виконували дифірамби на честь божества. 
І до сьогодні відгомони цього дійства залишилися в обрядах фракійських селян.

Цікавим є той факт, що розповсюдження та утвердження культу Діоніса відноситься до VІІІ–VІІ 
ст. до н.е. і пов’язується зі зростанням міст-держав (полісів) та становленням полісної демократії 
у Греції. Пов’язаний зі стихіями землі Діоніс протиставлявся Аполлону, як богу передусім родової 
аристократії. Народна основа культу Діоніса відобразилася в міфах про незаконне народження 
бога і його тривалу боротьбу за право ввійти на Олімп [10]. Звичайно, було б занадто прямоліній-
ним прикладати дихотомію масового та елітарного до цих двох божеств античної Греції, проте деякі 
паралелі нам видаються досить красномовними. У тому числі одурманюючий, п’янкий (в повному 
сенсі цього слова) дух культу Діоніса – адже згідно з міфами всюди, де він з’являвся, розквітав 
культ виноробства і вакханалій (у Римі його знали під іменем Вакха), протягом яких люди звільня-
лися від мирських проблем у священному екстазі.

Про діонісійське та аполлонівське начало в грецькій культурі написано багато, і насамперед 
Фрідріхом Ніцше в його відомому дослідженні «Народження трагедії з духу музики» [11], який, ана-
лізуючи їх та протиставляючи, підкреслює утаємниченість, індивідуалізм, інтелектуалізм, відчуття 
міри, пророчий характер аполлонівського культу і його протилежність культу діонісійському, у тому 
числі завдяки повному єднанню людини та природи. Саму сутність античної Греції філософ бачив в 
єдності і боротьбі цих двох начал, найвищим синтезом яких є антична трагедія. У свою чергу, Карл 
Юнг різко протиставляв діонісійське та аполлонівське як екстравертність почуттів і інтровертність 
розуму.

Очевидні елементи театрального дійства мали місце і в містеріях, де участь брали лише посвя-
чені. Німецький філософ-містик Рудольф Штайнер називає містерію «таємною релігією вибраних, 
що існувала одночасно з релігією народною, – і підкреслює: давні люди дивилися на містерії як 
на щось небезпечне. Шлях до таємниць буття пролягав через світ жахів, і горе тому, хто недо-
стойним чином намагався проникнути туди. Не було більшого злочину, ніж видати таємницю непо-
свяченому... Відомо, що Есхіл був звинувачений у тому, що переніс на сцену щось із містерій. Він 
врятувався від смерті втечею до вівтаря Діоніса і судовим розслідуванням, яке показало, що він 
не був посвяченим» [12]. Уже сама участь у містеріях тільки посвячених робило ці дійства та їхніх 
учасників, говорячи сучасною мовою, елітарними.

У драматичних дійствах, що відбувались під час містерій, зокрема знаменитих Елевсинських 
містерій, ішлося про кохання Зевса і Деметри, про викрадення дочки богині Кори (Прозерпіни) бо-
гом Плутоном та про пошуки її Деметрою і про повернення Кори на півроку до матері з Аїда. Як 
бачимо, містерії теж були свого роду відображенням землеробських циклів. Тісний зв’язок грець-
кого театру з міфом і ритуалом був запорукою того, що й висока трагедія була близька і зрозуміла 
найширшій аудиторії, так само як поеми Гомера чи ліричні вірші Піндара.

Ще один момент, який пов’язував античний театр не тільки з вибраною публікою, – це вла-
штування змагань, які мали місце не лише серед атлетів, музикантів, співаків і поетів, а й на теа-
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тральній сцені. «У греків було прийнято змагатися в усьому, що несло в собі можливість боротьби. 
Змагання чоловіків у красі складали елемент Панафінеїв і спортивних ристалищ на честь Тезея» 
[13]. Відомий голландський культуролог і філософ Й. Хейзинга бачить в агональному (змагальному) 
началі основний ігровий принцип, що являв собою «перехід у змагальній грі до культури» [14], при 
якому змагання часом ніби поглинало життя і одночасно втрачало, так би мовити, свою ігрову та 
культурну цінність, вироджуючись у чисту пристрасть суперництва. Вихідним пунктом тут є, мож-
ливо, уявлення про майже дитяче відчуття гри, яке реалізується в цілому ряді ігрових форм, тобто 
пов’язаних з правилами, і відторгнутих з «повсякденних дій, в яких могли розвинутися вроджені 
потреби ритму, передування антитетичної кульмінації та гармонії. З цим почуттям гри рука в руку 
виступає дух, що прагне честі, достоїнства та краси. Містичне і магічне, все героїчне, все мусичне, 
логічне і пластичне шукає собі форму виразу у благородній грі. Культура зароджується не як гра і 
не з гри, а у грі» [15]. Ми навели таку розлогу цитату з відомого голландського культуролога, щоб 
іще раз звернути увагу на те, яке глибоке коріння, в тому числі і в ігровому началі, мало мистецтво 
сцени в Елладі.

Сергій Аверінцев слушно підкреслює, що театр перетворив основні психологічні риси грека – 
публічність та майданність – на феномен культури, а отже, може служити символом античності 
[16]. Цікаво зауважити, що покриття витрат на театральну виставу у греків вважалося почесною 
місією для багатих городян. На театральні постановки в Греції збиралося чимало глядачів, про що 
свідчить кількість місць у театральних будівлях, що збереглися до наших днів: в афінському театрі 
вона сягає 17 000, в Мегаполісі – 44 000. Склад глядачів був різноманітним – були і жінки, і діти, і 
раби. Великі драматурги Греції: Есхіл, Софокл, Еврипід, Аристофан, Менандр – користувалися по-
пулярністю та любов’ю городян не менш ніж мудрі правителі та переможці Олімпійських ігор [17]. 
Недарма Плутарх Херсонеський дає високу оцінку драматургу Менандру, бо він був зрозумілим 
людям різного соціального становища та віку. «Адже одні драматурги пишуть для натовпу, для 
черні, інші – для небагатьох, а сказати те, що складається з обох видів поезії, те, що підходить всім 
і кожному – нелегко» [18].

Платон вважає, що трагедії та комедії є лише тінню тіней – імітують земні речі, які є самі по 
собі лише тінню безсмертних ідей. До того ж, вони звертаються до людських пристрастей, а отже, з 
точки зору філософа, мають згубний вплив на моральний стан громадян. У його ідеальній державі 
прийнятні лише дифірамби на честь богів та доброчинних людей. Навіть великому Гомеру теж не 
знаходиться там місця, хоча поки що ніхто не може його замінити: «Поет цей виховав Елладу, і 
заради керування людськими ділами і просвітою варто його ретельно вивчати і, згідно з ним, ви-
будовувати своє життя» [19].

У вченні Платона звучать ідеї елітарності мистецтва і філософії. Останню філософ вводить до 
кола муз. Поет-філософ зображує не просто життя, як він його знає, але буття, як він його розуміє. 
Античні критики називали Платона геніальним суперником Гомера. Рудольф Штайнер точно підсу-
мовує, що «мудрість Платона і грецький міф зливаються воєдино, а також мудрість містерій і міф. 
Створені боги були змістом народної релігії; історія їх виникнення була таємницею містерії» [20].

Великий учень Платона Аристотель у знаменитій «Поетиці» [21] досліджує поетичне мисте-
цтво, драму, епос, простежує зародження трагедії та комедії, вводить поняття трагічного катарсису. 
Варто зауважити, що предметом аналізу та уваги філософа стають масові за його часів форми по-
езії, а слово народний у Аристотеля означає ще й загальнорозповсюджений [22].

Аристократичним поглядам афінської школи протистояли кініки «крайнє ліве, плебейське – де-
мократичне і матеріалістичне крило в античній філософії» [23]. Засновниками цієї філософської 
школи були Антисфен і Діоген. Кініки відображали світосприйняття найбідніших верств населення, 
у тому числі й рабів. Майже всі представники цієї філософської школи займалися літературною ді-
яльністю – складали параподії та сатири, їхньою принциповою особливістю було говорити правду 
сміючись. Кініки максимально намагалися наблизитися до нижчих верств суспільства, відмовляли-
ся від будь-якого матеріального добробуту, задовольнялися лише найнеобхіднішим, з презирством 
ставилися до розкошів. Серед кініків та кінізуючих письменників були вихідці з рабів: один з найори-
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гінальніших сатириків епохи еллінізму Меніп із Гадар, сатиричний поет Монім із Сіракуз тощо. Кініки 
висміювали аристократію і протиставляли Гомерові, поетові царів, Гесіода, поета селян. Їхніми 
героями ставали вихідці з простого народу, тимчасом як офіційна олександрійська поезія надиха-
лася образами вельможних постатей.

Прагнучи максимальної демократичності, кініки часто заходили занадто далеко у своєму запе-
реченні тих мистецтв, які не висловлюють моральних ідей у доступній відкритій формі, у тому числі 
й скульптури. Вони вважали, що скульптура не може відобразити людської суті та душі, а дає лише 
зображення красенів-атлетів. Останні ж були мішенню найуїдливіших насмішок з боку кініків. Адже 
з точки зору філософів цієї школи зовнішня краса нічого не означала, а ідеалом мали слугувати 
потворний раб Езоп і Сократ. Кініків дивувало й обурювало, що скульптура коштує великих грошей, 
а хліб насущний продається задешево.

Пластичність і тілесність були головними рисами античної свідомості. Класична антична ес-
тетика стверджувала принцип співмірності з людським тілом, що пояснює суспільне значення та 
масову популярність скульптури. Гегель розглядав скульптуру як домінуюче мистецтво античності: 
«Це відчуття завершеної пластики у божественному та людському притаманне переважно Греції. 
Розуміючи Грецію як країну поетів та ораторів, істориків та філософів, ми ще не осягнемо її в її 
суті, якщо не звернемося і не розглянемо образи як епічних і драматичних, так і реально існуючих 
державних діячів та філософів, виходячи з їхньої пластики.

Бо як люди практично діючі, так і поети, і мислителі, у щасливі дні Греції мають цей пластичний, 
загальний, і все ж таки індивідуальний, однаковий у внутрішньому та зовнішньому, характер» [24].

Поділяючи таку точку зору, Іполит Тен пише, що всі інші види мистецтва лише імітували і супро-
воджували скульптуру, «жодне з них не виразило з такою повнотою національного життя, жодне з 
них не було таким розробленим та таким загальнонародним» [25]. Цікаво, що масовості, загально-
доступності та зрозумілості античної скульптури сприяла її поліхромність. Водночас абсолютизація 
пластичності обмежувала художні можливості античності. Мистецтво музики та поезії цінувалось 
піфагорійцями, Платоном, Аристотелем та іншими філософами вище скульптури, проте і поезія, і 
музика сприймалися в цю епоху скульптурно та тілесно. Пластичність складала основу акторської 
майстерності. Популярність великих грецьких скульпторів: Фідія, Праксителя, Скопаса, Лісиппа та 
інших – не викликає жодних сумнівів.

Заперечення кініками скульптури як розуміння прекрасного, по суті, було запереченням кла-
сичного етико-естетичного ідеалу калокагатії, що мав аристократичне забарвлення. Ідеї кінізму, що 
замінили красу фізичну красою духовного космосу людини, були наближені до постулатів християн-
ства і освоювалися в Середні Віки. Їхня орієнтована на масовість мистецтва естетика протистояла 
елітарним тенденціям аристократичного мистецтва. Проте витончену рафіновану аристократичну 
культуру пізнього еллінізму витиснули не кініки, а хвиля нової християнської релігійної культури в 
поєднанні з глибинними шарами культури народної.

Кініки належать добі еллінізму, третьому і останньому періоду античної культури. Елліністичне 
мистецтво втрачає притаманну класичній добі ідейну наповненість і стає мистецтвом для розва-
ги. Хліба та видовищ! (Panem еt circenses!) – вимагав натовп у Римі. І імператори, починаючи з 
Августа, всіляко намагалися задовольнити цю вимогу. Пальму першості у трагедії забирають гла-
діаторські бої, для чого споруджуються грандіозні цирки. Саме видовищні види мистецтва мали 
особливу популярність і масовість у Римській імперії. Найбільший успіх належав комічному жанру. 
Пізньоантичний мім (так називався і жанр, і актор) являв собою балаганну виставу з розрахованим 
на широкі верстви населення сюжетом.

Середні віки

Перехід від античного типу культури до середньовічного дуже точно схарактеризував С.С. Аве-
рінцев: «Шлях із простору зовнішнього світу у внутрішній простір людської свідомості – такий шлях 
пройшло в цю переломну епоху мистецтво» [26]. Християнський богослов раннього Середньовіччя 
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Августин Аврелій розрізняє істину в житті та істину в мистецтві. Єдиною насолодою в житті христи-
янина, згідно з Августином, є Бог. Отже, духовна насолода від творів мистецтва є тільки ступенем 
до найвищої насолоди. Саме таке сприйняття естетичного об’єкта є характерним для середньо-
вічної естетики.

Новітні ідеали, і передусім новітнє розуміння Бога, зумовлюють різке, часто відверто негативне, 
ставлення до античної культури ранньохристиянських теоретиків періоду пізньої античності. Осо-
бливої критики піддаються масові види мистецтва, що популяризують античний пантеон богів. За 
твердженням багатьох ранньохристиянських авторів, скульптури вважалися вмістилищем демонів, 
а скульптори засуджувалися, як їхні творці. Римський філософ і богослов Квінт Тертуліан (Quintus 
Tertullianus) вважав, що художники мають перенести свої зусилля в царину ремісництва та приклад-
ного мистецтва. Істинне мистецтво для римського історика Лактація збігається з реальністю, адже 
навіть найвищий і найкращий художній твір може передати лише ескіз тіла, а майстерність людини 
не здатна надати своїм витворам ані руху, ані відчуття.

Антична скульптура як символ тілесності стає у повну протилежність до моделі християнського 
світосприйняття, що абсолютизує безсмертну душу і проповідує зневагу до тіла, пропонує усмирен-
ня тіла аскезою, стриманістю і помірністю, бо за образом Христового тіла – тіло має бути страж-
денним. Про це пише знаменитий французький дослідник Середньовіччя Жак Ле Гофф і підкрес-
лює: «Велике руйнування побуту людей у містах, що в Античності були раr ехсеllепсе осередками 
суспільно-культурного життя, ліквідує театр, цирк, стадіон і терми – місця спілкування й культури, 
що в різних іпостасях підносять і використовують тіло, – це руйнування доктрини, що завершує 
занепад тілесного» [27]. Дослідник вважає, що в середньовічній системі центральне місце займає 
тіло, але вже не фізичне, як в античності, а Церква – містичне тіло Христа, а також держава як тіло 
з монархічною головою.

Одним із символів руху зі світу зовнішнього до внутрішнього стала архітектура. У схоластичній 
класифікації архітектура, як і живопис, розглядається як нижче, механічне мистецтво і протистав-
ляється вищим, вільним мистецтвам – музиці та поезії. Необхідність виразити безмежність та боже-
ственне робить архітектуру провідним мистецтвом епохи. Величні лінії готичних соборів, які линули 
у небо, стали символом прагнення до Бога. Масового прагнення. Для античності внутрішній простір 
храмів був передусім місцем для збереження статуй богів і храмових скарбів. Греки молилися не 
в храмі, а перед ним. Як і прикрашений фронтонами та скульптурними портиками античний театр, 
античній храм був загальнодоступним та відкритим.

У християнському храмі повнота естетичних та змістових функцій перекладається на його вну-
трішній простір, який має прийняти всіх віруючих та відповідно духовно настроїти їх. Г.Ф. Гегель у 
своїх лекціях з естетики писав: «Така будівля нічим не наповнюється до кінця, все поглинається 
величчю цілого. Воно має і зображує певну мету, але у своїй грандіозності та величному спокої 
підіймається до нескінченного, за межі тільки доцільно-службового» [28]. Християнство є світовою 
масовою релігією. Відомий французький теоретик мистецтва XIX століття Іполит Тен підкреслював, 
що культова споруда «мала бути достатньо великою, щоб вмістити все населення округу чи міста, 
жінок, дітей, кріпосних, ремісників і бідняків нарівні з дворянами та сеньйорами. Маленька целла, 
що зберігала статую грецького бога, портик, перед яким розгорталася процесія вільних греків, були 
недостатні для цієї маси людей. Їй був потрібен великий храм, широкі подвійні бокові вівтарі, що 
перетиналися, великі склепіння, колосальні стовпи та покоління робітників, котрі впродовж століть 
приходили сюди працювати для спасіння душі, дроблячи цілі гори, щоб закінчити споруду» [29]. Їх 
загальна праця складалася в єдиний витвір мистецтва.

Існує давня легенда про Шартрський собор: в нього потрапила блискавка – і він повністю згорів. 
Натомість до згарища почали звідусіль приходити люди. Серед них були і каменярі, і художники, і 
мандрівні комедіанти, і дворяни, і священики, і бюргери. Всі вони довго працювали разом, аж поки 
знову звели храм. Імена їхні залишилися невідомими, і ми досі не знаємо, хто побудував Шартр-
ський собор. Християнські храми відігравали велику роль як в утвердженні християнського світо-
сприйняття, так і в духовній просвіті: молитви, культові обряди, сцени на фронтонах та віконних 
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вітражах промовляли до всіх, орієнтувалися на масове сприйняття. Звичайно, існують різні рівні 
їхнього розуміння і прочитання. Поряд зі зрозумілим і доступним в оздобленні культових споруд 
часто міститься закодована інформація, що її можуть відкрити тільки посвячені особи, але загалом 
споруда християнського храму, безперечно, зорієнтована на її масове сприйняття та вплив на ма-
сову свідомість. Замкнутий на землі, християнський світ був широко відкритим до неба. Матеріаль-
но і духовно не існувало нездоланних перепон між земним та небесним світами.

Масовості сприяла взаємодія нової християнської ідеології з дохристиянською народною куль-
турою [30]. Не випадково церкви часто зводилися на священних язичницьких місцях. Популяризація 
християнської релігії приводить до виникнення масових жанрів церковної літератури. Мова й сам 
зміст цих текстів були трансформовані для розуміння рядовими проповідниками та їхньою паствою. 
Зрозуміло, що навіть прості священики вже своєю належністю до духовенства відрізнялися від мас 
населення. Проте ще більше, ніж від своїх мирян, вони відрізнялися від не надто численної групи 
схоластичних докторів.

Варто зауважити, що структура європейського середньовічного суспільства була набагато 
складнішою за полісну структуру античності. У Середні віки в Європі співіснують три основні шари 
культури: церковна (цивілізаційна латина, риторика, діалектика), що іде від римської античності, 
куртуазна (осінь Середньовіччя – ХІV–ХV століття), народна – цивілізаційно загасає, а реанімує її 
романтизм. Для верхнього шару є характерним універсалізм християнської латини, для нижнього 
– регіоналізм.

Класичною є схема, що виділяє у Середньовіччі три основні соціальні групи: ті, хто молиться, 
ті, хто воює, і ті, хто працює (oratores, bellatores, laboratores). А саме – священики, воїни-лицарі та 
трудівники: селяни й міщани. Жак ле Гофф у своїй відомій книзі «Цивілізація середньовічного За-
ходу» посилається на цю троїсту схему, яку вивів французький вчений Жорж Дюмезиль, і наводить 
притчу про овець, биків та собак, що дійшла у викладі Ансельма Кентерберійського (початок ХІІ сто-
ліття). Зміст її полягає в тому, що «призначення овець – давати молоко та вовну, биків – обробляти 
землю, а собак – захищати овець та биків від вовків. Бог охороняє їх, бо кожна з цих тварин виконує 
свій обов’язок. Так і три соціальні стани створив Він, щоб вони несли різні служіння у цьому світі. 
Він установив одним – клірикам та монахам – молитися за інших, щоб, сповнені добротою, вони 
наставляли людей, годуючи їх молоком проповіді, і навіювали їм гарячу любов до Бога своїм при-
кладом. Він установив селянам подібно до биків забезпечувати життя собі та іншим. І, наприкінці, 
воїнам установив Він проявляти силу в необхідній мірі, як від вовків захищаючи від ворогів тих, хто 
молиться та обробляє землю» [31].

Проте комунікація між кліриками, воїнами та селянами була непростою і ускладнювалася мов-
ним фактором. Хлопчики, які йшли в монастирські школи і готувалися стати тими, хто молиться, 
віддалялися від свого мовного середовища. В монастирях панувала латина [32]. Лицарі, ті, хто 
воює, свої чесноти виявляли тільки у своєму середовищі. На селян та міщан – тих, хто працює, 
– не розповсюджувалась ані лицарська відвага, ані відданість, їм залишалась хіба що грубість та 
жорстокість. Так само науки, латина і весь монастирський світ залишалися далеким від містифіко-
ваного авторами пізніших епох лицарства.

Існування практично паралельних світів, де розмовляли латиною або народною мовою, усклад-
нювало існування масових жанрів літератури. Найбільше розповсюдження отримують такі жанри 
церковної літератури, як: агіографія – житіє святих, пенітенціалії – покаянні книги, оповідання про 
мандри загробним світом, вульгаризоване богослов’я [33]. Говорячи про агіографію, необхідно під-
креслити, що поруч з діловими за тоном нотатками про шанованих людей чи новелами про пригоди 
праведників у грішному світі, особливий успіх мав такий вид житій, що межував із казкою. В агіогра-
фії часто знаходять відгомін народні легенди, що набули християнської оболонки. Це, безумовно, 
сприяло популярності житій [34]. Те саме стосується й інших популярних церковних жанрів, що 
безпосередньо чи опосередковано вбирали в себе народну фольклорну традицію. За характерною 
для цих творів проповіддю християнського вчення проступають обриси народної творчості.

Монастирі, що поповнювалися ченцями з числа селян та міщан, ставилися до них толерантно. 
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М.Л. Гаспаров висновує, що саме в їх «казані», де були замішані стародавній германський і фран-
цузький фольклор та латина, народилися сучасні французька та німецькі мови [35].

А.Я. Гуревич висуває широко аргументовану концепцію співвідношення релігійної та народної 
культур у Середні віки і приходить до висновку, що «різні шари культури народної, яка йшла коріннями 
в язичництво, в архаїчні вірування та звичаї, і церковно-християнської – не просто співіснували, але 
перетинались і взаємодіяли у свідомості середньовічних людей, від селянина до єпископа» [36].

Як церковна література була популярною серед мирян, так світська викликала очевидну за-
цікавленість кліриків. Останні часто були її авторами і тими, хто переписував, а отже, тиражував 
ці твори. Цілий ряд відомих епічних творів, у тому числі і славетний лицарський епос «Пісня про 
Нібелунгів», вийшов саме з під їхнього пера. Цікаво, що в деяких європейських мовах, наприклад у 
давньоірландській, не було поняття автор, а існував вислів той, хто переписав. Практично, той хто 
переписав, не відрізнявся від того, хто написав. Розмитість авторства та цеховий характер мисте-
цтва Середньовіччя створювали особливе світосприйняття. Імена митців поглиналися храмовим 
дійством, так само як окремі види мистецтва: музика, архітектура, поезія, живопис – зливалися 
в релігійному синтезі. Неусвідомленість авторства, звичайно, не означає відсутність авторства. 
Йдеться про особливий характер творчості, а також про неусвідомлену елітарність мистецтва цієї 
епохи, яка проявлялася передусім у літературній монополії духовенства: людьми освіченими в Се-
редні віки були частіше саме ці верстви населення.

Уже починаючи з елліністично-римської епохи можна констатувати схиляння перед пергамен-
том та буквами – культ написаного слова, що прийшов зі Сходу. Приналежність до вищого суспіль-
ного стану не означала грамотність та освіченість. Дуже часто як королів, так і дрібних феодалів 
цікавили тільки війни, полювання та турніри. Вони з презирством ставилися до людини, яка

Все над книгами сидит,
Все над свитками корпит,
И десницею своєю
День и ночь он ахинею
На пергаменте чертит.
Благородний дворянин
Сам не пишет, помня чин:
Челядь есть на то простая,
А рука его честная
Знает только меч один [37].

М.Л. Гаспаров писав, що Європа вступила в V–VІ століття міською цивілізацією античності, а 
вийшла – сільською цивілізацією Середньовіччя [38]. В цьому ракурсі цікаво розглядати лицарську 
субкультуру. На це вказує сама її назва – куртуазна, культура замку: замки і феодальні двори роз-
ташовувалися поза містом. З такою сільською культурою пов’язане так зване Довге Середньовіччя, 
яке охоплює історію з перших віків християнства і до кінця ХVІІІ і навіть початку XIX століття. Цей 
термін і концепцію запропонував у 1970-ті роки Фернан Бродель, а потім підтримав Жак Ле Гофф.

У феодальних замках зародилася куртуазна література. Куртуазна лірика містить яскраві 
зразки індивідуальної творчості, які в Середні віки здобули найбільший розвиток у лицарському 
та куртуазному романі, що створюється в різних європейських країнах у ХІ–ХІІІ століттях письмен-
никами та поетами, серед яких: Тома (Thomas) та Беруль (Béroul), автори перших версій роману 
«Трістан та Ізольда», а також майстер куртуазного роману Кретьєн де Труа (Chrétien de Troyes), 
перу якого належать тексти про Ланселота та короля Артура; Вольфрам фон Ешенбах (Wolfram 
von Eschenbach) – автор найвідомішого німецького роману середньовіччя «Парціфаль», німецький 
поет Готфрід Страсбурзький (Gottfried von Strassburg), чия версія історії про Трістана та Ізольду че-
рез століття послугувала основою для лібрето однойменної опери Вагнера, тощо. Хоча при всьому 
різноманітті жанрових витоків середньовічний роман більш за все спирався на народну казку, він 
знаменує початок переходу до свідомого художнього вимислу та індивідуальної творчості, що зна-
йшла свій розквіт в епоху Відродження [39].
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Видовищні мистецтва не знайшли собі місця в офіційній християнській культурі. Ще античні 
християнські теоретики, а потім Августин та його послідовники їх нищівно критикували, бо вони 
вступали в протиріччя з етичними та естетичними принципами нової культури. Протягом майже 
всіх Середніх віків видовищні мистецтва залишалися однією з форм народної опозиції до христи-
янської релігії, проте церква широко використовувала багато елементів видовищних мистецтв у 
структурі свого театралізованого культового дійства. У своїй класичній роботі «Творчість Франсуа 
Рабле та народна культура середньовіччя та Ренесансу» М.М. Бахтін глибоко вивчає взаємний 
вплив офіційної та народної культур того часу, детально розглядає головні, з його точки зору, фор-
ми народно-сміхової культури: обрядово-видовищну, словесно-сміхову та різні жанри тогочасної 
фамільярно-майданної мови.

Аналізуючи детально карнавал, «це друге життя народу, амбівалентність, загальнонародність, 
універсальність, риси спрямованого сміху, організоване на базі сміху» [40], М.М. Бахтін поляр-
но протиставляє його культурі офіційній, релігійній і підкреслює, що народна сміхова культура в 
Середні віки існувала поза офіційною культурою. «Середньовічні люди були однаково дотичні до 
двох рівнів життя: офіційного та карнавального, до двох аспектів світу: благоговійно-серйозного 
та сміхового. Ці два аспекти співіснували в їхній свідомості. Вони співіснували, але вони не змі-
шувалися» [41]. З погляду Гуревича, карнавал, передбачаючи перевертання офіційної культури, 
виходить саме з неї: перетворюючи – утверджує її. Адже Бахтін підкреслює, що голе заперечення є 
абсолютно невластивим народній культурі [42].

У рамках церковної традиції пасхального сміху розвивалася й пародійна карнавальна літерату-
ра. Створювалися пародійні та напівпародійні латинські трактати. Загальновідома «Вечеря Кіпріа-
на» подає карнавальний опис усього Святого Письма. Не меншу популярність отримав і «Вергілій 
Марон граматичний» – напівпародійний вчений трактат з латинської граматики і одночасно пародія 
на шкільну премудрість. Пародії на молитви: літургія п’яниць, літургія гравців тощо – створювалися, 
як і серйозні богословські трактати, у стінах монастирів і швидко ставали популярними.

Отже, обидва шари культури Середньовіччя були присутніми у свідомості кожної людини тієї 
епохи, звичайно, в різних співвідношеннях. Роль домінанти могла відігравати та чи інша сторона 
– залежно від того, хто це був – університетський професор чи неписьменна селянка [43]. Крім 
бінарного (офіційне – карнавальне) рівня функціонування культури Середньовіччя, вище ми вже 
вказували на його тернарний (троїстий) рівень (церковне – куртуазне – народне). Середньовічна 
людина належала до однієї з субкультур, володіла її мовою та кодами і зовсім не обов’язково мо-
гла володіти кодами іншої субкультури, більш того – розуміти представника іншої субкультури на 
вербальному рівні, адже паралельно використовуються дві мови: сакральна (латина) і розмовна, 
що могло варіюватися залежно від часу та території.

Аналізуючи ускладнену мовну комунікацію, а отже, розуміння знаків і кодів різних соціальних 
та ієрархічних груп Середньовіччя, український вчений М.А. Собуцький пише про необхідність 
обережного застосування цивілізаційних понять пізніших культур, у тому числі поширеної опозиції 
масового та елітарного. Адже сьогодні вододіл між сучасною масовою та елітарною культурою 
проходить у рамках однієї мови культури. В широкому культурологічному розумінні мова культури 
є універсальною формою осмислення реальності, а отже, включає в себе ті засоби, знаки, форми, 
тексти, які дають людям можливість орієнтуватися в даному культурному середовищі і вступати 
в комунікаційні зв’язки. В Середні віки такі комутаційні зв’язки є ускладненими. Вчений висновує: 
«Середньовічний тип культури являє собою ієрархічну, вертикально орієнтовану проекцію транс-
цендентального теоцентризму на весь навколишній світ і на носія самої цієї культури» [44].

Проте мовні та ієрархічні ускладнення функціонування літератури у значно меншій мірі поши-
рюються на інші масові види мистецтва цієї доби, як архітектура та карнавальні дійства, що ми вже 
зазначали вище.

Важливо підкреслити, що мистецтво цієї доби взагалі ще невідривно пов’язане з життям, 
структурованими церковними формами та чергуванням церковних свят. Про це пише видатний 
нідерландський історик та культуролог Йохан Хейзинга: «Труди та радощі є замкнутими в твердо 
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встановлені рамки. Найважливіші форми життя визначаються релігією, лицарством та куртуазною 
любов’ю. Задачею мистецтва є наповнення красою форм, у яких це життя протікає. Люди шукають 
не мистецтва самого по собі, а прекрасного в житті» [45]. Цей авторитетний дослідник Середньо-
віччя підкреслює, що «власне, як сфера прекрасного мистецтво Середніх віків ще себе не усві-
домило. В більшій мірі – це прикладне мистецтво, навіть у творах, які б ми вважали абсолютно 
самостійними: іншими словами, бажання володіти таким твором зумовлюється його призначенням, 
тим, що він слугує певному життєвому укладу; якщо ж, беручи це до уваги, художник керувався 
чистим прагненням до прекрасного, то це відбувається напівнесвідомо» [46]. Отже, замовлення 
художнього твору робиться майже завжди з утилітарно-практичної точки зору, і ще відсутня межа 
між художньою творчістю і ремеслом. Перші паростки мистецтва заради мистецтва з’являються в 
замках, де накопичуються витвори мистецтва і де ними вже насолоджуються з естетичної точки 
зору або як фамільним надбанням. На цьому ґрунті зростають художні смаки та прояви, які роз-
криваються в епоху Ренесансу.

Масовість мистецтва є його характерною, питомою рисою. Наш стислий схематичний екскурс 
указує на існування масових видів і жанрів мистецтва античності і Середньовіччя. Антагонізм між 
тенденціями масовості та елітарності не проявляється, що зумовлюється наступними факторами:

• Мистецтво ще не виділяє себе повністю з ремісництва і включає всі напрями духовної та 
предметно-практичної діяльності людини. В античності намітився поділ мистецтв на вільні (liberales), 
духовні та службові (vulgares), що потребують фізичних зусиль. Середньовіччя доповнює та по-
глиблює цю систему, а отже, відносить до вільних мистецтв в основному наукові, з сьогоднішньої 
точки зору, дисципліни, а до службових (механічних) – ремесла та музику, живопис, архітектуру і 
скульптуру.

• Ще не існує митців (художників) у сучасному розумінні цього слова, які б створювали виро-
би мистецтва, що слугують об’єктами винятково естетичного споглядання. Теорія творчості Томи 
Аквінського стосується як художника, так і будь-якого ремісника. Митці не усвідомлюють себе як 
художню еліту, хоч практично такою й були. Античність та середньовіччя знали лише одну елітар-
ність – соціальну.

• Бінарна опозиція масового і елітарного в мистецтві цих епох уже існує, але є відносною і не 
артикульованою. Мистецтво античності і Середньовіччя характеризуються колективністю, доміну-
ванням «традиційного» типу творчості, з його орієнтацією на загальне, а не індивідуальне.

Новий вимір масовості мистецтво античності і Середньовіччя набуває у наступні епохи, по-
чинаючи з Відродження. Наприклад, куртуазна література, що зародилася як елітарна, отримала 
масове поширення, романи ХІІІ–ХІV століть лягли в основу народних книг, які широко читали ще 
в XIX столітті. Проте масовою ця література стає завдяки романтикам ХІХ століття. Хоча ще у ХІІ 
сторіччі трубадур Гіраут де Борнель (Guiraut de Bornelh) стверджував: «Завидна доля пісень тих, 
що створює поет для всіх» [47].
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УКРАЇНЕЦЬ О.Г. РОЗУМОВСЬКИЙ – 
ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ ТА ПОДВИЖНИК МИСТЕЦТВА

 
Граф Олексій Григорович Розумовський 

(1709–1771 рр.), старший брат гетьмана 
України К.Г. Розумовського, народився в 
козацькій сім’ї на Чернігівщині, на хуторі Ле-
меші Козелецького повіту. Яків Романович 
Розум (дід Олексія) був реєстровим козаком 
Козелецької сотні Київського полку. Він мав 
двох синів: Івана – засновника згодом згас-
лої дворянської гілки – Григорія (Олексієвого 
батька) – реєстрового козака, що жив на ху-
торі Лемеші (?–1730 р.).

Мати Олексія – Наталія Дем’янівна (на-
роджена Демешко) – донька козака з села 
Адамівки Козелецького повіту Чернігівської 
губернії. У шлюбі з Григорієм Розумом наро-
дилося шестеро дітей: дочки Агафія (одру-
жилася з бунчуковим товаришем Власом 
Климовичем Будлянським), Віра (дружина 
київського полковника Юхима Федоровича 
Дарагана), Ганна (заміжня за генеральним 
обозним Йосипом Лук’яновичем Закрев-
ським) та сини Данило (помер невдовзі після 
батькової смерті, 1730 р.)1, Олексій і Кирило. 
[9; 5, т. 15, с. 425–426; 2, т. 1, с. 1–15].

Олексій з раннього дитинства займався 
сільськими роботами і був пастухом громад-
ської череди. Навчався грамоти у місцевого дячка в селі Чемері. Потяг Олексія до наук не подо-
бався його батькові, і якось, заставши Олексія за читанням книги, він схопив сокиру і почав за ним 
ганятися. Олексій так злякався, що втік із батьківської оселі і більше ніколи туди не повертався. Він 
знайшов притулок у сусідньому селі, в чемерського дячка-вчителя і продовжував навчатися грамо-
ти та співу, із великим захопленням співаючи у чемерській церкві.

На початку 1731 р. через Чемер проїздив полковник Федір Степанович Вишневський, який по-
вертався з Угорщини, куди він їздив закупати вино для потреб двору імператриці Анни Іоанівни. 
Зайшовши до церкви, він був зачарований голосом юнака й умовив дячка відпустити свого ви-
хованця. Приїхавши до Петербурга, Ф.С. Вишневський показав Олексія обергофмаршалові графу 
Рейнґольду Левенвольде, і той зарахував молодого українця у хор при дворі. 

Олексій Розум не довго був при хорі. У день народження імператриці Анни Іоанівни, 28 січня 
1737 р., цесарівна Єлизавета Петрівна була присутньою на врочистій Божій службі в церкві Зимо-
вого палацу. Коли заспівали херувимську, вона була вражена надзвичайно чистим голосом співака, 
що виконував партію тенора. Але коли після закінчення літургії їй представили О. Розума, його 

1 У 1760 р. (у [9] зазначено 1765 р.) брати графи Олексій і Кирило на могилі свого батька спорудили церкву Трьох 
Святителів – Григорія Богослова, Василя Великого, Іоанна Золотоустого [2, т. 1, с. 4].

Олексій Розумовський. Портрет ХVІІІ ст.
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зовнішність – високий, стрункий, трохи смаглявий, із правильними рисами обличчя і красивими 
карими очима – вразила її більше, ніж голос. Цесарівна Єлизавета Петрівна, яка сама полюбляла 
хоровий спів і часто відвідувала богослужіння в палацовій церкві, умовила графа Левенвольде від-
пустити молодого співака для служби при її дворі.

Олексій швидко отримав звання камердинера з відповідним утриманням і став особливо набли-
женою людиною до цесарівни, при дворі якої він зустрів багатьох земляків-українців: отця Констан-
ція, Федора Дублянського, камер-лакея Котляревського, секретаря Мировича, бандуриста Григорія 
Михайлова та ін. [2, т. 1, с. 5]. У січні 1732 р. офіційного фаворита Єлизавети, прапорщика Семенів-
ського гвардійського полку камер-пажа О. Шубіна за образливі висловлювання щодо імператриці 
Анни Іоанівни було заслано до Сибіру, і на його місце цесарівна призначила Олексія Розума [2, т. 
1, с. 5], який уже втратив голос і був переведений у палацові бандуристи. Після цього він був при-
значений управляючим одним із маєтків цесарівни, а згодом і решти нерухомості, отримав звання 
гофінтенданта, а весь невеликий двір цесарівни опинився під орудою Розума, який уже звався 
Олексієм Григоровичем Розумовським.

У листах цесарівна називала Олексія Розумовського «другом нелицемірним» [2, т. 1, с. 7]. Із ним 
почали товаришувати найвпливовіші люди і навіть близькі родичі цесарівни, як-от Гендрикови та ін. 
Після смерті Анни Іоанівни (17 жовтня 1740 р.) на російський престол зійшла Єлизавета Петрівна.

У 1741 р. Олексія Розумовського призначено дійсним камергером і поручиком лейб-кампанії з 
чином генерал-поручика, хоча він геть не знався на військовій справі. У 1742 р. він отримав голш-
тинський орден Св. Анни. При коронуванні Єлизавети Петрівни, 25 квітня 1742 р., О.Г. Розумов-
ський ніс шлейф імператриці. Згодом він був призначений обер-єгермейстером та нагороджений 
орденом Св. Андрія Первозванного. Крім того, йому було даровано чимало маєтків в Україні та 
Московській губернії. Того ж року відбувся 
морганатичний2 шлюб Єлизавети Петрівни 
(іл. 2) і графа О.Г. Розумовського. Церемо-
нія пройшла у підмосковному селі Перові, а 
обряд вінчання здійснив українець – пано-
тець Дублянський [2, т. 1, с. 19–20].

Із нагоди укладення миру зі Швецією 
(15 серпня 1744 р.) О.Г. Розумовський та 
його брат Кирило були удостоєні графсько-
го титулу. У день іменин свого таємного 
чоловіка (5 вересня 1756 р.) Єлизавета 
дарувала йому звання фельдмаршала з 
наданням повного утримання. О.Г. Розу-
мовський при цьому сказав: «Государиня, 
ти можеш назвати мене фельдмаршалом, 
але ніколи не зробиш із мене навіть добро-
го полковника. Сміх та й годі!» [5, с. 431].

Інші відомості подає Д. Яворницький. 
Єлизавета Петрівна, їдучи до Києва, зупи-
нилася в дерев’яному палаці, побудовано-
му спеціально для неї на березі річки Остер 
в Остерському повіті Чернігівської губернії. 
І в цьому палаці вона таємно поєдналася 
шлюбом з графом О.Г. Розумовським. Об-

2 Від лат. morganaticus – «обмежувати». Нерівний шлюб представника царської (королівської) сім’ї з особою ниж-
чого походження. Народжені в морганатичному шлюбі діти не мають прав престолонаслідування.

Єлизавета Петрівна. Портрет ХVІІІ ст.
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ряд вінчання здійснив панотець Кирило Тарловський, якого вона взяла з собою у Петербург, зро-
бивши його священиком при церкві лейб-компанії і духівником та вчителем дружини спадкоємця 
престолу. Після смерті Єлизавети Петрівни К. Тарловський зазнав переслідувань із боку Катерини 
ІІ, утік на Січ, де був відомий під прізвиськом Дикий Піп [7, т. I, с. 309–310] (іл. 4).

 Є й третя версія – вони були обвінчані в Козельці Чернігівської губернії, у старій дерев’яній 
церкві Святого Миколая (до пожежі 1744 р., коли імператриця Єлизавета подорожувала Україною)3 

[8, с. 827]. Після шлюбу О.Г. Розумовський усюди супроводжував Єлизавету і вона навіть публічно 
приділяла йому велику увагу, будучи не у змозі приховувати своє кохання.

Обоє носили медальйони, вона – образок Олексія, а він – медальйон з її волоссям (іл. 3). Граф 
Олексій Григорович, ставши багатим вельможею, міг уже допомагати грошима своїй матері та рідні 
в Лемешах, опікувався меншим братом Кирилом, не забував і про своїх земляків, які через нього 
клопоталися щодо вирішення різних справ. Пам’ятав і про полковника Ф.С. Вишневського, якому 
був зобов’язаний своїм звеличенням, – той отримав звання генерал-майора [2, т. 1, с. 23]. Віддячив 
і чемерському дячкові за науку, призначивши його «наглядачем монумента чи площі із хорошою 
платнею» [9]. Граф О.Г. Розумовський робив внески у будівництво храмів і разом із братом Кири-
лом підтримував матеріально друк книги М. Козачинського «Філософія Аристотелева» (іл. 5) [8, с. 
883]. Оформив книгу славетний український гравер Григорій Кирилович Левицький (1697–1769 рр.). 
У цьому творі було викладено основні тези філософського диспуту про вчення Аристотеля, що від-
бувся 17 березня 1745 р. і збігався з днем народження покровителя Києво-Могилянської академії, 
уродженця Чернігівщини Олексія Григоровича Розумовського, якому саме виповнювалося 36 років 
[2, т. 1, с. 33]. Під час відвідин Розумовським та імператрицею Єлизаветою Петрівною України 
влітку і восени 1744 р. Києво-Могилянська академія, одержавши від нього грошову підтримку і нові 
привілеї, заручилася згодою Розумовського бути патроном весняного диспуту 1745 р. І хоча він 
уже 14 років мешкав у Петербурзі, але постійно матеріально допомагав академії, тож ректорат і 
професори вирішили присвятити один із диспутів саме О.Г. Розумовському4. Приводом стало при-
своєння йому саксонським курфюрстом Карлом VII титулу райхсграфа Священної Римської імперії 
[2, т. 1, с. 33–34].

Академія ретельно готувалася до диспуту. Основні тези склав префект і професор філософ 
Михайло Козачинський. Дискусію мав розпочати і керувати її ходом учень Козачинського, молодий 
полеміст і знавець класичної філософії Григорій Щербацький. Публікацію тез, названих «Філософія 
Аристотелева у трактуванні перипатетиків», академія замовила друкарні львівського Ставропігій-
ського Успенського братства. Художнє оформлення мав виконати Григорій Левицький – найпопу-
лярніший у ті часи український гравер. Із чотирьох мідьоритів для ілюстрування тез Козачинського 
найкращою є композиція «Родовий опис його високорайхсграфського сіятельства Олексія Григоро-
вича Розумовського». Восени 1745 р. Михайло Козачинський у супроводі шістьох інших представ-
ників академії (серед них був і учасник диспуту Григорій Щербацький) прибув до Петербурга. На 
прийомі у графа Олексія Розумовського вони вручили йому «Філософію Аристотелеву» з гравюрою 
Григорія Левицького «Родовий опис» [2, т. 1, с. 33–34] (іл. 3). Нині вона – велика бібліографічна 
рідкість.

Історичні джерела свідчать, що О. Розумовський мав великий вплив на розвиток тодішнього мис-
тецтва. Захоплюючись музикою, він завів собі великий хор, оркестр, постійну італійську оперну трупу. 
За великі гроші запрошував найкращих європейських співаків, разом з якими виступали й українські 
хористи та бандуристи, з-поміж яких особливо вирізнявся Марко Федорович Полторацький.

У 1735 р. в Петербурзі вперше з’явилася італійська оперна трупа на чолі з композитором-
диригентом Франческо Арайя, вперше було поставлено дві опери на російський текст – «Цефал і 

3 Нова кам’яна церква Св. Миколая була відбудована у 1781–1785 рр.
4 Дані з особистого архіву надані авторові праправнуком гетьмана К.Г. Розумовського – графом Олександром 

Розумовським-Кобзаренком.
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Прокріс» та «Селевк» (1755–1756 рр.)5. Згідно зі смаками того часу, спектаклі ставилися тільки за-
кордонними артистами. У цих же постановках О.Г. Розумовський уперше ввів п’ятьох своїх співаків. 
І, як відзначав біограф Ф. Арайї, композитор написав ці опери на російські та українські мотиви саме 
під впливом О.Г. Розумовського [5, т. 15, с. 260].

Імператриця Єлизавета та граф О.Г. Розумовський щедро винагороджували творчу працю ар-
тистів. Коли у 1755 р. кастрат Лоренцо Салетті, який прослужив на імператорській службі довше, 
ніж було обумовлено в його контракті, вийшов у відставку, то він повернувся на свою батьківщину 
із чималими статками, заробленими у Росії. Імператриця Єлизавета подарувала йому золоту таба-
керку і 1000 дукатів, а обер-єгермейстер граф О.Г. Розумовський – 500 дукатів.

Граф Олексій Григорович особисто опікувався укомплектуванням капельмейстерів, співаків та 
музикантів. Восени 1759 р. виповнилося 24 роки служби при російському дворі капельмейстера і 
відомого композитора Франческо Арайї, який з великими статками, щедро обдарований імператри-
цею Єлизаветою і графом О.Г. Розумовським відбув до себе в Італію, в Болонью. З ним від’їздив 
також гобоїст Стацці, якого змінили двоє досвідчених кларнетистів – Ланкамер і Компаньон. На 
вільну посаду капельмейстера було запрошено відомого німецького композитора і віртуозного кла-
весиніста Германа Раупаха [12, с. 91–93].

Мистецькі захоплення графа О.Г. Розумовського були на першому місці в його житті. Українські 
посланці, які перебували у 1742 р. в Петербурзі у графа Олексія Григоровича, згадували про вла-
штовану ним вишукану зустріч: «Были во дворце у Разумовского, где удостоились быть у ручки её 
величества и милостивые слова слышать». Їх запрошували на всі маскаради й бенкети, возили в 
оперу, де «девки-италианки и кастрат пели с музыкою» [2, т. 1, с. 42].

Олексій Григорович, як і всі вельможі того часу, використовував музику для розваг. «Вечером 
во время угощений гремела итальянская музыка, иногда играли валторнисты, при питии здоровьев 
палили из пушек. Изредка собирались в дом крестьянские бабы с девками, так как государыня 
любила народные песни» [2, т. 1, с. 74].

На придворних обідах з’явилися українські страви, все українське ввійшло в моду [2, т. 1, с. 
21] і трималося навіть за часів Катерини ІІ. Про це ми дізнаємося з камер-фур’єрських журналів за 
1744, 1787 рр., які велися під час подорожі по Україні Єлизавети та Катерини ІІ. У журналі за 1744 
р. читаємо: «Отправлялась... свадьба Лубенского полку судии Андрея Павловского, потом... бал, 
при котором её величество (Єлизавета – Ю.Р.) изволила забавляться смотрением малороссийских 
танцев» [12, с. 3–117].

Катерина ІІ подорожувала Україною в 1787 р. Їй так сподобалися українські танці, що вони на-
віть увійшли у моду в Петербурзі. За Катерини ІІ придворні бали завжди закінчувалися українською 
«метелицею» [13, с. 116–117].

Таким чином, українська музична культура функціонувала і творилася також і за межами Укра-
їни, відіграючи значну роль у розвитку російського музичного мистецтва.

Після смерті Єлизавети Петрівни (25 грудня 1761 р.) граф О.Г. Розумовський вийшов у відстав-
ку, покинув імператорський палац і поселився у власному Анічковому палаці, приймаючи близьких 
друзів та вельмож. Коли Петро ІІІ, племінник Єлизавети, зійшов на престол, граф О.Г. Розумов-
ський склав перед імператором усі свої відзнаки і грамоти на власність, попросивши залишити з 
усіх величезних маєтностей тільки Адамівку поблизу Козельця, щоби провести в Україні решту сво-
їх днів. Новий імператор був вражений цим учинком і не тільки не прийняв відставки, а й підтвердив 
усі жалувані грамоти своєї покійної тітки [2, т. 1, с. 289].

Потім переказували, що, зійшовши на престол, Катерина ІІ відправила до Олексія Григоро-

5 У 1753 р. відбулися перші виступи в Москві, а згодом і в Петербурзі, капели та театральної трупи К.Г. Розу-
мовського, на запрошення імператриці Єлизавети (трупа перебувала там з 1753 по 1757 рр.). Окрім виступів капе-
ли, відбулися вистави опери «Цефал і Прокріс» (музика Ф. Арайї, російське лібрето О.П. Сумарокова [10, с. 90–91]. 
Можна припустити, що опера «Цефал і Прокріс» ставилася театром О.Г. Розумовського після виступів театру К.Г. 
Розумовського.
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вича канцлера Воронцова з указом про надання йому титулу височества, як чоловікові покійної 
імператриці. О.Г. Розумовський дістав із потаємної скриньки документи, які свідчили про їх шлюб, 
прочитав їх канцлерові і при ньому спалив у каміні, сказавши: «Я не был ничем более, как верным 
рабом её величества, покойной императрицы Елизаветы Петровны, осыпавшей меня благодея-
ниями превыше заслуг моих... Теперь вы видите, что у меня нет никаких документов». Катерина 
ІІ сказала після доповіді Воронцова: «Мы друг друга понимаем. Тайного брака не существовало. 
Шепот о нём был всегда для меня неприятен. Почтенный старик предупредил меня, но я ожидала 
этого от свойственного малороссиянину самоотречения» [2, т. 1, с. 305–307].

За характеристикою його біографа О.О. Васильчикова, О.Г. Розумовський «чуждался гор-
дости, ненавидел коварство и, не имея никакого образования, но одаренный от природы умом 
основательным, был ласков, снисходителен, приветлив в обращении с младшими, любил пред-
стательствовать за несчастных и пользовался общей любовью» [2, т. 1, с. 346]. Помер граф О.Г. 
Розумовський 6 вересня 1771 р. в Анічковому палаці й був похований у церкві Благовіщення 
Александро-Невської лаври у Петербурзі [2, т. 1, с. 348] (іл. 6).

Дітей у графа Олексія Григоровича не було. Одначе ходили чутки, що від його шлюбу з Єлиза-
ветою Петрівною були діти під прізвищем Тараканових. Під цим прізвищем у XVIII ст. були відомі 
дві особи. Перша – на ім’я Авґуста (Тимофіївна) – народилася близько 1744 р.; місце народження 
невідоме; невідомо також, коли вона була відправлена за кордон, де здобула освіту та виховання 
і звідки силоміць у 1785 р. була привезена за наказом Катерини ІІ у московський Іванівський мо-
настир. Пострижена під ім’ям Досифеї, вона прожила до смерті (1810 р.) у самотності, займалася 
доброчинністю, читанням і рукоділлям. Останні роки провела в мовчанні і вважалася праведницею. 
Зросту була середнього, тендітна і вродлива [2, т. 1, с. 154].

Друга – самозванка невідомого походження. Була належно вихована й освічена, знала мови. 
Вирізнялась надзвичайною вродою і розумом, мала багато залицяльників, яких доводила до бан-
крутства і в’язниці. При спілкуванні видавала себе за «принцесу», говорила, що виховувалась у 
дядька в Персії. Вела широке листування, її адресатами були перський володар, граф О.Г. Орлов-
Чесменський, вихователь спадкоємця російського престолу М.І. Панін та ін. У листах вона ствер-
джувала, що походить з імператорської родини, згадуючи навіть фіктивний духовний заповіт Єлиза-
вети Петрівни. За наказом Катерини ІІ граф О.Г. Орлов заарештував самозванку в Ліворно (Італія) і 
доставив у Петропавлівську фортецю, в казематах якої 4 грудня 1775 р. вона й померла від тубер-
кульозу, назавжди забравши в могилу таємницю свого походження [2, т. 1, с. 154].

На думку біографа родини Розумовських О.О. Васильчикова, казка про Тараканових була зу-
мовлена тим, що Олексій Григорович дійсно виховував у Швейцарії своїх племінників Дараганів 
(Дараганових), Закревських і Стрешенного. Іноземцям легко було переробити «Дараганових» у 
«Тараканових». Історик дійшов висновку, що в Єлизавети Петрівни та О.Г. Розумовського спільних 
дітей не було. Але якби вони й були, Олексій Григорович, людина рідкісної душевної доброти, в 
жодному разі не кинув би їх напризволяще [5, т. XV, с. 434–435; 2, т. 1, с. 154, с. 281–287]. 

Замість висновків. Олексій, завдяки полковнику Ф.С. Вишневському потрапив до російського 
імператорського двору, де цесарівна Єлизавета подбала про його стрімку кар’єру. Одружившись із 
імператрицею Єлизаветою, він призначався на високі посади Російської імперії та нагороджувався 
найвищими відзнаками. 

Із цього часу О.Г. Розумовський мав великий вплив при російському дворі на стан тодішнього 
мистецтва. Завдяки його захопленню музикою виник великий хор, оркестр, постійний італійський 
оперний театр. Він запрошував найкращих митців з Європи, разом з якими виступали українські 
співаки та бандуристи, що серед них особливо вирізнявся Марко Федорович Полторацький. Іта-
лійська оперна трупа на чолі з композитором-диригентом Франческо Арайя вперше поставила дві 
опери на російський текст – «Цефал і Прокріс» та «Селевк» (1755–1756 рр.). У цих творах виразно 
проявилися російські та українські мотиви, що завдячувало впливові О.Г. Розумовського. Ламаючи 
усталені традиції, за якими спектаклі ставили тільки закордонні артисти, О.Г. Розумовський уперше 
вивів на сцену п’ятьох своїх співаків. 
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Народна українська музика з того часу була досить поширеною в Росії, все українське ввійшло 
в моду, і так тривало й за правління Катерини ІІ. Навіть на придворних обідах з’явилися українські 
страви. Таким чином, захоплення О.Г. Розумовського музикою вплинуло на розвиток російського 
музичного мистецтва.

Крім того, він робив щедрі пожертвування на храми і разом із братом Кирилом опікувався дру-
ком книги М. Козачинського «Філософія Аристотелева» (1745 р.). Матеріально підтримував Києво-
Могилянську академію. Усіляко сприяв усім краянам, які зверталися до нього по допомогу.
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ДУХОВНО-МІСТИЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ 
КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХІХ СТ.

Традиційно розвиток культурного ландшафту тієї чи іншої країни, виокремлення мистецько-
го обличчя нації, народу простежується через еволюцію примітивних мистецьких форм до більш 
складних, від аматорського мистецтва до професійного. Для ряду культур така схема цілком при-
датна і становлення національних мистецьких шкіл можна досліджувати, послуговуючись відомос-
тями про відповідні етапи суспільного розвитку.

Для народів, позбавлених власної державності протягом кількох століть, зокрема для пере-
важної більшості слов’ян, які перебували під владою різних імперій, ця схема не придатна зовсім. 
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Послаблення, внаслідок відсутності державності, національної еліти та її денаціоналізованість зву-
зили і, зрештою, звели нанівець коло замовників та споживачів професіонального національного 
мистецтва, яке виявилося практично позбавленим ґрунту для розвитку, навіть його початкові фор-
ми вилучалися з ужитку, а замінником виступав єдиний мистецький канон. 

Складний комплекс політико-суспільних, естетично-етичних та духовно-філософських чинників 
привів до того, що наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття у слов’янських країнах виникають 
особливі осередки мистецького аматорства, які, з одного боку, стають підґрунтям для розвитку про-
фесійного мистецтва, а з іншого – перетворюються на «гнізда», де формулюються та завдяки яким 
поширюються новітні суспільно-політичні та філософсько-духовні доктрини. Відтак, якщо мистець-
ке аматорство як замінник професійного мистецтва стає об’єктом, який широко досліджується та 
вивчається, то культурні осередки як особливі духовні осердя філософсько-етичного спрямування 
тривалий час залишалися поза увагою. 

На терені ряду слов’янських країн – Росії, Польщі, України, Словаччини, Чехії в другій полови-
ні ХVІІІ – на початку ХІХ ст. набирає активного розвитку садибна, маєткова культура. Дворянські 
маєтки й садиби перетворюються на основні культурні осередки, стають місцями, де зосереджу-
ються духовні сили тогочасної національної еліти, виникають так звані культурні гнізда, де вирує 
духовно-суспільне життя. У мальовничих місцевостях різних регіонів України споруджуються роз-
кішні палацово-садибні ансамблі, які згодом перетворюються на значні мистецькі центри. 

Масове садибне будівництво в Україні, що набуло розмаху в другій половині ХVІІІ – на початку 
ХІХ ст., стало можливим завдяки бурхливому економічному розвитку Російської імперії. Часи ца-
рювання імператриць Єлизавети Петрівни й особливо Катерини ІІ позначилися створенням сприят-
ливих умов для накопичення дворянством значних матеріальних цінностей, а жалувана імператри-
цею Катериною II грамота 1785 р. «На права, вільності і преимущества благородного російського 
дворянства» юридично закріпила права заможного населення і надала можливість роздати значні 
земельні угіддя поміщикам – придворним фаворитам. Цей документ також визначав права верхівки 
козацької старшини й української шляхти, прирівнюючи їх до дворянства, хоча саме тоді були оста-
точно закріпачені колишні напіввільні поселенці – «посполиті» і козаки, які жили на поміщицьких 
землях. 

Прагнучи певного духовного виокремлення, представники так званих відцентрованих національ-
них еліт – української, словацької, польської, чеської – намагаються створити «острівні» осередки 
національної культури, де на високому рівні розвивалися б різні види мистецтв. Захищені правом 
аристократизму, представники слов’янської еліти (К. Розумовський, С. Потоцький, Д. Трощинський, 
Г. Фейєрпатаки-Білопотоцький, О. Безбородько, І. Безбородько) втілюють свої утопічні концепції, 
організовуючи ідеальні автономні простори в маєтках та садибах. 

У їхніх садибах створювалися і зберігалися значні колекції європейського та національного жи-
вопису, скульптури, меблів, порцеляни, із роду в рід передавалися раритетні бібліотечні збірки, у 
палацах виступали кріпацькі театральні трупи, оркестри. Як результат збирацької, просвітитель-
ської й культурницької праці господарів маєтків і садиб, тут сконцентровувалися значні артистичні 
сили. Сюди на відпочинок і для творчої роботи запрошувалися видатні діячі вітчизняної та європей-
ської культури: музиканти, художники, скульптори та інші митці. Втім, рукотворна утопія магнатів 
і можновладців підкорялась не тільки й не стільки ідеї мистецького гедонізму – в її основі лежала 
складна філософсько-духовна доктрина. 

Кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст. – час, позначений захопленням дворянства у слов’янських кра-
їнах містичними настроями. Думками освічених українців, представників інших національних еліт 
оволодівають ідеї релігійного і духовного реформаторства, зокрема масонства, поширені на той 
час в Європі. До масонських лож входять представники найвищої польської, української та росій-
ської знаті. Досить назвати прізвища Потоцьких, Чарториських, Радзивіллів, Олізарів, Раєвських, 
Розумовських, Волконських та ін. Масонські ідеї в дворянському середовищі стають настільки попу-
лярними, що сама Катерина ІІ, вважаючи себе видатним драматургом, присвячує цій темі декілька 
п’єс: «Брехун», «Зваблений», «Шаман Сибірський». Отже, розквіт дворянських садиб і маєтків, які 
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наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. перетворилися на значні культурні центри, у ряді слов’янських 
країн збігається з захопленням місцевого дворянства масонством. 

Дух масонства постав як відповідник духу приниженої національної еліти, котра через мистецькі 
пошуки здійснювала шукання духовні. Містичні настрої стали могутнім поштовхом для вшануван-
ня культу мистецтва в маєткових, садибних осередках. А театр, живопис, архітектура, скульптура 
почали виконувати функцію своєрідного прикриття таємних духовних устремлінь окремих кіл на-
ціональної еліти і виявилися виразниками її містичних настроїв. Через посередництво мистецької 
творчості реалізовувалися таємні задуми містично налаштованого дворянства. Достатньо сказати, 
що більшість представників аристократії й дворянства, які активно займалися мистецьким аматор-
ством, належали до масонських лож або були близькими до них. 

Як зазначає дослідниця О. Крижановська, «в Україну масонство проклало собі і самостійні шля-
хи, непольські та неросійські. Зокрема, масонські ідеї опанували душами багатьох дітей козацької 
старшини, відряджених для здобуття освіти у престижні західноєвропейські (здебільшого німецькі) 
університети. Чимало зробив для поширення цих ідей в Україні Григорій Сковорода. Так, він поспри-
яв утворенню організацій і гуртків, на які відчутно вплинули масонські світоглядні орієнтири» [1]. 

Видатний український державний діяч, останній гетьман України Кирило Розумовський також пе-
ребував під значним впливом сприйнятих у європейському середовищі релігійно-реформаторських 
ідей. Тривале перебування за кордоном, навчання в університетах Геттінгена, Кенігсберга, Страс-
бурга, а також повсякчасна опіка графа Г. Теплова, учителем і наставником якого був видатний 
політичний і культурний діяч Феофан Прокопович, зробили його прихильником духовно-релігійного 
радикалізму. 

Повернувшись в Україну вже як обраний гетьман, К. Розумовський оселяється спочатку в Глу-
хові, а згодом починає відбудовувати стару козацьку столицю – місто Батурин. За задумом К. Ро-
зумовського, спалене за часів Петра І місто мало перетворитися на нову столицю Малоросії, тобто 
на нове, зразково забудоване місто. Для виконання поставленої мети і водночас для будівництва 
нового кам’яного гетьманського палацу з Італії іменним наказом 1751 р. було запрошено відомого 
архітектора А. Рінальді, у творчості якого органічно поєднувалися логічність та суворість ліній ново-
го на той час стилю класицизм із вибагливістю форм пізнього бароко. Життя внесло свої корективи. 
Грандіозний задум відбудови міста не був здійснений, а будівництво палацу відбулося у 1799–1803 
рр. за проектом Ч. Камерона – відомого зодчого, представника стилю класицизм, продовжувача 
традицій видатного архітектора Андреа Палладіо. Авторство підтверджують знайдені в архіві князя 
Рєпніна (зятя Кирила Розумовського) плани Батуринського палацу, підписані архітектором Чарль-
зом Камероном. 

Як зазначає біограф родини Розумовських Васильчиков, у їхніх Глухівській та Батуринській ре-
зиденціях влаштовувалися бенкети з інструментальною музикою, бали, ставилася також і фран-
цузька комедія [2]. Перша показана в новому гетьманському палаці вистава називалась: «La foire 
de Hizim» («Ізюмський ярмарок») і, ймовірно, що це була комічна опера або комедія на місцеву 
тему, оскільки містечко Ізюм розташоване неподалік від Глухова. З цієї вистави, яка відбулася 19 
грудня 1751 р. в Глухові, починається родовід кріпацького театру в Україні, бере початок маєткове 
й садибне театральне мистецтво, що стає основою для формування національного стилю, заро-
дження професійного музично-театрального мистецтва. 

Вистави цієї трупи, що діяла під керівництвом вихователя та найближчого порадника К. Розу-
мовського Г. Теплова, згідно із записками українського державного діяча, мемуариста Я. Маркови-
ча, відбувалися у Глухові 12, 26 і 30 січня 1752 р. А 1753 року ця сама трупа, в якій акторами були 
півчі, виступала у московському помешканні К. Розумовського, де під час перебування імператриці 
Єлизавети у Москві жив гетьман. 

Прихильними до масонів або безпосередньо такими, що належали до масонських лож, була 
також значна частина драматургів кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.: О. Сумароков, М. Херасков,                      
Д. Фонвізін, О. Грибоєдов, М. Гнєдич, І. Котляревський. Зокрема, особистою підтримкою Кирила 
Розумовського користувався близький до масонства драматург Яків Княжнін, автор багатьох відо-
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мих і репертуарних на той час трагедій і комедій. Свого часу заступництво Розумовського вря-
тувало Княжніна від смертної кари. (1773 р. він був змушений вийти у відставку, його позбавили 
дворянського звання, хоча обставини, що викликали таке суворе покарання, залишаються досі не-
відомими). На замовлення сина Кирила Розумовського Олексія за п’єсою Я. Княжніна «Збитенщик», 
яка доволі часто ставилась у різних театрах Російської імперії, у тому числі й в Україні, італійський 
композитор Дж. Астаріта написав оперу. 

У 1775 р. під патронатом К. Розумовського, в супроводі його знаменитого рогового оркестру, 
капельмейстером якого з кінця 1770-х рр. став чех Карел фон Лау, відбулася постановка опери            
Г. Раупаха «Альцеста» на лібрето іншого драматурга-масона О. Сумарокова. Відомо, що виконав-
ський рівень оркестру К. Розумовського за часів К. Лау був настільки високим, що у 1776–1777 рр. 
його музиканти виконували уривки з модних на той час опер: Мартіні «Генріх ІV», Гульєні «Дезер-
тир», Гретрі «Земіра та Азор», а також попурі на теми народних пісень. 1784 р. славетний роговий 
оркестр К. Розумовського, який складався з 33 музикантів, було продано за фантастичну ціну – 33 
000 карбованців – князю Г. Потьомкіну. Вокальна ж капела продовжувала існувати в Батурині і після 
смерті Кирила Розумовського, про що свідчить у своїх записках князь І. Долгоруков. 

Відійшовши від державних справ, К. Розумовський перебував в основному в Україні, жив у 
Батурині, де організовувалися різноманітні, переважно оперні вистави, розкішні бали та феєр-
верки. Один з таких феєрверків як історичний факт навіть графічно зафіксував художник початку 
ХХ ст. Г. Нарбут в «Абетці» на літеру «Ф». Захоплення театральною справою успадкували і діти                              
К. Розумовського, в першу чергу сини Олексій та Андрій. А починаючи від Олексія Розумовського 
(1748–1822), міністра освіти Російської імперії, дійсного таємного радника, театральне аматорство 
тісно пов’язується з філософськими і релігійно-містичними тогочасними вченнями. 

Сам масон, граф Олексій Кирилович Розумовський був особистим другом графа Жозефа де 
Местра (1753–1821), діяльного члена масонських та ілюмінатських організацій, який користувався 
в європейському масонському середовищі значним авторитетом [3]. Як посланник короля Сардинії 
в Санкт-Петербурзі Жозеф де Местр пробув у Росії близько 15 років і, очевидно, протягом цього 
часу підтримував тісні стосунки з Олексієм Розумовським. Молодший брат Олексія, князь Андрій 
Розумовський – талановита, музично обдарована людина, сам прекрасний виконавець, організував 
і утримував на власні кошти кращий для свого часу квартет і перший у Європі ансамбль із постійним 
складом. Струнний квартет, у складі якого виступав сам Розумовський, першим виконував твори Л. 
Бетховена. Живучи в різних європейських країнах, він також підтримував тісні зв’язки з митцями, 
музикантами, причетними до масонства, зокрема з Моцартом.

«У 1740–1780-х рр., – зазначає О. Крижановська, – масонських лож в Україні було небагато. 
Кількість їх стала помітно зростати вже наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Роль каталізатора 
масонського руху в країні відіграли революційні події у Франції та включення Правобережної Укра-
їни до складу Російської держави. В Україні знайшли притулок чимало французьких та польських 
масонів, які продовжили там свою громадсько-політичну діяльність, активно пропагували масонські 
ідеї серед місцевої еліти, що вплинуло не лише на масштаби тамтешнього масонського руху, а й 
певною мірою на сам характер масонської діяльності» [4]. 

Застосований у даному випадку філософсько-культурологічний і духовно-містичний аспект до-
слідження культурної діяльності української еліти зорієнтований на те, щоб з’ясувати та прояснити 
тісні зв’язки між духовними шуканнями та мистецькою діяльністю в культурних осередках, якими 
стали маєтки та садиби національної еліти слов’ян. 

Відтак розбудова дворянських садиб, що стала однією з основних галузей архітектурної діяль-
ності в Україні у другій половині XVIII – на початку ХІХ ст., мала не лише матеріально-фінансове 
підґрунтя, а й значний філософсько-естетичний, світоглядний сенс. У садибі, маєтку, розташованому 
в глушині, на значній відстані від міст, створювалось свого роду унікальне середовище, модель іде-
ального світу, «утопія» в мініатюрі. Будівлі в садибах Розумовських в с. Почеп (нині Брянська обл. 
Російської Федерації) та в Батурині, графів Завадовських в с. Ляличі (нині Брянська обл. Російської 
Федерації), графа П. Рум’янцева-Задунайського у Качанівці та у Вишенках на Чернігівщині, палацові 



257

ансамблі С. Потоцького в Тульчині і Г. Потьомкіна в Катеринославі тощо споруджувалися за про-
ектами відомих європейських архітекторів – Тома де Томона, А. Рінальді, Ж.-Б. Валлен-Деламотта,             
Д. Кваренгі, Ч. Камерона і не поступалися будівлям, що зводилися в цей час у Західній Європі. 

Учні одного з найвидатніших архітекторів тієї доби – Василя Баженова, який був масоном і розу-
мів запити своїх «братів»-замовників, облаштовували садиби згідно з масонськими уподобаннями і 
в українських землях. Тому не тільки проекти Кам’яноострівного палацу та Михайлівського замку в 
Петербурзі В. Баженова чи палацові ансамблі Ч. Камерона в Царському Селі і Павловську відпові-
дали уподобанням вельмож-масонів, а й садиби в провінції планувалися відповідно до масонських 
ідей. Наприклад, палац у маєтку графа П. Рум’янцева-Задунайського у селі Вишеньки споруджу-
вався за проектом або самого В. Баженова, або його учнів М. Мосцепанова чи Д. Котляревського. 

Архітектура згаданих садиб та маєтків була різноманітною, до того ж мала виняткову семіотич-
ність. Комплекси великопомісних садиб мальовничо розташовувалися на пагорбах над річками, а 
панський палац – найчастіше дво- чи триповерховий великий будинок – відзначався гармонійністю 
пропорцій, архітектурною довершеністю, містив значну кількість приміщень: передпокоій, парадні 
зали, їдальні, вітальні, кабінети та інші кімнати. 

Центральний корпус будинку був тим композиційним об’ємом, навколо якого врівноважувались 
усі інші елементи. Все це являло собою закінчену композицію, яка розвивалась по головній осі 
ансамблю, включаючи в нього паркову зону, надаючи всій садибі розмаху, урочистості та репре-
зентативності. Частина верхнього поверху інколи виділялась для хору, оркестру та житлових кімнат 
членів родини. До головного корпусу добудовували флігелі, що обрамовували парадний двір, де 
розташовувались кімнати для гостей, оранжереї, службові приміщення тощо. Значна увага приділя-
лася внутрішньому оздобленню приміщень: особливою розкішшю відзначалися інтер’єри парадних 
залів, де широко використовувалися скульптура, художній розпис, ліплення, золочена різьба, цінні 
породи дерева і природний камінь. У деяких садибах, відповідно до смаків замовників, існували 
театральні зали. Неподалік від палацу іноді споруджували церкву або костьол, склеп.

Світоглядні позиції господарів цих садиб були визначальними при виборі організації простору, 
будівництві палацу, облаштуванні ландшафту, і тому амплітуда використання мистецьких стилів 
була досить широкою. Вона залежала і від матеріальних можливостей та індивідуальних смаків 
замовників і від того, яку, власне, філософську доктрину намагався матеріалізувати господар, яке 
естетичне або містичне явище сакралізувалося та підносилося ним до абсолюту. Розвиваючись у 
рамках загальноєвропейського стилю, палацове мистецтво України кінця ХVШ – початку ХІХ ст. 
було позначене впливом класицизму, який проникав сюди через Варшаву, Відень та Петербург і 
мав різні інтерпретації в окремих регіонах України.

Архітектурні палацові ансамблі доповнювали величезні парки, які, на відміну від регулярної 
французької системи, будували переважно в англійському ландшафтному стилі і прикрашали 
скульптурою та малими архітектурними формами (альтанками, обелісками, містками, гротами). 
Зверненню до асиметрії живописної природи сприяла в добу Просвітництва сентиментальна течія, 
що посіла значне місце в тогочасній художній культурі. У цей час збільшилося число аматорів у 
паркобудівництві. І якщо у Польщі це була Ізабелла Чарториська, Гелена Радзивілл, то в Україні 
такими по праву можна вважати Дмитра Трощинського, Олександру Браницьку, які разом із профе-
сійними садівниками та архітекторами брали активну участь у розробці нових садових комплексів. 

Невід’ємну частину будь-якого пейзажного парку того часу становила скульптура, переважно 
імітація античної. Визначним прикладом садово-паркової архітектури в Україні є пейзажний парк 
«Софіївка» в Умані на Черкащині (загальна площа близько 150 га), створений у 1796–1800 рр. за 
проектом інженера Л. Метцеля садівниками І. Зарембою та Ферре. Необхідно також згадати парк 
магнатів Браницьких «Олександрія» (площею понад 200 га), побудований в околицях Білої Церкви 
в англійському (ландшафтному) стилі у 1793–1797 рр. архітектором Д. Ботані й садівником А. Стан-
ге. «Олександрія» – це один із найчудовіших парків України, якому були притаманні риси романтиз-
му й сентименталізму. До подібних перлин належить також Кагарлицький парк на Київщині, парки в 
Качанівці і Сокиринцях, у Немирові на Вінниччині.
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Масонство значною мірою вплинуло на зміст паркових композицій. У парках встановлювали 
обеліски, відповідні скульптури, ставки копали у вигляді п’яти- і шестикінцевих зірок. Одним із голо-
вних символів, запозичених з практики середньовічних будівельних братств, що активно викорис-
товувався в парковому облаштуванні, була арка з каменю. В архітектурному декорі споруд найчас-
тіше зустрічалися важливі для масонів знаки – циркуль, молоток, висок, кельма, фартух, рукавички 
тощо. «У парках Гелени Радзивілл, князя Станіслава Понятовського, Фелікса Потоцького, Йосипа 
Августа Іллінського, Густава Олізара встановлювалися масонські символи – піраміди, кам’яні коло-
ни, завершені кулею або капітеллю, зрізані колони, кам’яні ванни, скульптури левів; таємничі знаки 
прикрашали руїни й павільйони», – зазначають сучасні дослідники [5]. 

Прихильність до театру, пристрасне захоплення цим видом мистецтва було однією зі знамен-
них рис масонства взагалі, й в Україні зокрема. До масонів належала переважна більшість вель-
мож – театральних любителів: князь Іван Долгоруков, постійний учасник любительських вистав при 
дворі імператора Павла, автор спогадів «Капище мого серця», відомий театральний діяч першої 
половини ХІХ ст., драматург Олександр Шаховський, поет, перекладач, театральний діяч Микола 
Гнєдич. Одним із тих, хто сприяв поширенню масонських ідей в Україні ще з кінця ХVІІІ ст., був 
старший з братів Безбородьків – масон князь Олександр Безбородько, який мав також безпосеред-
нє відношення до театральної справи за часів царювання Катерини ІІ. 1778 року імператриця до-
ручає своєму статс-секретарю О. Безбородьку «привести всі справи театру і музики по можливості 
до ладу» і він починає активно займатися організаційними справами щодо влаштування театру в 
столиці [6]. Предметом його залицяння, поруч із захопленням молодою балериною Ольгою Карати-
гіною, стає молода актриса Єлизавета Уранова (в майбутньому Сандунова), яку цариця Катерина ІІ 
взяла під свій захист після вдалого виступу в її власній комічній опері «Федул з дітьми» (1791). 

З часом для членів масонських лож улаштування театру, театральних дійств стає своєрідною 
публічною репрезентацією їхніх таємних ідей і ритуалів. Зокрема, широковідомою є діяльність крі-
пацького театру поміщика Дмитра Ширая, який діяв з кінця ХVІІІ ст. до 1809 р. в селі Спиридонова 
Буда. Хоча в жодному з історичних досліджень не вказується, що характер театральних дійств, які 
влаштовувалися, був суголосним масонським ритуальним дійствам. Про вистави у селі Буда до-
кладно оповідає масон князь Петро Шаліков, який кілька разів подорожував Україною і залишив про 
це спогади. В них, зокрема, йдеться про постановки опери Антоніо Сальєрі «Школа ревнивих» та 
балети «Адоніс або Алоїза» й «Венера і Адоніс» Мореллі, що відбулися 1803 р. з нагоди прибуття 
до Буд малоросійського генерал-губернатора князя масона Олексія Куракіна. 

Те, як особливо, по-театральному обставлявся приїзд О. Куракіна до маєтку Ширая, свідчить не 
лише про пошану до високоповажної особи, а також про додержання певного містичного ритуалу 
очищення вогнем: «Версти з чотири їхав він вогняним проспектом палаючих смоляних діжок; двір 
та будинок були також у полум’ї». Міфологічний зміст показаних на честь приїзду князя О. Кура-
кіна вистав також легко дешифрується відповідно до масонської семіотичної системи: зокрема, в 
останній сцені балету «Купідон силою всемогутньої стріли своєї обертає дикий ліс у прегарний храм 
з вогняним на фронтоні написом: «Доброчинності і честі»; у середині його вивішувався жертовник 
з палаючими серцями перед вензльовим іменем гостя; поза ним була транспарантна картина, яка 
змальовувала славу, що ширяла вгорі та, як годиться, мала в одній руці трубу, а в другій сувій з його 
ж вензелем та богиню Справедливості з вагами та ландкартою України (Малоросії); знизу – групу 
геніїв, що тримала сувій з такими словами: «Кожному належить своє»; наприкінці – ряди в ясно-
блакитнім вогні палаючої колонади храму; натовп народу оточує цей жертовник, Грації та Амур» [7].

Панегіричні вистави, насичені масонською символікою, ставилися і в інших маєтках, зокрема в 
кріпацькому театрі заможного поміщика Будлянського, який мав п’ять тисяч кріпаків, представляли 
гостям помпезну виставу «Дідона» Я. Княжніна, сприйняту сучасниками як своєрідний панегірик 
імператриці Катерині. У показній розкоші дійства виявилося бажання колишнього придворного Буд-
лянського, який мав чин камергера, продовжити «золотий вік» цариці Катерини, що скінчився. 

Залежним від масонської духовно-естетичної орієнтації можна назвати «культурне гніздо» в 
маєтку Дмитра Прокоповича Трощинського на Полтавщині, яке поетично називали «українськими 
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Афінами». Видатний політичний і державний діяч, близький до масонів Д. Трощинський був одним 
із найбагатших українських поміщиків: він володів 70 тисячами десятин землі, 6 тисячами кріпаків 
і, водночас, був одним із найвидатніших українських меценатів та покровителем мистецтв. Свою 
блискучу кар’єру Д. Трощинський, який походив з козацького старшинського роду, розпочав після 
навчання у Києво-Могилянській академії в Малоросійській колегії у Глухові. Після цього він став 
секретарем князя М. Рєпніна, а далі, за рекомендацією імператриці Катерини ІІ, потрапив на службу 
до графа О. Безбородька. Завдяки унікальному дипломатичному хисту Трощинський протримався 
на державній службі упродовж царювання трьох російських імператорів. А останні роки доживав 
уже при четвертому – Миколі І. 

Вийшовши у відставку 1806 р., Д. Трощинський оселився на Полтавщині, в Кибинцях, де в 
1812–1814 рр. земляки обрали його полтавським губернським предводителем дворянства, тобто 
губернським маршалом. Вісім років прожив Трощинський в улюбленому маєтку, намагаючись втіли-
ти мрію-утопію про ідеальний простір. У цей період він відбудовував свою садибу і парк у Кагарлику 
та створював мистецький осередок у Кибинцях. 

Палац і парк у Кагарлику споруджувався за власним задумом Д. Трощинського – як взірець 
краси і духовності. У палаці, зведеному в стилі класицизм, розміщувалася багата картинна галерея, 
в якій зберігалися копії творів Мікеланджело, Рубенса, чудове бібліотечне зібрання, колекція ви-
робів народного мистецтва та зібрання історичних коштовностей. Парк був своєрідним осередком 
єднання природи і всього найкращого, що могла створити освічена людина. Він зводився за ком-
позицією, яка мала символічну назву «Земна куля в мініатюрі», а різноманітна краса і досконалість 
українських краєвидів дозволяла у повному обсязі втілити цей задум, відтворюючи символічний 
«материк», «океан», використовуючи затоки і протоки. 

Завершували задум десятки скульптур і окремі паркові споруди. Досконалість творів людської 
діяльності в поєднанні з красою природного середовища мала, за задумом Трощинського, сприя-
ти духовному вихованню сучасників. Тому й не дивно, що центральною частиною композиції був 
окремий острів, який мав назву «Запитай себе». Дістатися до нього можна було тільки за допомо-
гою порому й, усамітнившись під могутніми пірамідальними дубами, людина мала задуматися над 
сенсом власного буття. Окремою частиною парку була галявина муз, на якій під чудовими зразками 
скульптури збиралися приїжджі аматори театру, пісні, танцю.

У дім до Трощинського в Кибинцях з’їжджалася аристократія та українська інтелігенція з усіх 
навколишніх садиб. Крім близького друга Трощинського Василя Капніста і членів його родини, а 
також родича і одночасно особистого секретаря та управителя маєтками Василя Гоголя з дружи-
ною, тут бували М. Рєпнін, А. Родзянко, В. Ломиковський, Хілков, Л. Голеніщев-Кутузов, П. Білуха-
Кохановський, брати Лукашевичі, Муравйови-Апостоли, М. Бестужев-Рюмін, М. Миклашевський, 
художники В. Боровиковський і О. Кунавін. Більшість з них були не лише радикалами в духовно-
релігійній сфері чи належали до масонських лож, а й були прихильниками українських політичних 
автономістів або мали безпосереднє відношення до діяльності таємних товариств – майбутніх де-
кабристів. 

Безперечно, масонський рух і серед українців, і серед поляків у першій половині ХІХ ст. був без-
посередньо пов’язаний з політичною діяльністю дворянства, що знайшло свій вияв 14 грудня 1825 
р. на Сенатській площі в Санкт-Петербурзі, а також у польському повстанні початку 1830-х рр. Але 
починалися активні шукання в духовній сфері, в тому числі в сфері масонських ідей, з часів про-
грамних виступів українського філософа Григорія Сковороди, який для українських масонів ХІХ ст. 
став своєрідним духовним патроном. Поруч із творами західноєвропейських філософів-містиків           
Е. Сведенборга та Я. Бьома, перекладами німецьких, французьких релігійних діячів і теоретиків 
праці Сковороди залишалися важливим орієнтиром для прихильників масонства. Мистецтво теа-
тру і взагалі саме поняття театр, яке в духовно-філософській доктрині Г.Сковороди посідає визна-
чне місце, для масонів ХІХ ст. стало своєрідним способом духовного самовираження й реалізації. 
Отже, двома полярними публічними проявами масонського руху в слов’янських землях постали 
політичний радикалізм і мистецьке аматорство, зокрема в театральній сфері. 
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Відтак, крім літературно-музичної вітальні, в маєтку Трощинського діяв один із визначних теа-
тральних осередків тогочасної України, аматорський театр, вистави якого відбувалися в спеціально 
збудованому приміщенні. За припущенням дослідників, аматорський театр у Кибинцях функціону-
вав тільки тоді, коли в маєтку перебував сам Д. Трощинський, тобто у 1806–1814 рр. і у 1822–1825 
рр., хоча, якщо взяти до уваги зауваження І. Лисенка, що князь Микола Рєпнін привозив до маєтку 
Михайла Щепкіна для виступів у аматорському театрі [8], то це твердження спростовується. Річ у 
тім, що подібне могло статися тільки під час перебування Щепкіна в Полтаві, тобто в 1818–1821 
рр., а якраз тоді Д. Трощинського в маєтку не було. 1814 р. Трощинського знову було покликано до 
Санкт-Петербурга, і він став міністром юстиції Російської імперії. Пробувши ще п’ять років у Петер-
бурзі після своєї відставки у 1817 р., він знову повернувся до Кибинців, де пережив смерть свого 
близького друга і однодумця Василя Капніста. 

Член полтавської масонської ложі «Любов до істини», активний учасник аматорського театру в 
маєтку Трощинського, Василь Капніст також був одним з визначних політичних і культурних діячів 
своєї епохи. Його перу належить знаменита сатирична комедія «Ябеда» кінця ХVІІІ ст., в основу 
сюжету якої покладено реальний судовий процес, що його програв сам В. Капніст у саратовській 
Громадянській палаті. Вперше «Ябеда» була поставлена на сцені 1798 р., після чого розгорівся 
скандал, і імператор Павло І наказав відправити Капніста до Сибіру. Наказ виконали миттєво, а вже 
після обіду того самого дня гнів імператора згас, і він звелів увечері представити п’єсу Капніста в 
Ермітажному театрі. Після показу першого акту Капніста одразу ж повернули із заслання і нагоро-
дили різними чинами. Але сама комедія «Ябеда» повернулася на сцену лише після її перегляду 
імператором Олександром І в домашньому театрі О. Наришкіна. 

Живучи недалеко від Кибинців, у маєтку Обухівка на Полтавщині, Василь Капніст безпосередньо 
опікувався долею театру Трощинського до моменту своєї раптової смерті у вересні 1823 р. Маючи 
досвід керівництва театральною справою (у 1799 р. Василя Капніста було призначено найближчим 
помічником головного директора імператорських театрів О. Наришкіна), Капніст з великою ретельні-
стю добирав репертуар кибинецького аматорського театру. Загалом, Капніста можна зарахувати 
до визначних театральних діячів кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., оскільки ще в Києві, як предводитель 
дворянства, він немало зробив для розвитку театральної справи в Україні, а в 1799–1801 рр. керував 
театральною трупою в Санкт-Петербурзі. 

Останній період життя й творчості Капніста, коли він перебував переважно в Обухівці та був 
обраний полтавським предводителем дворянства, – це час напружених духовних шукань. З од-
ного боку, в літературній творчості він віддає перевагу філософській поезії, гораціанській ліриці, 
пов’язаній з напрямом сентименталізму, з іншого – активно займається ідеологією просвітитель-
ства, що базувалася на масонських постулатах, реалізовуючи її безпосередньо у театрі. Як влучно 
зазначив у розвідці «Іван Котляревський і театр його часу» П. Рулін, кибинецький театр «не був 
звичайний кріпацький театр, який на Україні траплявся значно рідше, ніж у Великорощині». Д. Тро-
щинський, В. Капніст, В. Гоголь намагалися перетворити його на свого роду просвітительський 
заклад, де проповідувалися б цілком конкретні морально-духовні орієнтири. 

У репертуарі театру переважали драматичні твори масонів або близьких до них осіб: «Собака-
вівця» та «Простак, або Хитрощі жінки перехитрені солдатом» Василя Гоголя, «Бригадир» Д. Фон-
візіна, «Хвастун» Я. Княжніна, «Тріумф» І. Крилова, «Едіп в Афінах» В. Озерова, «Бідність і благо-
родство душі» та «Ненависть до людей і покаяння» А. Коцебу, «Ябеда» В. Капніста. 1824 р., вже 
після смерті В. Капніста, за спогадами його дочки Софії Скалон-Капніст, на сцені кибинецького 
театру ставилися також комедії О. Аблесімова, О. Грибоєдова, А. Жандра. 

Крім самого Василя Васильовича Капніста і його родини, а також подружжя Гоголів – батьків 
Миколи Гоголя, активними учасниками цього театру були члени родин Лорерів, Ломиковських, Хіл-
кових, які жили неподалік, а також їхні кріпаки. У листі матері Гоголя до С. Аксакова 1856 р. зазна-
чається: «Грали й дворові люди досить добре, але більше були благородні актори, діти Капніста, 
іноді й він сам. Князь Хілков був великий комік і жінка його, грали ми всі, що траплялись там, чоловік 
мій та я, а також гості» [9].
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Відтак мистецькі осередки в Кибинцях та Обухівці, безперечно, залежали від полтавської 
ложі «Любов до істини», де вітією (оратором) був Іван Котляревський, і безпосереднє відношення 
до якої, крім згаданих вище Дмитра Трощинського й Василя Капніста, мав тогочасний генерал-
губернатор Малоросії, князь Микола Рєпнін. Офіційно князь Рєпнін, що був одружений з онукою 
останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, дуже симпатизував масонам – він пере-
брав захоплення масонством ще й від родичів, однак до ложі не належав. Але її засновником був 
начальник канцелярії М. Рєпніна, надвірний радник, майбутній декабрист Михайло Новиков. Своє 
захоплення масонством багатий поміщик Михайло Новиков, який до переїзду в Полтаву пройшов 
стажування в одній з петербурзьких лож, успадкував, очевидно, від свого дядька – відомого масона 
ХVІІІ ст. Миколи Новикова, посадженого імператрицею Катериною ІІ у Шліссельбургську фортецю. 
А великим майстром полтавської ложі став колишній губернський предводитель дворянства Семен 
Кочубей – людина надзвичайно освічена, що охоче займалася меценатством, звівши у місті цегель-
ню і кілька адміністративних споруд. 

За твердженням Сергія Єфремова, «масонство на Україні виявляє тенденцію перетворитися 
на українське масонство і служити завданням українського громадського руху. Надто з цього боку 
уваги варті дві ложі – полтавська «Любов до істини» і київська «Об’єднаних слов’ян» [10]. Власне 
полтавська ложа, відкрита 30 квітня 1818 р., що проіснувала лише рік, стала епіцентром духовних 
шукань українського дворянства на початку ХІХ століття. Сюди увійшли представники тогочасної 
української еліти Наддніпрянщини: статський радник В. Тарновський, в маєтку якого (село Тернав-
щина біля Полтави) відбувалися засідання, хорольський предводитель дворянства С. Алексєєв, 
його брат – катеринославський губернський предводитель дворянства, статський радник Д. Алексє-
єв, майбутній декабрист полковник А. Глінка, переяславський предводитель дворянства, заможний 
поміщик Василь Лукашевич та деякі інші особи, які мали безпосередній стосунок до декабристсько-
го руху.

Ця ж ложа принципово вплинула на формування театральної справи в Полтаві та в Україні 
взагалі. Адже не тільки І. Котляревський був серед тих, хто активно займався театром і був членом 
полтавської ложі. Членами ложі «Любов до істини» стали і другий директор полтавського театру 
Микола Городенський, і актор Петро Барсов. Деякі ж біографи актора М. Щепкіна твердять, що якби 
він не був на той час кріпаком, то обов’язково став би членом цієї ложі. Зрештою, і сама назва теа-
тру – полтавський Вільний театр – недвозначно вказує на близькість до руху вільних каменярів. 

Театральне приміщення у Полтаві було збудоване ще за часів генерал-губернаторства кня-
зя Я. Лобанова-Ростовського, але регулярні вистави професійної трупи в місті розпочалися після 
організації Миколою Рєпніним Вільного театру, одним із директорів якого було призначено Івана 
Котляревського. До цього І. Котляревський брав участь в аматорських виставах, що відбувалися під 
безпосереднім патронатом князя Я. Лобанова-Ростовського, і як особисто наближена до нього осо-
ба він доставив із Санкт-Петербурга власноручно переписаний текст, забороненої царем Павлом І 
сатири І. Крилова «Трумф». У цьому ж любительському театрі розпочалася артистична кар’єра май-
бутньої виконавиці ролі Наталки Катерини Нальотової, яка разом з І. Котляревським брала участь 
у домашніх виставах під керівництвом князя [11]. А. Коцебу, Я. Княжнін, О. Шаховський, І. Крилов 
– ось прізвища драматургів, чиї п’єси в основному розігрували полтавські любителі-аристократи і, 
безперечно, необхідно вказати на їхню причетність до масонства або опальний статус цих осіб.

Зрозуміло, що театр під патронатом Я. Лобанова-Ростовського став лише предтечею полтав-
ського Вільного театру, вплив масонства на який був принципово вагомішим. Але фактор масон-
ської ідеології у діяльності полтавського Вільного театру, передовсім, слід розглядати як вплив 
своєрідної потужної культурної традиції, що стала самобутнім джерелом філософських і творчих 
ідей як для його безпосередніх учасників, так і для оточення. Ця ж ідеологія обумовила специфіч-
ний, не схожий, з одного боку, на репертуар пересічних тогочасних антреприз, вибір творів, що 
ставилися тут. З іншого – у полтавському Вільному театрі показували практично ті самі п’єси і тих 
самих авторів, що і в аматорських театрах Д. Трощинського, Я. Лобанова-Ростовського і ніжинської 
Гімназії вищих наук. Загалом афіша полтавського Вільного театру відзначалася суворою програм-
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ністю, відсутністю випадкових назв і водночас трагедій, за винятком «Едіпа в Афінах» В. Озерова. 
Відтак вона формувалася переважно з творів масонів Д. Фонвізіна й В. Капніста «Недоросток» та 
«Ябеда», великої кількості п’єс масонів О. Грибоєдова і Я. Княжніна, водевілів масона О. Шахов-
ського, кількох комедій популярних тоді М. Загоскіна й І. Крилова.

Зв’язок І. Котляревського з масонами – загальновідомий, і знаки масонства можна віднайти в 
тексті «Енеїди». Попри це, у двох його цілком світських п’єсах, одна з яких буквально повторює сю-
жет водевілю Гоголя-батька «Простак», а інша через постать Возного встановлює духовний зв’язок 
із Григорієм Сковородою, жоден дослідник поки що не наважувався виокремити щось масонське. 
Близько двох століть «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник» уявляються «сільськими», фоль-
клорними творами, приреченими на буквальні тлумачення і примітивну сценічну інтерпретацію. 
Знаючи те, яким вагомим був слід масонства у житті й творчості І. Котляревського та його близь-
кого оточення, маючи відомості про те, що роль Наталки була написана спеціально для дворянки 
Катерини Нальотової, яка ледве володіла російською і зовсім не знала української [12], можна при-
пустити, що не сільські і не фольклорні мотиви є найголовнішим здобутком цієї комічної опери. 

Можливо, через «Наталку Полтавку» драматург пропагував свою мрію про ідеальне влашту-
вання суспільного життя в Україні: на верхній сходинці цієї ієрархії стоятиме освічений поміркова-
ний пан, який допускає, як і більшість інших панів та представників аристократії, деякі грішки щодо 
простої дівчини Наталки; йому допомагатиме поміркований, у міру дипломатичний, хитруватий ти-
повий українець – Виборний Макогоненко. Всі інші: Наталка, Терпилиха, Петро й Микола, загалом 
колишні пейзани з водевілів О. Шаховського – постають недієвими, залежними від вчинків Возного 
і Виборного персонажами. Відтак І. Котляревський через драматургію моделює ще одну утопічну 
ситуацію, дійовими особами якої стають архетипи українців. 

Практично зовсім занурений у містику, останні два десятиліття свого життя І. Котляревський 
перекладає Євангеліє і, обіймаючи посаду наглядача будинку виховання дітей бідних дворян, за-
ймається вихованням молоді. Наскільки масонські ідеї впроваджувалися І. Котляревським при 
вихованні молодого дворянства, ще необхідно уточнювати. Але приклад організації міністрами-
масонами Олексієм Розумовським та Михайлом Сперанським ліцею у Царському Селі, де б ви-
ховувалася масонська еліта Росії, став предметом наслідування для відкриття такого ж, масонські 
спрямованого, навчального закладу в Україні. Ним стала ніжинська Гімназія вищих наук князя Без-
бородька, відкрита вже після смерті останнього в 1820 р. 

Наказ про створення Гімназії з’явився завдяки зусиллям Іллі Безбородька ще 1805 р., але сам 
навчальний заклад відкрився лише через п’ятнадцять років, коли до справи долучився О. Кушелєв-
Безбородько, зять відомого прихильника масонства Миколи Рєпніна, та його двоюрідний дядько, 
масон Віктор Кочубей – на той час міністр внутрішніх справ Російської імперії. Невдовзі після від-
криття Гімназії її директором було призначено масона Івана Орлая, й більшість прибулих з ним 
викладачів виявилися також масонами. Надалі професори ніжинської Гімназії почали підтримувати 
тісні стосунки з «Малоросійським таємним товариством», створеним членом полтавської ложі Ва-
силем Лукашевичем, куди, крім останнього, входили масони В. Тарновський, С. Кочубей, брати 
Алексєєви. 

Вже на другий рік після її заснування до Гімназії вступив Микола Гоголь, за навчання якого ба-
гатий далекий родич Д. Трощинський щорічно платив 1200 карбованців сріблом. Саме у стінах Гім-
назії вищих наук, в аматорському театрі вперше безпосередньо реалізувалося захоплення Миколи 
Гоголя театральним мистецтвом, яке бере початок з театру в маєтку Д. Трощинського в Кибинцях. 
Загалом, ніжинський аматорський учнівський театр перебував під безпосереднім впливом театру 
в Кибинцях. Першою поставленою в Гімназії п’єсою була трагедія В. Озерова «Едіп в Афінах», а 
далі В. Гоголь просить матір надіслати йому тексти п’єс з репертуару кибинецького театру, зокрема 
«Бідність і благородство душі» драматурга-масона Августа Коцебу, який у 1781–1783 і 1800–1802 
рр. перебував на російській службі. Наступними виставлялися популярні на той час комедії М. За-
госкіна і, звичайно ж, п’єси батька Василя Гоголя та драматурга-масона Івана Котляревського. 

За часів керівництва гімназією І. Орлая справа аматорського театру в Ніжині розвивалася до-
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волі успішно; надалі, уже після його від’їзду, вистави на деякий час припинилися й відновилися 
лише наприкінці 1826 р. Новий етап діяльності аматорського театру розпочався з приїзду до Ніжи-
на нащадка князів Безбородьків, уже згаданого О. Кушелєва-Безбородька. У репертуарі школярів-
любителів з’явилися трагедія В. Озерова «Фінгал», «Димитрій Самозванець» О. Сумарокова, ко-
медії Мольєра, Д. Фонвізіна і кілька творів Я. Княжніна: «Диваки», «Невдатний примирювач або без 
обіду додому їду» та «Урок дочкам» І. Крилова. Знову-таки виставлялися твори Коцебу та кілька 
опер, зокрема просякнута масонським духом моцартівська «Чарівна флейта». Перебравшись до 
Одеси на нову посаду директора ліцею, І. Орлай також сприяв організації аматорських вистав си-
лами школярів, чим порушив правило російських навчальних закладів, де спектаклі показувати не 
дозволялося.

Питання про вплив масонства на формування світогляду Миколи Гоголя й до сьогодні зали-
шається дискусійним. Хоча дослідники вже багато разів зазначали містичний характер його світо-
глядних шукань і намагалися знайти в його творчості безпосередні відгомони масонської ідеології. 
Зокрема, у розвідці «Гоголь як духовний письменник. Досвід нового прочитання «Петербурзьких 
повістей» А. Дунаєв зазначає, що масонська тема виникає в «Записках божевільного» декілька ра-
зів: зокрема, в чорновому варіанті Поприщін читає «перекладену з німецької мови Лабзіним книгу» 
[13]. Тут опосередковано йдеться про особу перекладача на російську мову комедії П. Бомарше 
«Одруження Фігаро» Олександра Лабзіна, який був видавцем значної кількості перекладів західно-
європейських письменників-містиків, а також видрукував часопис із працями Григорія Сковороди. 
О. Лабзін був одним із відомих російських масонів і очолював засновану ним 1800 р. ложу «По-
мираючий сфінкс». Під впливом О.Лабзіна певний час перебував і особистий друг Гоголя Сергій 
Аксаков. Він також підтримував дружні стосунки з прихильником мартинізму, послідовником вчення 
містика Мартінеса Паскуаліса Романовським, який і запросив С. Аксакова до участі в домашніх ви-
ставах у домі А. Черевіна в Петербурзі. 

Наскільки Гоголя цікавила тема масонства свідчить також і те, що серед згаданих суддею з «Ре-
візора» Ляпкіним-Тяпкіним книг є твір Іоана Масона, видрукуваний у Росії Миколою Новиковим. Ці 
факти, безперечно, свідчать про те, що Гоголь був занурений в атмосферу масонства, завдячуючи, 
вочевидь, своєму ранньому знайомству з цими вченнями ніжинській Гімназії. Але його особисте 
ставлення до масонських вчень у 1830-і рр. було вельми суперечливим. Гоголь негативно оцінював 
філософію масонства у зв’язку з діяльністю декабриста-масона, екстреміста Кіндратія Рилєєва, 
який прагнув царевбивства. 

Організація життя в маєтках першої чверті ХІХ ст., влаштування садиб, їхня забудова обумов-
лювалися домінуючим на той час романтичним культом індивідуальності. Домінанти класицизму, 
просвітництва поступово склали свої позиції і на першому плані постав ідеал нової романтичної 
особистості. Багато що створювалося і будувалося у садибах відповідно до моди епохи романтизму 
і, водночас, саме садибне поселення ставало не менш яскравою характеристикою його власника, 
ніж зовнішність і манери останнього. Представники національної еліти, місцеве дворянство врешті-
решт приходять до ідеї протиставлення користі суспільної діяльності й необхідності постійного вну-
трішнього особистісного вдосконалення та розвитку духовних інтересів. 

Подібні настрої найчастіше втілювалися у життя далеко від столиць, у родових маєтках, де 
панував культ любові до природи, сільської самотності. Поруч із великопомісними володіннями по 
всій Україні були розкидані маєтки середніх і дрібних поміщиків. Цей контингент становила україн-
ська старшина середніх і нижніх чинів, тобто нове українське дворянство, яке прагнуло зрівнятися в 
своїх правах, що викликало певне наслідування «столичної моди». Місцеві архітектори, в тому числі 
й кріпосні, вносили в архітектуру садиб дрібнопомісного дворянства своєрідно трактовані класичні 
форми, поєднуючи їх із самобутніми національними рисами, притаманними народній творчості. Від 
великопомісних садиб подібні новобудови відрізнялися композицією планування всього комплексу 
споруд, масштабом і характером панського будинку. В рішенні інтер’єрів подібного «шляхетного» 
будинку поєднувалися елементи класичного розпису стін з народними мотивами малюнків пічних 
кахлів. Поруч із будинком влаштовувався сад. 
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Серед прекрасних природних ландшафтів та гаїв людина відчувала свою спорідненість із при-
родою і мала можливість створювати власне гармонійне буття. Ідеї романтизму, які на той час від-
повідали подібним настроям та виражали спосіб мислення суспільства, багато в чому були навіяні 
літераторами та поетами, вони з’являлися не тільки у музиці, живописі, а і в композиційній побудові 
парків. Наслідуючи кращі традиції, класично-романтичний стиль поєднував досконалу красу голов-
ного будинку, павільйонів, колонад і статичної скульптури із красою мальовничих масивів з дерев і 
кущів, груп і окремих ошатних дерев. 

Досконала врівноважена архітектура становила потужний контраст до виявлених митцем і під-
креслених за допомогою його майстерності краси природи в її вільних натуральних формах. По-
руч, у гущавині парків, розташовувалися зразки руїн антики та селянські хатки з їхнім пластично-
барвистим фольклором. Овіяні легендами й романтикою античної міфології, насичені екзотичною 
флорою й багатьма загадковими спорудами павільйони, середньовічні руїни, скелі, гроти, лабірин-
ти тощо органічно поєднувалися з зеленими насадженнями. Серед розкішної, майже недоторканої 
природи можна було поміркувати не тільки про сенс буття та його швидкоплинність, про невтілені 
ідеали, але й про можливості реформування суспільства. Місцевих замовників вабила розкута роз-
кіш, непідробна природна краса подібних утворень. Від садівників вимагалося лише наслідувати 
природу, добирати найкраще, плекати ідеальний образ. У них, замість обрубаних, «класично» 
спланованих дерев та геометрично правильно спланованих квіткових доріжок, рослинність зроста-
ла вільно, саме так, як дозволяла природа. 

Історія знаменитої садиби Тарновських Качанівки, де найбільш повно виявився водночас і 
дух європейського просвітництва та романтизму, і національна домінанта, починається з 1771 р., 
коли секунд-майор Михайло Коченовський (звідси походить назва маєтку) продав свій хутір графу 
Рум’янцеву-Задунайському. Архітектор М. Мосцепанов, той самий учень В. Баженова, що забудову-
вав інший маєток Рум’янцева-Задунайського у Вишеньках, заклав у Качанівці парк і збудував палац 
за принципом «розумного роблення». Колишні управляючі цим маєтком, сімейство Почек, яке чима-
ло зробило для його упорядження, 1808 р. придбали цей маєток у сина Рум’янцева-Задунайського. 
А 1824 р. у володіння маєтком вступив син Ганни Почек від першого шлюбу Григорій Тарновський, 
який і перетворив цю садибу на місце мистецьких зустрічей. 

Поза тим, зміна естетичних орієнтирів, що так точно відбилася в архітектурі й парковому бу-
дівництві Качанівки, не заперечила первісної ідеї створення в садибі ідеального простору для себе 
і своїх близьких. Більше того, саме в Качанівці ця світоглядна мрія реалізовувалася з новою на-
пругою і на новому естетичному витку, в романтичній обстановці, з певним залученням масонських 
ідей. Адже більшість з тих, хто навідувався у Качанівку, були так чи інакше охоплені масонським 
способом мислення.

Загальновідомими фактами є те, що в 1835–1836 рр. Качанівку відвідував однокашник В. Тар-
новського – племінника старшого Григорія Тарновського, по ніжинській Гімназії, М. Гоголь, у 1838 
р. сюди приїжджали художник В. Штернберг, композитор М. Глинка, історик М. Маркевич, а у 1840-і 
рр. тут часто бував Т. Шевченко. Таким чином, ця романтична садиба стала епіцентром мистецької 
творчості в тогочасній Україні, причому як любительської, так і професійної. Фрагменти опери М. 
Глинки «Руслан і Людмила» були створені саме в Качанівці, а перше її виконання відбулося в су-
проводі домашнього кріпацького оркестру Г. Тарновського. Але найцікавішим є те, що основу цього 
твору М. Глинки певною мірою складає масонська ідея, оскільки в Пушкінській поемі «Руслан і Люд-
мила» химерно і, почасти, пародійно відбилися гностичні образи «Душеньки», вільного каменяра І. 
Богдановича і «Бахаріяни» розенкрейцера, драматурга М. Хераскова.

За великим рахунком, художньо-мистецька атмосфера в садибі Тарновських формувалася вже 
після офіційної заборони імператором у 1822 р. діяльності всіх таємних, а особливо масонських 
організацій. Разом з тим, підпільно масонство продовжувало існувати, а його політичний вплив 
позначився, зокрема, на діяльності Кирило-Мефодіївського товариства (1845–1847), учасниками 
якого були, як відомо, і Тарас Шевченко, і Опанас Маркович, які не раз навідувалися до Качанівки. 

 Відтак вельми поширена точка зору, що мистецька діяльність y садибах і маєтках Украї-
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ни мала характер розважальний або необтяжливого дозвілля, видається некоректною. Переважна 
більшість того, що здійснювалося в творчому плані в усамітнених маєтках, підкорювалося фунда-
ментальним ідеям масонського вчення, робилося відповідно до віри у Вищу істоту – Великого Архі-
тектора, зрештою, згідно сковородинського мотто «Єстество вечно єсть». Власне, тому, є підстави 
стверджувати, що саме духовне оновлення членів масонських лож, яке здійснювалося ними через 
різноманітну мистецьку, меценатську, філантропічну діяльність, закладало основи нової мистець-
кої реальності, нового мистецького стилю і професійної творчості в Україні наприкінці ХVІІІ – у 
першій половині ХІХ ст. 
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Ірина ХОДАК,

мистецтвознавець

КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА
ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО

Сучасний етап розвитку українського мистецтвознавства позначений активним процесом ви-
дання історій різних видів пластичного мистецтва. Впродовж кількох останніх років у світ вийшли 
«Історія української архітектури» [1], три з п’яти томів «Історії українського мистецтва» [2], один з 
п’яти томів «Історії декоративного мистецтва України» [3]. Прагнення науковців заповнити лакуни, 
спричинені ідеологічними імперативами совєтської доби, по-новому інтерпретувати еволюцію ві-
тчизняного мистецтва цілком зрозуміле, проте, як уже відзначали рецензенти «Історії української 
архітектури», воно не завжди спирається на всебічне вивчення матеріалу, а головне – на народже-
ну в результаті фахової дискусії сучасну методологію [4].

Позаяк розвиток жодної наукової галузі неможливий без саморефлексії, процес підготовки зга-
даних фундаментальних праць, безперечно, мав би включати етап осмислення майже столітнього 
досвіду написання історій українського мистецтва. Потреба у створенні «Історії історій українського 
мистецтва» обумовлена не лише історіографічними й історіософськими завданнями (коли, як фор-
мувалися певні підходи, концепції, поняття тощо), а й прогностичними (моделювання сучасних до-
сліджень). На особливу увагу заслуговують ті праці, які побачили світ чи готувалися до друку 
в першій третині ХХ ст., коли науковий процес ще не зазнав тотального впливу марксистсько-
ленінської методології. Певний поступ у цьому напрямку вже зроблено, передусім у розвідках 
В. Пуцка, Н. Козака, Т. Стефанишина, Я. Тараса, Л. Соколюк, предметом дослідження яких стали 
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концепції історії українського мистецтва Д. Антоновича, В. Залозецького, М. Голубця [5]. Амбітне 
завдання проаналізувати концепцію історії українського мистецтва вітчизняних мистецтвознавців по-
чатку ХХ ст. нещодавно поставила перед собою І. Удріс, проте вона обмежилася оглядом п’яти праць 
чотирьох учених (В. Модзалевський, Ф. Ернст, К. Широцький, Ф. Шміт), що присвячені мистецтву 
князівської чи козацької доби, внаслідок чого проблема, задекларована в назві статті, фактично ли-
шилася поза увагою авторки [6]. Та чи не найпромовистіше про поверховість знань історіографії про-
блеми свідчать згадані сучасні «історії». Так, наприклад, у вступі до «Історії української архітектури» 
історіографія власне українських досліджень украй скромна у порівнянні з російськими, більше того, 
тут неправильно названо авторів навіть знакових праць, прізвища вітчизняних науковців згадуються 
в одному ряду з їхніми псевдонімами тощо [7].

Д. Щербаківський (1877–1927), на відміну від М. Голубця [8] чи Д. Антоновича [9], не залишив 
цілісної історії українського мистецтва, проте наукові розвідки дослідника, його рецензії на праці 
сучасників, передусім на «Українське мистецтво (Вступ до історії)» М. Голубця [10] та «Старовинне 
мистецтво на Україні» К. Широцького [11], а також розроблена ним спільно з Ф. Ернстом програма 
«Начерку історії українського мистецтва» дають підстави говорити про сформовану концепцію іс-
торії українського мистецтва, зокрема щодо європейського контексту розвитку і стильових засад 
періодизації, необхідності врахування доісторичного періоду, повноти охоплення за родовою та 
видовою ознаками.

Діяльність Д. Щербаківського припала на період інституювання українського мистецтвознав-
ства як окремої, самостійної галузі наукового знання. Тому вченому, як і багатьом його сучасникам, 
доводилося починати з фундаментальних питань, серед яких – визначення поняття «українське 
мистецтво». Як відомо, у «Скороченому курсі історії українського мистецтва» Д. Антонович висло-
вив думку, що до українського мистецтва варто зараховувати всі пам’ятки, створені в Україні або 
українцями за її межами [12]. Проте невдовзі В. Залозецький зауважив, що такий підхід викли-
кає низку суперечностей і непорозумінь: «Територіяльно-топоґрафічний поділ є конечний – але 
треба розріжнити локально-традиційні мистецькі творчі сили від чужих напливових» [13]. Майже 
одночасно у передмові до каталогу виставки «Український портрет XVII–XX ст.» Д. Щербаківський і               
Ф. Ернст зробили спробу через визначення меж конкретного явища окреслити рамки вітчизняної 
художньої культури. Відповідно до їхньої концепції «український портрет» обіймає: «1) портрети, 
що на території етнографичної України робили її нароженці, 2) портрети, що українські майстрі 
робили по чужих землях і 3) портрети українців, що робили майстрі чужинці» [14]. Таким чином, 
дослідники дотримувалися етнічно-територіальних критеріїв на рівні «митець – зображений», тобто 
застосували до вітчизняного мистецтва підходи, давно апробовані в світі «державницькими» нація-
ми [15]. Уже по смерті Д. Щербаківського Ф. Ернст адаптував висловлені міркування до українського 
мистецтва в цілому, зазначивши, що українське мистецтво включає: «1) творчість українських [під 
українськими Ф. Ернст розумів майстрів усіх національностей, що мешкали в Україні. – І.Х.] на Укра-
їні; 2) творчість українських майстрів, які з тих чи інших причин працюють поза межами України; 
3) творчість чужих майстрів на Україні; 4) окремі художні твори, сюжетно зв’язані з Україною, т.зв. 
Ukrainica» [16].

Наступне важливе питання, що постало у зв’язку з появою перших синтетичних праць з історії 
українського мистецтва, стосувалося засад періодизації мистецького процесу. Короткий виклад іс-
торії українського мистецтва М. Голубця, де матеріал протягом усього періоду розвитку було систе-
матизовано за видовою ознакою (будівництво, різьба, малярство) [17], спонукав Д. Щербаківсько-
го висловити застереження до такого підходу [18]. Він уважав, що доцільніше розглядати історію 
мистецтва за хронологічними та, починаючи з візантійської доби, за стильовими добами, позаяк 
«Україна була в постійних зносинах з Европою, жила взагалі европейським життям, европейською 
культурою і в мистецтві переживала всі ті доби, якими жила й Европа: романо-візантійську добу, 
готицьку, відродження, барокко і клясичний стиль» [19].

Аналізуючи у 1924 р. готичні впливи в українському золотарстві, Д. Щербаківський знову пору-
шив питання європейського контексту розвитку українського мистецтва та засад його періодизації: 
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«Українське мистецтво, будучи в великій залежності від мистецтва сходу, все ж в цілому є частина 
загально-європейського еволюційного процесу, і, студіювати його твори найкраще в межах цього 
останнього. Треба лише зазначити, що європейські стилі відбиваються на українському мистецтві з 
де-яким запізненням проти західньої Європи» [20].

Засади періодизації українського мистецтва, запропоновані Д. Щербаківським, поділяли й інші 
дослідники, передусім Д. Антонович, який саме категорію «стилю» поклав в основу «Скороченого 
курсу історії українського мистецтва», виділивши часи передісторичні, візантійсько-романську, го-
тичну (готицьку) добу, ренесанс, бароко, рококо, класицизм (класичність), еклектизм [21]. Водночас 
існувала й жорстка опозиція такому підходу, речниками якої передусім виступали В. Залозецький і 
М. Голубець [22].

Уважаючи принципи періодизації історії мистецтва вкрай проблематичним питанням, В. За-
лозецький не заперечував проти того, що найоптимальнішим є поділ за стилями [23]. Проте він 
категорично виступав проти твердження про відповідність стилів українського й західноєвропей-
ського мистецтва, наголошуючи на тому, що візантійська культура витворила на українських зем-
лях мистецькі форми, принципово відмінні від західноєвропейських: «Коли порівняємо мистецтво 
західно-европейське з мистецтвом нашої території (країв на північ від Альп), то побачимо, що не 
може бути бесіди про якийсь паралєлізм стилів, коли не будемо брати під увагу периферичних появ 
(Галичина має виїмкове становище, про що буде мова). У нас є візантійське середньовічча – і на тім 
кінчиться-уривається лінія розвою» [24]. Наприкінці 1930-х рр. В. Залозецький знову звернеться до 
означеної проблеми у статті «Між Окцидентом і Візантією в історії українського мистецтва», визна-
чивши своєрідність українського мистецтва як наслідок «глибокої диференціації основ візантійської 
культури під подихом окциденту» [25].

Підсумки дискусії, що розгорнулася в середині 1920-х рр., спробувала підвести 1928 р. К. Біло-
церківська в роботі «Які епохи можна намітити в розвиткові українського мистецтва» [26]. Моло-
да дослідниця визнала найоптимальнішим «поділ на епохи в залежності від пануючого стиля в 
мистецтві», слушно зауваживши, що не кожен західноєвропейський стиль, передусім романський 
та готичний, склав епоху в українському мистецтві [27]. Таким чином, вона пристала до позиції                                      
Д. Щербаківського / Д. Антоновича, але відкорегувала її з урахуванням зауважень, висловлених           
В. Залозецьким і М. Голубцем.

Інша проблема висвітлення історії українського мистецтва полягала у визначенні початкового 
етапу його розвитку. Д. Щербаківський наполягав на необхідності починати історію українського 
мистецтва з дохристиянських часів (передісторичної доби), без чого, як він уважав, «неможливо 
дати картину того ґрунту, на якому виросло українське мистецтво, показати головні течії, які зустрі-
лися на території України, особливо з’ясувати східний підґрунток, так характерний для українсько-
го мистецтва давніх часів» [28]. Аналогічні міркування дослідник висловив у рецензії на розвідку           
К. Широцького «Старовинне мистецтво на Україні», де, на його думку, «процес витворювання мис-
тецтва вияснюється досить побіжно, цілком відкидаючи мистецтво передісторичних часів: кам[‘]
яної доби, бронзової, мистецтво скіфів, готів та мандрівників». Далі він наголосив: «Назва книжки 
– «Мистецтво на Україні», а не «Українське мистецтво», назва топографічна, давала авторові повну 
можливість докладно спинитись на цій передісторичній добі, але автор цим не скористався» [29].    
Д. Щербаківський не випадково звертав увагу на необхідність студіювання давнього мистецтва, 
адже представники Київської документальної школи В. Антоновича, до яких належав учений, роз-
глядали археологію як важливу допоміжну дисципліну.

Нарешті, Д. Щербаківський ще 1918 р. наголосив на необхідності комплексного розгляду укра-
їнського мистецтва з урахуваннях усіх його родів та видів. Він категорично виступив проти спроби 
М. Голубця обмежити історію українського мистецтва лише творами професійного (так званого «ви-
сокого») мистецтва, а також застеріг щодо нехтування так званим «малим», тобто декоративно-
вжитковим мистецтвом [30].

Суттєві зауваження Д. Щербаківського щодо засад періодизації, необхідності висвітлення мис-
тецтва передісторичного періоду та повноти охоплення за родовою й видовою складовими були 
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позитивно сприйняті колегами вченого, про що свідчать, зокрема, «Нариси історії українського мис-
тецтва» [31] та розділи з мистецтва в «Історії української культури» [32] М. Голубця.

Власне бачення історії українського мистецтва Д. Щербаківський мав можливість реалізувати в 
останні роки життя [33], проте через суб’єктивні чинники, передусім ідеологічного характеру, роботу 
не вдалося завершити.

Дев’ятого жовтня 1924 р. головний інспектор художньої освіти Головпрофосвіти Народного ко-
місаріату освіти УСРР О. Білоскурський звернувся до Д. Щербаківського з пропозицією взятися 
за написання «Історії українського мистецтва» – першого підручника з означеної проблематики 
для художніх технікумів: «Державне Видавництво в цьому році має надрукувати ряд підручників 
для художніх та музичних шкіл, між ними «Історію українського мистецтва» та «Історію української 
архітектури». Історії ці головним чином мають бути підручниками для художніх технікумів. Знаючи 
Вас як історика українського мистецтва[,] я і звертаюсь до Вас з пропозицією взяти на себе труд та 
написати «Історію Мистецтва». Праця Ваша повинна бути небільша як 12–15 аркушів» [34].

Зважаючи на обтяженість іншими замовленнями, Д. Щербаківський відмовився від пропозиції, 
вказавши, що написати таку працю змогли б С. Таранушенко чи Ф. Ернст [35]. Зрештою, авто-
ром підручника погодився стати Ф. Ернст, але за умови, що низку розділів (золотарство, іконопис, 
дерев’яна архітектура тощо) писатиме Д. Щербаківський [36]. Після того як замовник погодився на 
співавторство, Д. Щербаківський і Ф. Ернст розробили розгорнуту програму видання, яку методком 
Головпрофосвіти Народного комісаріату освіти УСРР затвердив без будь-яких змін, призначивши 
відповідальним редактором праці Д. Щербаківського [37]. Однак невдовзі у справу втрутився І. Вро-
на, який почав одноосібно залучати до написання розділів інших осіб, що викликало різко негативну 
реакцію Ф. Ернста [38].

Першого березня 1925 р. київська філія Державного видавництва України скликала спеціальну 
нараду за участю Д. Щербаківського, Ф. Ернста, І. Врони й М. Бурачека, на якій ухвалили: «З огляду 
на те, що ні одна галузь українського мистецтва ще досконально не досліджена, що де-які царини її 
цілком не розроблені, що до цього часу не існує навіть самої схеми історії українського мистецтва, 
про її періодизацію, установлення національних та історичних меж існують самі протилежні думки; 
що тим більш не з’ясовано зв[‘]язок цього мистецтва з формами економичного життя українського 
народу – вважати, що така задача являється непідсильною одному редакторові, й доручити реда-
гування згаданої книги редакційній колегії в складі тт. Врони, Щербаківського й Ернста» [39]. Таким 
чином, до попереднього складу редакторів праці долучили «партійного комісара» І. Врону, хоча й 
залишили чинною вироблену Д. Щербаківським і Ф. Ернстом та затверджену методкомом Голо-
впрофосвіти програму видання.

За задумом Д. Щербаківського та Ф. Ернста, «Нарис історії українського мистецтва» мав скла-
датися із загального вступу та восьми розділів [40]. У вступі вони планували висвітлити: 1) пред-
мет історії українського мистецтва, його історичні, топографічні та національні межі; 2) джерела 
з історії українського мистецтва та стан їхнього вивчення; 3) головні риси історичного процесу в 
українському мистецтві. Щодо основної частини праці, то тут матеріал передбачалося викладати 
починаючи з доісторичної доби, в основному, за хронологічним принципом, на якому вже позначив-
ся формаційний підхід до періодизації історичного процесу: 1) мистецтво передісторичної доби; 2) 
матеріальна культура й мистецтво слов’ян від їхнього оселення до ХІІІ ст.; 3) мистецтво польсько-
литовської доби (XIV – середина XVII ст.); 4) мистецтво від Хмельниччини до кінця Гетьманщини 
(середина XVII – кінець XVIII ст.); 5) мистецтво вищих і середніх класів кінця XVIII – середини ХІХ 
ст.; 6) народне мистецтво; 7) мистецтво новітнього капіталізму (середина ХІХ – початок ХХ ст.); 8) 
мистецтво доби революції [41].

Кожний розділ мав включати коротку характеристику соціально-економічних і політичних умов, 
а також розгляд матеріалу за видовою ознакою (будівництво, малярство, графіка, скульптура, 
декоративно-вжиткове мистецтво). Відступ від суто хронологічного принципу торкнувся п’ятого й 
шостого розділів праці, присвячених відповідно мистецтву вищих і середніх класів XVIII – середини 
ХІХ ст. і народному мистецтву. Місце останнього розділу в загальній структурі праці свідчить про те, 
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що, з одного боку, автори планували розглянути комплекс збережених пам’яток, основна частина 
яких походила з XVIII–ХІХ ст., з іншого боку, їхній підхід до народного мистецтва був цілком від-
мінним від усталеного в пізніші радянські часи погляду на цей рід мистецтва як основу всієї худож-
ньої творчості. Щодо відмови від стильових засад періодизації, то її спричинила не зміна поглядів 
дослідників, а необхідність рахуватися з новими політичними реаліями в УСРР. На підтвердження 
цієї тези зазначимо, що саме в програмі «Нарисів», надісланій дослідниками до методкому На-
родного комісаріату освіти УСРР, хронологічні визначення розділів було замінено на розлогі назви 
вульгарно-соціологічного характеру. В супровідному листі до О. Білоскурського Д. Щербаківський 
зазначив, що це зроблено для того, щоб членам методкому було зрозуміло, який зміст матимуть 
вступні характеристики економічних і соціально-політичних умов конкретної доби [42].

На початку 1930-х рр. концепція історії вітчизняного мистецтва Д. Щербаківського зазнала ни-
щівної критики й була кваліфікована як «теорія українського фашизму про шляхи розвитку культу-
ри і мистецтва» [43]. Визнання «європейськості» українського мистецтва і відмінності шляхів його 
розвитку від російського зробили Д. Щербаківського й Д. Антоновича основними об’єктами критики 
тих, хто впроваджував нову радянську ідеологію на «мистецтвознавчому фронті». Навесні 1933 р. 
автори програмної статті з утвердження марксистського мистецтвознавства в Україні – З. Толка-
чов, Є. Холостенко, В. Овчинніков, С. Томах – писали: «Справжній зміст цих теорій Антоновича-
Щербаківського цілком ясний. Вони мають на меті зробити з України пляцдарм для боротьби проти 
більшовизму, «східнього варварства», відірвати її від братського союзу з іншими радянськими рес-
публіками і здійснити буржуазно-куркульську націоналістичну реставрацію України» [44].

Одним з наслідків такої ситуації стала неможливість завершення й видання наприкінці 1920-х – 
на початку 1930-х рр. колективних праць «Нарис історії українського мистецтва» [45] та «Українське 
мистецтво (Матеріали до історії)» [46], якими після загибелі Д. Щербаківського опікувався Ф. Ернст.

За задумом Ф. Ернста, «Нарис історії українського мистецтва» (обсяг – 30 друкованих аркушів), 
розгорнутий план якого він направив до видавництва «Пролетарій» 1 березня 1929 р., мав стати 
результатом праці провідних фахівців, що мешкали як у Києві та Харкові (Ф. Ернст, М. Макаренко, 
П. Курінний, І. Моргілевський, С. Таранушенко та ін.), Москві й Ленінграді (Ф. Шміт, Б. Крижанівський, 
В. Лесючевський), так і за кордоном (В. Січинський, І. Свєнціцький). Низку розділів з декоративно-
ужиткового мистецтва мали підготувати учениці Д. Щербаківського – Є. Спаська, М. Новицька. Щодо 
структури «Нарисів», то в основному вона відповідала тій, яку 1925 р. розробили Д. Щербаківський і 
Ф. Ернст, тобто передбачала вступ і вісім розділів. Проте в загальному вступі тепер пропонувалося 
обмежитися окресленням схеми соціально-економічного розвитку України (автор – Й. Гермайзе). 
Періодизація знову-таки базувалася на поєднанні хронологічного та формаційного підходів, хоча 
паралельно в підзаголовках розділів Ф. Ернст указав і відповідні стильові визначення періодів [47].

Позаяк проект не було реалізовано, 1930 р. М. Макаренко, Ф. Ернст та І. Врона розробили план 
видання «Українське мистецтво (Матеріали до історії)» [48]. У відозві «До мистецтвознавчих уста-
нов і музеїв УСРР», датованій 24 червням 1930 р., Державне видавництво України повідомляло, 
що протягом 1931–1932 рр. має бути видана шеститомна капітальна праця «Українське мистецтво 
(Матеріали до історії)» обсягом 120 друкованих аркушів, 50–60 відсотків якого становитимуть ілю-
страції [49]. У плані видання було збережено хронологічно-формаційний принцип, який дублювався 
стильовими визначеннями конкретних періодів. Цього разу кожен із шести томів мав окремого на-
укового редактора, зокрема редактором першого тому (мистецтво передісторичної доби) погодився 
стати М. Макаренко, а четвертого (мистецтво доби торговельного капіталізму, тобто другої полови-
ни XVII – першої половини ХІХ ст.) – Ф. Ернст [50].

Лише 1947 р. колективу відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії АН УРСР вдалося підготувати й передати до видавництва «Короткий 
нарис історії українського мистецтва» (автори – Л. Славін, Б. Бутник-Сіверський, Л. Калениченко, 
Я. Затенацький) за редакцією М. Рильського. Проте видання праці унеможливила критична стат-
тя С. Раєвського, який звинуватив авторів у слідуванні буржуазно-націоналістичним концепціям 
школи М. Грушевського, тобто в неправильному висвітленні зв’язків українського й російсько-
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го мистецтва, точніше недооцінці благотворного впливу російського мистецтва, та ігноруван-
ні класової (на користь національно-визвольної) боротьби як основи розвитку мистецтва [51]. 
Пам’ятаючи про гіркий досвід «Нарисів історії української літератури», з приводу яких ЦК КП(б)У 
роком раніше ухвалила спеціальну постанову, вчена рада інституту визнала критику своєчасною. 
Зрозуміло, що про видання праці вже не йшлося.

Прикметно, що, реабілітуючись після критики С. Раєвського, Я. Затенацький, автор розділу про 
мистецтво XVII–XVIII ст., оперативно підготував статтю «Проти буржуазно-націоналістичних тео-
рій в українському мистецтвознавстві», в якій засудив Д. Щербаківського за прагнення простежити 
еволюцію українського портрета з ХІ–ХІІ ст. та за надання великого значення західним впливам 
на вітчизняне малярство [52]. Проте цього виявилося замало рецензентові статті Я. Затенацько-
го – Л. Калениченку, який у дусі своїх сумнозвісних публікацій 1930-х рр. наголосив: «Автор как[-]
то забывает[,] что вся эта группа... «искусствоведов» руководилась прежде всего политическими 
соображениями, принимая непосредственное участие в контрреволюционной борьбе против боль-
шевиков, против Советской Украины. Достаточно указать на роль Д. Щербаковского, как активней-
шего члена СВУ, которая полностью вскрыта на процессе СВУ, уже после его смерти, а шпионская 
роль, как немецкого агента, Ф. Ернста и т.д. Ведь дело в конечном итоге не в том, чтобы объявить 
Софиевский собор национальным украинским памятником, а в том[,] чтобы отвлечь внимание со-
ветских ученых от современных проблем на... дальние позиции, и использовать это время для 
своей подлой подрывной деятельности» [53].

Зрештою, «Історія українського мистецтва» в шести томах, видана в часи «відлиги» 1960-х рр., 
так само як і сучасні історії вітчизняного мистецтва й архітектури, залишається в тенетах хроно-
логічної періодизації, різною мірою наслідуючи марксистсько-ленінську методологічну настанову 
розглядати мистецькі явища й процеси залежно від зміни суспільно-економічних формацій і по-
збавляючи їх власної логіки розвитку. Доробок попередників, зокрема Д. Щербаківського, дозволяє 
по-новому поглянути на усталені підходи, визначитися з чинниками та обставинами їхнього запро-
вадження.

ДОДАТОК 1. Д. Щербаківський, Ф. Ернст. Програма видання «Нарис історії українського мистецтва». 1925 
р. – Науковий архів Інституту археології НАН України (далі – НА ІА НАНУ). – Ф. 9. – Од. зб. 61. – Арк. 16–17, 
18–19, 30–30 зв.

НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА
Вступ загальний
1. Предмет історії українського мистецтва; історичні, топографічні та національні межі українського мис-

тецтва.
2. Джерела по історії українського мистецтва, розробка їх.
3. Головні риси історичного процесу в українському мистецтві.
І. Мистецтво доісторичних часів на Україні.
1. Вступ до розділу.
2. Мистецтво доби мисливства. Розвиток різьбярської умілости часів палеоліта. Мистецтво українського 

палеоліта: Гонці, Київ, Мізинь, Костенки.
3. Мистецтво доби хліборобства. Мегалітичні будови. Геометричний орнамент. Малевана кераміка й гли-

няні скульптури Трипільської культури. Ліярництво та вироби з бронзи. Кераміка на Донеч[ч]ині.
4. Центрально-Европейські, Геленські та Азійські елементи в мистецтві ранньої залізної доби на Україні. 

Гелено-барбарське мистецтво Боспора. Вироби з металю, кості, шкла й т.и. Гончарство Наддніпрянської Укра-
їни доби панування скіто-сарматів.

5. Занепад античного світу. Перемога барбарського смаку. Звірячій орнамент і мистецтво доби переселен-
ня народів. Речі сасаніцького мистецтва на Україні. Культурні впливи.

6. Слов’яне поганської доби. Кераміка типа городищ. Речі окраси. Східні впливи. Хозарське панування. 
Інвентарь катакомбових могільників північного Кавказу та Слобідч[ч]ини. Нові хвилі номадів. Скульптури по-
ловецьких степів.
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ІІ. Мистецтво князівсько-феодальної доби.
[Матеріальна культура й мистецтво слов[‘]ян від їхнього оселення до ХІІІ в.]
1. Вступ до відділу: характеристика соціально-економічних та політичних умов життя даної доби.
2. Будівництво. Цивільне будівництво, деревляне і камінне будівництво городів. Будівництво культове.
3. Малярство. Монументальне малярство: фрески і мозаїки. Малярство станкове. Мініатури.
4. Скульптура. Скульптура з дерева й каменю. Вироби з металю. Емальєрство. Кераміка. Питання про Ві-

зантійські східні впливи в мистецтві цеї доби.
ІІІ. Доба литовського феодалізму і початків доби торговельного капіталізму. [Мистецтво польсько-

литовської доби XIV – ½ XVII ст.]
1. Загальна характеристика соціально-економічних і політичних умов життя даної доби. Ремесники й це-

хова організація їх.
2. Будівництво. Замкове-фортеційне будівництво. Тип пляніровки міста й міщанських будинків. Культові 

будови: церкви, костели, сінагоги.
3. Малярство. Монументальні росписі і їх джерела. Станкове малярство: ікона, портрет. Мистецтво книги, 

мініатура. Початок друкарства на Україні. Книжна оздоба.
4. Скульптура на камені, алебастрі, дереві. Кераміка. Золотарство.
5. Тканина і шиттє.
IV. Епоха торговельного капіталізму на аграрній базі.
[Мистецтво від Хмельниччини до кінця Гетьман.[щини] / Мистецтво доби Гетьманщини / Мистецтво від 

козацької революції до кінця Гетьманщини ½ XVII – кін. XVIII в.]
1. Загальна характеристика соціально-економічних і політичних умов життя даної доби.
2. Будівництво. Мійське будівництво. Панські палаци і садиби. Будівництво монастирське й церковне.
3. Малярство. Монументальні росписі. Станкове малярство: ікона й портрет. Мистецтво книги й штихарство.
4. Скульптура на камені. Кераміка й шкло. Золотарство. Мебля.
5. Шиттє й тканина. Килимарство. Шиттє на предметах культа.
V. Мистецтво доби панщини й кріпацтва.
[Мистецтво вищих і середніх кляс кін. XVIII – пол. ХІХ ст.]
1. Характеристика соціально-економічних і політичних умов життя даної доби.
2. Будівництво. Панські палаци і садиби. Плянуваннє міст. Приватне, урядове й культове будівництво.
3. Малярство. Росписі. Станкове малярство: портрет, пейзаж, жанр, мініатура. Мистецтво книги й штихар-

ство.
4. Скульптура монументальна. Декоративна кераміка, глина, порцеляна, фаянс. Золотарство. Вишивка.
VI. Народне (селянське) мистецтво.
1. Особливости народнього мистецтва. Загальна характеристика його і вага його для сучасного мистецтва.
2. Народне будівництво: хата, надвірні постройки, їх типи й відміни в залежности від топографичних умов. 

Культові будинки.
3. Різьба по дереву: техника й орнамент.
4. Тканина, килими й вишивки, їх типи і ріжниця в ріжних місцевостях України.
5. Кераміка: посуд, кахлі, глиняна цяцька. Шкло.
6. Малюваннє. Народна картинка.
7. Писанка. Доісторичні мотиви її орнаментики. Головні типи композиції й орнаментики писанки.
VII. Мистецтво доби капіталізму.
[Мистецтво новітнього капіталізму ½ ХІХ – поч. ХХ ст.]
1. Характеристика соціально-економічних змін і стану України з середини ХІХ стор.
2. Будівництво. Ріст і плануваннє міст. Цивільне будівництво, громадське й урядове.
3. Малярство станкове. Мистецтво книги.
4. Скульптура.
VIII. Мистецтво доби революції.
1. Будівництво. Плянуваннє міст і сіл. Завдання часу.
2. Малярство. Монументальне малярство (роспис). Станкове малярство. Плакат. Книга.
3. Скульптура монументальна. Кераміка.
ДОДАТОК 2. Ф. Ернст. План «Нарису історії українського мистецтва». 1929 р. – Наукові архівні фонди руко-

писів і фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України 
(далі – НАФРФ ІМФЕ). – Ф. 13. – Од. зб. 24. – Арк. 2–2 зв.
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НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА
1. Вступ. Схема соціально-економічного розвитку України (О.Ю. Гермайзе).
2. Мистецтво передісторичної доби (П. Курінний або М. Рудинський).
3. Мистецтво слов’ян (В. Козловська).
4. Князівська доба Х – ХІІІ вв. (впливи візантійських культур):
а) Архітектура (І.В. Моргилевський)
б) Мозаїка (В. Зуммер або Ф. Шміт)
в) Малярство монумент.[альне] і станкове (В. Лесючевський)
г) Скульптура (М. Макаренко)
д) Художня промисловість (М. Макаренко).
5. Доба феодалізму ХІІІ – половина XVII вв. (впливи готики й ренесансу):
а) Мурована архітектура (В. Січинський)
б) Дерев’яне будівництво (В. Січинський, С. Таранушенко або Б. Крижанівський)
в) Малярство монументальне і станкове (М. Макаренко або І. Свінцицький)
г) Скульптура, художня промисловість (М. Макаренко)
д) Мистецтво книги й гравюра (М. Макаренко).
6. Гетьманщина – половина XVII – половина XVIIІ вв. (впливи бароко):
а) Мурована архітектура (Ф. Ернст)
б) Малярство монументальне і станкове (Ф. Ернст)
в) Скульптура і сніцарство (С. Таранушенко)
г) Золотарство (П. Курінний)
д) Мистецтво книги й гравюра (П. Попов)
е) Шитво (М. Новицька)
ж) Тканина (Б. Крижанівський або М. Щепотьєва).
7. Доба кріпацтва – половина XVIIІ – половина ХІХ вв. (класицизм та академізм):
а) Архітектура мурована (Ф. Ернст)
б) Дерев’яне будівництво (С. Таранушенко)
в) Скульптура (Ф. Ернст)
г) Малярство (Ф. Ернст)
д) Мистецтво книги й гравюра (П. Попов)
е) Золотарство (П. Курінний)
ж) Керамика (Є. Спаська)
з) Дерев’яна різьба (К. Мощенко або Б. Крижанівський)
и) Тканина (Б. Крижанівський або М. Щепотьєва).
8. Доба буржуазно-капіталістична – половина ХІХ – початок ХХ вв. (еклектизм та натуралізм):
а) Архітектура (Ф. Ернст)
б) Скульптура (Ф. Ернст)
в) Малярство (Ф. Ернст)
г) Мистецтво книги, гравюра й графіка (Середа або В. Січинський).
9. Революційна доба (конструктивізм, монументалізм, неоімпресіонізм і ін.):
а) Архітектура (В. Кричевський)
б) Скульптура (В. Седляр)
в) Малярство (Ф. Ернст, І. Врона або А. Таран)
г) Оформлення театру
д) Керамика (Є. Спаська)
е) Тканина (Є. Спаська)
ж) Мистецтво книги, гравюра, графика (Ф. Ернст).
ДОДАТОК 3. М. Макаренко, Ф. Ернст, І. Врона. План видання «Українське мистецтво» (Матеріали до іс-

торії). 1930 р. – НАФРФ ІМФЕ. – Ф. 13. – Од. зб. 26. – Арк. 12–14.
«УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО» (МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІЇ)
Т. І – Мистецтво передісторичної доби.
Т. ІІ – Мистецтво доби раннього феодалізму (Х – ХІІІ ст.)
(Візантійсько-романське мистецтво).
Т. ІІІ – Мистецтво доби пізнього феодалізму й зародження торговельного капіталізму (ХІІІ – перша пол. 

XVII ст.)
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(Впливи готики й ренесанса).
Т. IV – Мистецтво доби торговельного капіталізму:
ч. 1 – др. пол. XVII ст. – XVIII ст. (мистецтво бароко),
ч. 2 – кін. XVIII – перша пол. ХІХ ст. (клясицизм).
Т. V – Мистецтво доби промислового капіталізму (с. ХІХ – поч. ХХ ст.)
(Еклектизм, натуралізм, реалізм).
Т. VІ – Мистецтво доби революції (1917–1930 р.):
ч. 1 – Мистецтво Радянської України,
ч. 2 – Мистецтво Західньої України.

1. Історія української архітектури / За ред. В. Тимофієнка. – К., 2003.
2. Історія українського мистецтва: В 5 т. / Гол. ред. Г. Скрипник, наук. ред. В. Рубан. – К., 2006. – Т. 4; Історія 

українського мистецтва: В 5 т. / Гол. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – К., 2007. – Т. 5; Історія 
українського мистецтва: В 5 т. / Гол. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Р. Михайлова, Р. Забашта. – К., 2008. – Т. 1.

3. Історія декоративного мистецтва України: В 5 т. / Гол. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – 
К., 2007. – Т. 2: Мистецтво XVII–XVIII ст.

4. Пламеницька О. «Історія української архітектури»: міркування з нагоди появи // Пам’ятки України: Історія 
та культура. – 2004. – Ч. 2. – С. 116–128; Могитич І. Попереднє зауваження до «Історії української архітектури» 
// Вісник Інституту «Укрзахідпроектреставрація». – Львів, 2003. – Вип. 13. – С. 167–175.

5. Пуцко В. Про «Скорочений курс історії українського мистецтва» Д. Антоновича // Образотворче мисте-
цтво. – 1991. – № 1. – С. 44–48; Козак Н. З Візантії на Захід: Концепція історії українського мистецтва В. Сас-
Залозецького // Народознавчі зошити. – 1999. – Зош. 4 (28). – С. 495–498; Стефанишин Т. Мистецтвознавча 
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 Володимир ГРАБОВСЬКИЙ,
мистецтвознавець

ДО ПИТАННЯ ПЕРСПЕКТИВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. 

ЧИННИК РЕГІОНАЛІЗМУ

...Світлі моменти з нашої історії музики, як і теперішній її розвій, да-
ють нам надію, що і в тому напрямі здоженемо колись інші, щасливі-
ші від нас народи, і що, може, нам ще належатиме колись визначна 
роль у розвої музичного мистецтва.

Василь Барвінський

Започатковуючи «книжково-журнальну» серію під назвою «Проблеми», допитливі вчені (В. До-
рошенко, Є. Онацький, М. Шлемкевич та ін.) утверджували українську проблематику, яка вписуєть-
ся в картину цілого світу.

Хоча це відбувалось майже 50 років тому далеко за океаном, у складних умовах повоєнної 
дійсності, в яких перебував цілий світ, − автори, обнадійливо зазираючи в майбутнє, відзначали зо-
крема у передмові: «Основним завданням «Проблем» буде інформувати читачів про ідеї, що ними 
живе і тривожиться світ, вводити ті ідеї в українську свідомість і так помагати нашому суспільству 
включатися в духовне життя світу» [1, c. 3].

Ці слова могли б бути невеличким, але промовистим підтвердженням того, що навіть у не-
сприятливих умовах українські дослідники намагалися бачити Україну та людину у взаємозв’язку зі 
світом. Несприятливіть умов для українських досліджень − окрема тема, на якій нема потреби осо-
бливо наголошувати. Натомість варто виокремити категорію «світу» як універсального, багатови-
мірного явища, що так чи інакше стоїть перед дослідником-гуманітарієм, – йдеться про глобалізм, 
актуальне явище сучасності, яке активно поширюється у світі, послідовно досліджується вченими 
різних галузей. Як і кожний подібний фактор дійсності, глобалізм має свою історію, передумови, 
цілі, напрями тощо. Глобалізм (його ще називають мондіалізмом) у першу чергу викликаний до 
життя суспільно-економічною діяльністю, тобто матеріальною сферою, але, звичайно, не може не 
«зачіпати» духовних інтересів спільнот. Майже всі сучасні дослідники, вивчаючи проблеми впливів 
глобалізму, його поширення в Україні, відзначають його багатоликість, різновекторність та пев-
ну невизначеність, незважаючи на ті чи інші виразні і конкретні вияви у різних сферах людського 
життя та свідомості. «Жодні з найістотніших аспектів глобалізації − поширення культури, ідей та 
інформації − не можуть бути визначені кількісно» [2, c. 75]. Політолог В. Каспрук ставить на перше 
місце культуру, хоч, звичайно, добре знає, що не культура є в центрі цього явища, яке охоплює без 
перебільшення весь світ, тому й авторитетно стверджує: «Попри те, що глобалізація стала великою 
мірою двигуном прогресу сучасного суспільства, не можна закривати очі на негативні похідні глоба-



276

лізаційних процесів. Це і незаконна торгівля наркотиками і зброєю, привласнення інтелектуальної 
власності, торгівля людьми та відмивання брудних грошей» [2, c. 78]. До цього переліку можемо до-
дати й інші негативи: нав’язування у сфері культури, − в першу чергу масової, − примітивних зраз-
ків, що пропагують «насильство, секс, ворожнечу і т.п. у творах «відповідного» рівня в кінопродукції, 
літературі, телебаченні та розважальній музиці. Продовжуючи дошукуватися коренів глобалізації, 
доведеться мимоволі нагадати її рушійні сили, її приховані чи явні цілі там, «де часто криються 
користі для приватних інтересів певних груп у розвинутих країнах коштом найбідніших людей по 
цілому світі» [3, c. 80]. Зрозуміло, що більшість дослідників глобалізму, визначаючи фактори знач-
ного матеріального зростання, яке могло б бути досягнене лише завдяки глобалізації, − зростання 
технологічних галузей у структурі промисловості, наголошують на неминучості конкуренції, еконо-
мічного змагання, в якому переможець забирає все, не замислюючись над наслідками.

«Причиною релятивного чи навіть абсолютного зниження життєвого рівня бідніших верств на-
селення є, до великої міри, глобалізація» [3, c. 82]. Подібні соціально-економічні чинники, значною 
мірою інспіровані та керовані такими «інструментальними монстрами глобалізації, як МВФ, СБ 
(Світовий банк), СОТ (Світова організація торгівлі) та ін.», природно, можуть викликати суто не-
гативні реакції. А водночас «...для людства в цілому альтернативи, власне, й не існує, оскільки в 
планетарному масштабі вона несе раціоналізацію та оптимізацію використання ресурсів людства, 
є шляхом до збільшення ефективності окремих галузей та світової економіки в цілому». І − далі: 
«Глобалізація... відкриває перед людством якісно нові горизонти, багато з яких на сьогодні на-
віть важко передбачити» [2, c. 79]. Це − щодо матеріально-економічних засад суспільства, хоч є 
певні, достатньо виважені міркування й щодо впливів глобалізаційних процесів на духовну сферу: 
«Глобалізація − це не є спроба створити одну універсальну (тотальну) культуру, яка поглинула б... 
окремі субкультури, це намагання було б абсурдним та утопічним, і з досвіду історії нам це є відо-
мим. Процес глобалізації − це рух до досягнення єдності в множинності культур. Кожна із культур, 
подібно як і кожна спільнота, так само як і людина, розвивається лише у спілкуванні-діалозі з «ін-
шим» та «іншими». Ізоляція ж стає деградацією будь-якої культури» [4, c. 29]. Скерування процесів 
глобалізації до іншого багатовекторного і місткого явища, культури, – це те, що нас тут найбільше 
цікавить. Ще повернемося до цього зіставлення (глобалізація – культура). Тут лише варто додати, 
що в культурі розвиненої держави насправді відбувається не діа-лог, а полі-лог, тобто взаємодія 
з різними «іншими» культурами. Крім того, дуже хотілося б вірити в оптимістичні прогнози автора 
цих слів щодо «досягнення єдності», як і заперечення спроби в глобалізаційних процесах створити 
одну універсальну культуру. Власне, такі спроби були і в недавньому минулому. Щодо минулих 
часів, то певними предтечами глобалізації (в сенсі ідеологічному) можуть уважатися панславізм, 
панісламізм, панамериканізм тощо. Своєрідною «мініглобалізацією» можна вважати й наміри тих, 
хто розвивав і нав’язував світові комуністичні ідеї «всесвітньої пролетарської революції», створен-
ня формації «нових» – совєтських – людей, які (ідеї) ще й досі сидять в окремих головах і таким чи-
ном виявляють себе як «комуністична глобалізація». Переносячи глобалізаційні процеси в площину 
ідеології, мусимо шукати – навіть зваживши усі плюси й мінуси глобалізації – гідної та всеохопної 
альтернативи. Нею, безперечно, буде питання національної ідентичності людини як індивідууму та 
людських спільнот. Зрозуміло, що найвиразніше й найповніше національне начало, національна 
сутність людини виявляються в організованих історичних спільнотах – національних державах.

* * *
Питання теорії нації, націоналізму були майже повністю відсутніми у свідомості українців через 

багатовікову бездержавність та заборони, національно-культурного розвитку з боку інших держав. 
На даний час, завдяки відновленій державності, в Україні ці питання інтенсивно досліджуються й 
утверджуються на різних щаблях. Є низка ґрунтовних досліджень, серед яких відзначу працю Т. Ка-
сьянова [5], де чи не вперше подається система поглядів на націоналізм та теорію нації з широким 
використанням світової думки в цій галузі.

Слід зазначити, що, по-перше, націоналізм у цьому матеріалі буде розглядатися як виразна й 
дієва альтернатива процесам глобалізації, особливо корисна для подолання їх негативів у нашо-
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му, насамперед, суспільстві. По-друге, тут не має змоги окреслити проблеми націоналізму бодай 
достатньо широко, тим більше, що він перейшов у світі через найрізноманітніші стадії, виявивши 
себе, таким чином, аж надто багатоманітно (варто згадати такі його «різновиди», як «автономний», 
«бюрократичний», «расовий»… аж до «інтегрального» чи «наднаціоналізму»). Важливо зазначити, 
що націоналізм як ідеологія є конкурентом глобалізації і на відміну від інших ідеологій – фашизму, 
комунізму – «поєднує дійсність від імені специфічної дії спільноти з більш універсальним світогля-
дом культурного плюралізму» [6, c. 7]. Відсутні паралелі з попереднім висловлюванням А. Косара 
(про досягнення єдності, діалог культур тощо) у видатного сучасного націолога Е. Сміта набувають 
таким чином більш конкретного виразу. Недаремно, вивчаючи ґрунтовно цей феномен людства – 
націоналізм, – Ентоні Сміт зазначав, що націоналізм, переходячи крізь різні стадії свого поступу й 
розвитку, в т.ч. й такі, які можна було б віднести до репресивних чи реакційних, «завжди перема-
гав їх, показуючи себе більш гнучким, більш тривалим і більш привабливим для людей, аніж його 
конкуренти» [6, c. 23]. У зіткненні глобалізму з націоналізмом (націоналізмами) на перший план 
висувається змагальність, суперництво, конкурентність останнього. Слід зазначити, що глобаліза-
ційні процеси часто заховані під маскою лібералізму, демократії; вони виступають під прикриттям 
«ринкової економіки», «ринкових механізмів», декларуючи «індустріальне суспільство», «мульти-
культуралізм» тощо. 

Тому суттєвими й реальними є загрози позбавити людей «їхньої духовної, національно-культурної 
своєрідності, релігії, традиції, отже і національного солідаризму, …атомізувати суспільства, перетво-
ривши людей на біороботів з обмеженими стандартизованими потребами. Такими людьми легко 
маніпулювати, встановити за ними тотальний контроль, використовувати їх, а світ тримати в «на-
лежному» порядку» [7, c. 25]. Вищеперелічені характери впливу на людей добре відомі в україн-
ському суспільстві, яке в різні стадії у минулому неодноразово піддавалося таким (чи подібним) 
насильствам. Тому слушними видаються слова про те, що «ні інтернаціоналізм, ні наднаціоналізм 
не виправдовують сподівань про зникнення націоналізму, на яке з таким запалом сподівались космо-
політичні утопісти. Націоналізм, який так міцно закоренився у соціальному й політичному ландшафті 
сучасності, підтримується і на локальному «внутрішньому», і на міжнародному «зовнішньому» рівні 
через різноманітні механізми» [6, c. 204]. Ентоні Сміт, написавши ці слова 25 літ тому, чудово перед-
бачав глобальні процеси сучасності, які на той час у суспільній свідомості лише починали утверджу-
ватися саме як «глобалізм». Його проникливості не можна не відзначити, особливо в тій частині, де 
він говорить про значення саме культурного чинника. Британський вчений суттєво наголошує, що 
різноманітність та привабливість націоналізму – на противагу глобалізму – «повинна розглядатися 
як похідні від сполучення трьох сил, які первісно визначили його форму: давні етнічні традиції, від-
родження світських ідеалів і так само своєрідні, характерні риси модернізації та її соціальних виявів» 
[6, c. 205]. Накреслюючи таким чином «стовпи» формальної структури націоналізму, дослідник не 
забуває підкреслити, що націоналізм включає чотири елементи: світогляд, культуру, солідарність 
та політику. Здається, власне від погодженості, «гармонізації» цих складових і залежить реальна 
сутність сучасного націоналізму у тій чи іншій цивілізованій державі.

Питання національної ідентичності нині стоїть гостро у цілому світі. Деякі вчені Заходу, перебу-
ваючи, так би мовити, в силовому полі глобалізму, здатні його недооцінювати, надавати природним 
процесам національного пробудження/становлення цілком невластивих рис. Ці задавнені хвороби 
«непомічання» позитивних рис націоналізму, а водночас підкреслення його негативу (асоціації з 
расизмом, фашизмом тощо) слід лікувати дуже просто – об’єктивними фактами, аргументами та 
багатостороннім вивченням. Для прикладу, сучасний польський дослідник національних меншин (у 
Польщі й так званих «кресах») Кшиштоф Чижевський, який часто відвідував Україну, а найбільше 
її західні регіони, із замилуванням вишукуючи якісь цікаві відомості про циганів чи євреїв, водночас 
твердить: «Бути центральноєвропейцем означає виховувати і тримати в послухові наш націоналізм, 
національний егоїзм, якого неможливо уникнути, так само як неможливо уникнути індивідуального 
егоїзму. Цих Конрадових слів не можна ігнорувати» [8, c. 156]. Звичайно, поляка – представника 
держави, яка навіть у найгірші періоди своєї багатостраждальної історії не втрачала своєї націо-
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нальної самототожності і завжди залишалась монолітною нацією, – можна зрозуміти. Важко собі уя-
вити, щоб якась група поляків, називаючи себе малополяками чи кимось іншим, виявила тенденції 
сепаратизму, це часом виявляється у русинстві чи малоросійстві України. Природний націоналізм 
(чи патріотизм) поляка, який завуальовується гарним терміном «народність» («narodowosс»), дає 
підставу сучасному українському філософові С. Грабовському стверджувати, що польські інтелі-
генти, які нібито насторожено та обережно ставляться до націоналізму, «можуть у разі потреби і 
горлянку перегризти різній гебістсько-імперській наволочі, стаючи «раптом» питомими націоналіс-
тами – цей, як на мене, цілком нормальний для нормального європейця процес доводилося не раз 
спостерігати особисто» [9, c. 49].

* * *
Наголошуючи на важливості «національного», «нації», слід підкреслити ще одну дуже важливу 

деталь, яку недооцінюють або «не помічають», досліджуючи процеси, пов’язані з націоналізмом. 
Йдеться про субетноси – менші виокремлені частини етносу – нації, які себе виявляють достатньо 
виразно у різних, переважно великих, країнах – насамперед Європи (їх помилково називають ще 
«етнографічними групами»).

Звичайно, усвідомлення субетносом своєї окремішності, певного «набору» відмінностей, навіть 
у рамках єдиного етносу, здійснюється в різних народів по-різному. Можна для прикладу пригадати 
особливу роль пруського субетнічного первня для становлення німецької нації. Іншим, дещо від-
мінним у цьому контексті буде значення Каталонії – для Іспанії чи Шотландії – для Великобританії. 
Зрозуміло, що субетнічна «багатоступінчастість» властива, по-перше, великим, по-друге – давнім і 
розвиненим у культурно-історичному сенсі етносам – націям. У перелічених вище країнах (Іспанія, 
Німеччина, Великобританія) нація утвердила себе у державності віддавна, хоч не водночас. Це 
значно полегшило процеси становлення нації при певних проблемах, серед яких у першу чергу 
слід назвати невпинне прагнення до більшої автономності – аж до повної незалежності – окремих 
субетносів: у тій же Іспанії можна пригадати «скрите» протиставлення Каталонії чи більш «відвер-
те» – Баскії; у Великобританії протидії чи опору складових цієї держави – Шотландії та Валії – «за-
важали» лише віковічні здобутки демократії, які успішно стримували органічні відцентрові тенденції 
цих субетносів. Подібні приклади можна було б множити тут достатньо довго. Важливе ж, здається, 
усвідомлення значущості саме такої структури нації, як і відповідний підхід до цього явища – ре-
гіоналізації на основі субетнічного чинника – у дієвому протистоянні глобалізаційним процесам. 
Зрозуміло, мабуть, і те, що подібний підхід мав би бодай пом’якшити, частково нівелювати вищепе-
релічені негативи, викликані глобалізмом.

Слід, однак, зазначити, що стосовно України подібні розмірковування та порівняння з інши-
ми націями-державами можуть видатися надуманими чи навіть зайвими. Це могло б видатися 
слушним за однієї умови – коли б Україна як держава утверджувалася безперервно. Відомо ж, що 
століття нашої бездержавності, підпорядкованості іншим державам наклали свій відбиток, що іс-
тотно загальмував природний процес розвитку української нації. Загальмував, але не припинив, бо 
суттєві, хоча й не антагоністичні, відмінності українців різних регіонів – бойків, волиняків, гуцулів, 
лемків, наддніпрянців, поліщуків, слобожанців тощо – не були притлумлені, а навпаки – навіть у 
підневільних умовах (підпорядкованості чужим державам – Австрії, Польщі, Росії, Румунії, Угорщи-
ні...) – по-різному продовжували розвиватись і відтак виявляти себе у мові, побуті, звичаях. Ця тема 
– субетнічна основа і багатоманітність нації – не є тут основною, хоч вона цікава й могла б бути 
висвітлена багатоаспектно. Зрозуміло, що в дослідженнях потрібно було б «зачепити» історичні, 
політико-економічні чи соціальні аспекти, досить далеко вийшовши за межі мистецтвознавства, ет-
нографії чи культурології. Що такі дослідження проводяться – не варто наголошувати. Тут же варто 
зупинитися на деяких перспективах власне культури у поєднанні з регіоналізмом.

* * *
У ХХ сторіччі в науковій свідомості запанувала думка, що культура перебуває в занепаді. Ви-

датні вчені світу на різні лади твердили про «кризу», «загибель» людства та культури. Нагадаємо, 
що філософи в цьому випадку в першу чергу мали на увазі сферу духа, який «покинув» будівлю 
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культури, а натомість, спрощено мовлячи, на передній план висунулися матеріально-технічні здо-
бутки (вони продовжують свій поступ і в добу глобалізації), які створили те, що ми повсюдно на-
зиваємо цивілізацією. Її здобутки, які є виявом закономірного поступу людства, віддавна органічно 
присутні у розвинених країнах Західного світу, можуть поширитися до небачених розмірів, особли-
во в наш бурхливий час, коли вони буквально увірвуться на трансконтинентальному «експресі» гло-
балізації. Серйозні підстави побоювань вчених першої половини минулого століття (О. Шпенглер, 
А. Швайцер, Е. Гуссерль та ін.) мають продовження і в наш час. Ми й зараз можемо твердити, що 
«живемо в умовах, які характеризуються занепадом культури» [10, c. 33]. Ті самі вчені-гуманісти, 
констатуючи занепад, кризові явища в культурі, бачили вихід з цього становища у піднесенні духо-
вного начала, становленні її естетичного підґрунтя. «Дух зможе бути самодостатнім лише тоді, коли 
перестане наївно звертатись до зовнішнього, повернеться до себе самого і тільки при самому собі 
залишиться» (Е. Гуссерль, «Криза європейського людства та філософія»).

Акцентуючи на етичному підґрунті культури, Альберт Швайцер підкреслює її значення в житті 
сучасної людини, яка відстоює себе в боротьбі з силами природи назагал і у власному суспіль-
стві зокрема. Складні та багатовимірні механізми подібного усвідомлення мають підтвердження, 
звичайно, і в українській дійсності. Тут обмежуюсь лише деякими міркуваннями, звужуючи широке 
поняття культури до окремих ділянок, зокрема культури музичної.

Однак тут напрошуються деякі паралелі чи розмежування. Це – відмінність/схожість культури 
та цивілізації в окремих випадках. Однак слід відокремити культуру Середньої Європи (до неї на-
лежить і Україна) від іншого світу, як це, приміром, робить О. Баган: «Середньоєвропейська куль-
тура – це розміреність, округлена гармонійність, «бароковість» світогляду і світообразу, на відміну 
від західноєвропейської «готичності» і російської хаотичності, бесформності. Середня Європа – 
це атмосфера вдумливого спокою, такого відчуття природи і ландшафту побуту і будня.., що так 
контрастує із західноєвропейською схильністю до перетворень і технізації простору та з російською 
мегаломанією» [11, c. 10]. Можна піддати сумніву окремі твердження О. Багана, але незаперечними 
є, крім іншого, влучні спостереження щодо характерних рис середньоєвропейської культури, які 
цілковито можуть бути екстрапольовані на українську культуру. Водночас тут виникають питання, 
що, мовляв, середньо-європейський простір культури – а саме вона нас тут найбільше цікавить – це 
забагато, це – майже «глобалізаційний» підхід, особливо коли згадаємо багатоетнічне, різнокон-
фесійне та, врешті, багатополітичне різнобарв’я цього регіону. Нас же цікавить культура України, її 
перспективи та можливості. Зрештою, що важливо – нашу культуру теж не можна охарактеризувати 
як монолітну – саме через її етнічну (на субетнічному та міжетнічному рівнях) і релігійну багатоли-
кість. Ця властивість, яку важко заперечити, однак, ставить перед українською культурою нескладні 
завдання, виявляє необмежені перспективи повноцінного виявлення, розвитку всіх її складників та 
наступного утвердження в цивілізованому світі.

Субетнічність як неодмінний компонент національної сутності таких великих західноєвропей-
ських країн, як Іспанія, Італія, Франція та ін., має сьогодні важливе, але не вирішальне значення. 
Можливо, це почасти пояснюється певними рисами вищезгаданої узагальненої характеристики 
Західної Європи – з одного боку; з іншого – безперечними тут є процеси нівеляції етнічного розви-
тку, які принесла з собою цивілізація. Хоч культура Європи виразно занепадає (мається на увазі 
занепад рівня її духовності, духовної сутності), її субетнічні складові – при значній нівеляції чи 
розчиненості у загальноєвропейському просторі – не припиняють свого існування. Хоч відмінність 
Баварії від Шлезвіг-Гольштейну, чи Саксонії у сучасній Німеччині, чи Кастилії від Галісії – в Іспанії 
та ін. безперечна, вони присутні у свідомості німців чи іспанців саме своїми давніми, своєрідними 
відмінностями, які робили й продовжують робити їх цікавими для інших поза існуванням етносу і 
необхідними, органічними – всередині нього.

Для того щоб висвітлити деякі особливості регіональної культури, слід звернутись до деяких 
спостережень учених. Подібно до того, як ми намагаємося «зрозуміти «національне», маємо поста-
вити його в контекст «вселюдського», осягаючи окреме, маємо аналізувати його в контексті загаль-
ного» [5, c. 259]. Г. Касьянов говорить, «що «український варіант» становлення нації і націоналізму 
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має свої специфічні ознаки, які роблять його унікальним» [5, c. 259]. Спостереження, що нація може 
бути порівняною з українською культурою – загальне, з виділенням її регіональних рис – окреме. 
Звичайно, з такими порівняннями слід поводитися обережно, уважно придивляючись до численних 
чинників українського соціуму, який був «хронічно інтенсивним у монолітному корпусі тієї чи іншої 
імперії» (О. Пахльовська). Цілком слушно дослідниця говорить про явища структурної та політичної 
розформованості суспільства, внаслідок чого «завдання культури підкоряються зовсім іншому етич-
ному критерієві і роботі над створенням цього суспільства, і насамперед – шляхом протесту проти 
офіційної суспільної «надбудови», завжди ворожої культурному коду завойованої реальності» [12, 
c. 102]. Іншими словами, мистець – літератор, режисер – замість того, щоб залишатися собою і 
виконувати свою мистецьку функцію, мусив бути глашатаєм, пропагатором у побудові українського 
суспільства. Що такий спосіб діяльності не йшов на користь (переважно) культурі та мистецтву, як і 
те, що подібна ситуація триває досі – не потрібно надто акцентувати. Тому й маємо важкі наслідки 
не тільки «неукомплектованості» національної реальності в політичному та соціальному сенсі, а й 
«порожні» поля нашої культури, переповнені «всудисущою імперською українофобією», «галасли-
вою стіною байдужості, інтенсивності безглагольної маси» (О. Пахльовська) і – врешті – викорінення 
України з ментальності Європи. Говорячи про мову, літературу, театр, стан перекладу на українську 
мову з іноземних мов, не кажучи вже про ЗМІ, в першу чергу телебачення, маємо втілювати новітній 
погляд, основою якого було б народження оновленої людини, ствердження її «я», що в кінцевому 
рахунку дасть їй можливість пізнати саму себе і повернутись до європейського пракореня.

Питання мови є особливо болючі та актуальні. Враховуючи світовий досвід, ми не маємо права 
забувати і залишати поза увагою діалекти, які є справжніми джерелами розвитку мови. Власне, в 
українському варіанті тут і буде увага до регіональних – бойківського, волинського, гуцульського та 
ін. – варіантів української мові, що, можливо, викличе творчий спалах у літературі. Можна згадати 
тут геніального В. Стефаника, який «регіональним» підходом підкорив світові вершини в літературі. 
Тут не може буде рецептів, бо в мистецтві останнє слово за талантом.

Коли ми згадували про Середню Європу, то мали на увазі, що це – «гармонійне соціокультур-
не існування Міста і Села, що ніколи не зливаються, ані протистоять одне одному, на відміну від 
західноєвропейської суперурбанізованої цивілізації, де місто розчиняє, перетворює в собі село, 
і світу російської суцільної «дєрєвні», серед безміру якої міста виростають як соціальні потвори, 
холодні й байдужі гіганти, які назавжди відірвалися від органіки землі» [11, c. 10]. Критичний по-
гляд на «сусідів», що його вище наведено, має безпосередній відгук і в українському соціумі. Хоч 
співіснування міста і села в регіонах України (за окремим винятками) не є аж таке конфліктне, – все 
ж і тут, поряд з певними перспективами, є значні проблеми. «Ми опинилися лише на трохи більш 
віддаленій околиці чужого – неукраїнського – урбанізму. Ми і через дванадцять років залишаємося 
на «передмістях» велетенського – хоч і внутрішньо цілковито чужого нам – євразійського цивілі-
заційного конломерату» [13, c. 4]. Можна було б навести ще більше не лише чужих, а й власних 
прикладів впливу глобалізації (насамперед євразійського «зразка»), та все ж тут є виходи і перспек-
тиви. Глибоко стурбований станом українського урбанізму дослідник Р. Кісь пропонує сім способів 
подолати «болячки» постколоніальної культури, які (способи) зводяться до подолання глибокої 
кризи національної ідентичності.

Повертаючись же до важливості мови, як осердя нації, варто дослухатись до наступних слів: 
«Якщо мають рацію футуристи, що із тих понад п’ятьох з половиною тисяч мов, як існують сьогодні, 
до кінця ХХІ сторіччя залишиться 350–400, то це означає, що переважній більшості нинішніх етносів 
доведеться відмовитися від свого і перейти на чуже, тобто, – відмовитися від самих себе» [7, c. 28]. 
Щоб українська нація, українська держава не опинилися на маргінесі світового розвитку, варто ви-
користати сповна ті можливості, які потенційно закорінені в нашій сутності і які беруть початок від 
субетнічного регіону.

Коли звернутися до одного з мистецтв, яким віддавна славиться українська нація, – музики, то 
тут також можна віднайти величезні скарби, невідомі не лише в більшості країн світу, а й безпосе-
редньо в нас. Не новою є думка про особливе значення пісенно-музичного начала для українського 
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етносу, що далеко виходить за первісні суто мистецькі рамки. Говорячи про пісенність, М. Шлем-
кович стверджував: «Так постає все велике української культури. Без музики – казав Тичина – в 
Україні революції не зробити. Найбільша духовна революція України, її християнізація, відбулася 
під впливом співу» (М. Шлемкевич, «Душа і пісня») [1, c. 50]. Тут потрібно зосередитися на цілому 
комплексі явищ: пісенність як ідея, як наскрізне начало того невмирущого конгломерату, який ми 
називаємо музикою, як відзеркалення народної душі тощо. Хоч це таємниче мистецтво – мистецтво 
звуків – має неабиякі можливості впливу на людей, ми зупинимось на досягненнях української музи-
ки в різних видах і напрямах. Позаду – нелегкі шляхи пошуків і власного утвердження, а нині конста-
туємо факт незаперечних здобутків, які повинні цікавити нас у першу чергу. Так само вони можуть 
бути цікавими і в широкому світі – підтверджень цьому безліч. Принагідно в контексті нашої теми 
пригадаємо слова М. Грінченка, що «не можна говорити про музику як про одну всесвітню мову... 
Навіть серед одного і того ж людського угрупуваннями констатуємо свої музичні «говори» (курсив 
наш. – В.Г.). У цих словах – однозначний «натяк» на регіоналізм, регіоналізм музичний. Нема змо-
ги навести тут вислів українського музикознавця – їх достатньо і в композиторській творчості, і в 
багатстві фольклору субетносів, якому можуть позаздрити й інші народи, і навіть у музиці масової 
культури. Зрештою, ніхто не «буде сперечатися про її, так би мовити, «заземлене» призначення. Це 
про неї, напевно, значною мірою йшлося у словах А. Швайцера, який акцентує: «Абсолютна безді-
яльність, розвага і бажання забутися стають для неї (сучасної людини. – В.Г.) фізичною потребою. 
Не пізнання і розвитку вона шукає, а розваги – причому такої, яка вимагає мінімальної духовної 
напруги» [10, c. 42]. Ці слова перегукуються з вищенаведеною думкою Р. Кіся стосовно негатив-
них впливів цивілізації і можуть бути підтверджені висловлюваннями сучасного філософа Чарльза 
Тейлора («Етика автентичності»), в яких він дошукується сенсу і змісту культури, зокрема масової. 
Про масову культуру слід сказати, що не все так просто: на жаль, вона майже повністю залиша-
ється поза увагою музикознавців та культурологів, лунають голоси, що вона не повинна і не може 
рівнятися з академічною, елітарною і т.п., але не можна відкидати того факту, що масовістю свого 
впливу на людей вона далеко випереджає всі інші різновиди музичного мистецтва. Що тут є певні 
перспективи «одуховлення» масового мистецтва, чудово й потужно у всеєвропейському масштабі 
– довела співачка Руслана Лижичко, яка своєчасно й доречно «впровадила» в рок-стиль елементи 
гуцульської музичної автентики з діалектом включно. Перелік подібних можливостей можна було 
б продовжити, бо «наша пісня була досі предметом музейного збирання і сердешного захоплення. 
Ще не маємо глибших естетично-критичних аналіз. Коли ж вони появляться, можна сподіватись, 
вони підкреслять дивне явище – музичний зміст наших пісень значно глибший і багатіший, ніж 
словесний, поетичний, уявний» [1, c. 50]. Головне, що величезні можливості музичного мистецтва 
мали б бути усвідомлені в суспільстві до тієї міри, щоб забезпечити нормальний вияв його потенці-
алу. «Усвідомлення об’єктивного існування національної музичної мови як етнохарактерної (і цим 
унікальної) знакової системи, багатовіковий розвиток-становлення якої забезпечує безперервну 
тяглість музично-історичного процесу в Україні, виступає підставою його дальшого продовження і 
збереження самототожності» [14, c. 6].

* * *
Конкретним і перспективним виявом регіоналізму в контексті порушеної проблеми буде при-

клад субетнічності, організованої та скерованої на осягнення певних цілей. Субетнічне багатство 
України – це той важливий резерв, що може істотно прислужитися її розвою, і не лише в протидії 
глобалізаційним процесам. Важливо й те, що, крім «внутрішніх» субетнічних частин України, поза її 
межами залишаються українці, що теж потребують уваги. Вони не можуть бути асимільовані тиском 
інших держав. Надсяння, Підляшшя, Берестейщина, Мараморщина, Донщина – перелік далеко не 
повний – повинні відчувати увагу «материкової» України, щоб зберегти свою самодостатність і 
самототожність для зміцнення українськості в цілому. Рецептів не може бути, але можна навести 
приклад відродження одного з субетнічних регіонів України – Бойківщини, – що дав державі і сві-
тові багато яскравих постатей: Юрій Котермак, Петро Конашевич, Іван Франко, Степан Бандера, 
Августин Волошин...
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Науково-культурологічне товариство «Бойківщина», яке відновило свою діяльність у 1991 році, 
має у своєму полі зору низку напрямів. Зрозуміло, що й глобалізаційні процеси тут не є поза увагою. 
У роботах Я. Радевича-Винницького, О. Багана, Я. Гошовського можна знайти немало сторінок, 
присвячених саме цим та дотичним до них проблемам. У контексті обговорення проблематики слід 
підкреслити, принаймні стисло, наступні особливості. Від початку свого існування НКТ «Бойківщи-
на», розгортаючи різні види діяльності – організаційної, науково-культурологічної, видавничої, мис-
тецької та ін. – постійно бачило своє основне завдання у відновленні українського етнокультурного 
простору, розірваного та деформованого внаслідок тривалої бездержавності та асиміляційної по-
літики сусідніх держав. Причому тут завжди усвідомлювалося те, що Бойківщина є в центрі Європи 
(належить до так званої Середньої Європи), відтак вона неминуче бере участь в етноінтеграційних 
процесах.

Увага Товариства була скерована не лише на проблеми бойків та Бойківщини: кілька років від-
бувається плідна співпраця з найближчими сусідами Карпатського регіону – гуцулами і лемками. 
Ці стосунки здійснюються через взаємодію із Всеукраїнським об’єднанням товариств «Гуцулівщи-
на» та Світовою федерацією українських об’єднань лемків (автори-ініціатори – Ярослав Радевич-
Винницький та Любомир Сікора). Наслідком цієї співпраці було утворення Асоціації товариств укра-
їнців Карпатського регіону – бойків, гуцулів, лемків (БоГуЛем). Основні напрями й критерії такої 
співпраці, перебуваючи на початковій стадії, зрозуміло, лише формуються.

Низка традиційних для зазначених товариств заходів, у першу чергу фестивалів, конкурсів, була 
суттєво доповнена іншими акціями – науковими та науково-практичними конференціями, археоло-
гічними дослідженнями та екологічно-пізнавальними експедиціями, в т.ч. співпрацею з українцями 
суміжних країн, взаємодією з науковими і культурницькими інституціями, з громадськими організаці-
ями, з Церквою, інтенсивною видавничою діяльністю тощо. Традиційними і плідними вже є контакти 
з осередками Товариства на Заході – в Канаді, США, Великій Британії. Важливо додати, що кожне 
з товариств – членів Асоціації БоГуЛем, – об’єднуючи свої зусилля, залишається цілковито вільним 
у виборі та здійсненні своїх «власних» планів та заходів.

Одним із перспективних і змістовних заходів НКТ «Бойківщина» є проведення (спільно з Україн-
ським Богословським Товариством) довготривалого циклу культурологічних і богословських бесід 
за участю вчених регіону та України. На сьогодні проведено вже понад 30 бесід і вони починають 
отримувати належний резонанс в інтелектуальних колах.

Можна відзначити, що глибинною основою субетнічного регіоналізму є саме велика опора на 
власні традиції збереження кращих надбань народної культури, без гонитви за світовою модою. 
Сучасна людина, перебуваючи під страшенним і неминучим тиском надбань цивілізації – індустрі-
альної чи телекомунікативної, – зможе, таким чином, певною мірою наблизитись до природи, збе-
регти «щось дуже важливе і життєдайне – здібність глибокоемоційно переживати дійсність і бачити 
образну (сутнісно естетичну) структуру світу» [15, c. 272].

Підсумовуючи вищесказане, можна дійти до наступних висновків:
– глобалізаційні процеси неможливо пізнати лише зусиллями вчених однієї галузі, скажімо, еко-

номіки чи політики; участь учених інших галузей не тільки бажана, а й необхідна;
– глобалізація в певному сенсі є безальтернативною і життєво необхідною, це – об’єктивний 

фактор розвитку людства на даному етапі, який кидає виклик існуванню сучасних націй і народ-
ностей;

– дієвою і перспективною протидією негативним виявам глобалізації є сила нації, яка, використав-
ши надбання інших народів і всебічно розвинувши власні здобутки, зможе перемогти у змаганні;

– у згаданому змаганні-протидії важливо зберегти свої духовно-моральні основи, а це під силу 
тільки розвиненій спільноті, що складається із самодостатніх складових – субетнічних регіонів.

У світовій публіцистиці останнім часом згадують про «золотий мільярд». Ідеться про ту частину 
людства, яка в найближчі десятиліття буде відрізнятися від решти – 5–6 мільярдів – високим рівнем 
життя, коли скористається перевагами глобалізації. Чи увійде Україна в цей «золотий мільярд»?.
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Юрій ІВАНЧЕНКО, 
мистецтвознавець

КИЇВ ЯК МИСТЕЦЬКИЙ АТЕНЕЙ
ХVІІ–ХVІІІ ст.

Оплот нашої державності й незалежності, духовний і культурний центр українців, Київ форму-
вався спрадавна, про що свідчать археологічні пам’ятки часів Трипільської культури – кераміка, 
знаряддя праці, оздоблені вишуканим орнаментом. Ця культура, як переконливо доводять сьогодні 
дослідники, стала основою пізнішої європейської культури. Особливого розквіту місто досягло в 
часи Київської держави ХІ–ХІІ ст., коли Київ, зміцнівши економічно й політично завдяки широким 
зв’язкам із Європою, зокрема з Візантією та Скандинавією, розквітнувши духовно завдяки при-
йняттю християнства, став суперником Царгорода. Розташований на семи горах, оточений валом 
і мурами, Київ тоді займав велику територію й був доволі велелюдним. У місті тоді розвивалися 
ремесла, торгівля, в архітектурі панували візантійський та романський стилі, поєднані з вплива-
ми місцевого будівництва, розвивався іконопис, монументальне малярство, мистецтво рукописної 
книги, зводилися храми. Через це Київ став об’єктом ворожнечі й боротьби за право володіння 
київським престолом і зазнавав спустошень та руйнувань, – особливо 1169 року, під час набігу 
володимиро-суздальського князя Андрія Боголюбського, а пізніше під час монголо-татарської нава-
ли на Південну Русь і облоги Києва військом онука Чингіз-хана Батия у вересні 1240 року. Київ сяяв 
тоді золотом бань церков, яких було кількасот, потопав у зелені садів та виноградників, краса його 
вразила завойовника, і він не захотів руйнувати місто. Упали тільки Золоті ворота та Десятинна 
церква, стіни якої не витримали ваги сотень киян, які заховалися в храмі. 

Незважаючи на тривалу чужоземну експансію, місто продовжувало своє політичне та духовне 
існування як центр Київської землі, хоча значна частина населення, включно з церковними ієрарха-
ми та митрополитом, переселилася на північні землі, де через століття постане за їхньою участю 



284

Московія. Інша ж частина киян перебралася 
на західні землі, де утвердилося Галицько-
Волинське князівство, що досягло найбільшого 
розквіту за правління князя Данила Романови-
ча Галицького (1201–1264).

Пізніші напади кримських татар не раз 
спричинили велику руйнацію. Однак Київ почав 
відроджуватися з 1362 року, в період владарю-
вання князя Ольгерда, а пізніше його сина Во-
лодимира, засновника династії Гедиміновичів. 
У 1415 році до Києва повернувся митрополит, 
і в місті знову запанувало повноцінне духо-
вне життя. Однак 1416 року місто знову було 
зруйноване ханом Едигеєм і майже заново 
відновлене князем Семеном Олельковичем, 
який правив у Києві до 1470 року. Невдовзі, 
1479 року, його знову сплюндрував і зруйну-
вав татарський хан Менглі Гірей, намовлений 
московським князем Іваном ІІІ, після чого міс-
то тривалий час не могло піднятися з руїн. Та 
завдяки Магдебурзькому праву, даному Києву 
1499 року, місто зберегло роль значного еко-
номічного центру. Київські городяни були не-
підвладні місцевим воєводам і мали право на 
безподаткову торгівлю. В місті розвивалися 
промисли, ремісничі цехи, існував свій монет-

ний двір. Жваві міжнародні відносини приваблювали в місто численних іноземців, які приносили із 
собою паростки світової культури, завдяки чому місцеве мистецтво відбило в собі риси Ренесансу, 
які знайшли вияв в архітектурі, малярстві, скульптурі, книгописанні. Про тогочасний рівень культури 
свідчить майстерно виконаний скульптурний надгробок київського воєводи, князя Костянтина Ост-
розького (1526–1608) в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. У період його воєводства було 
відбудовано Печерський і Кирилівський монастирі, Софійський собор.

Після Люблінської унії 1569 року, що об’єднала Литву з Польщею, Україні довелося боротися з 
польською політичною експансією. У той час Київ продовжував відігравати роль значного культур-
ного центру, а також осередку національного визвольного руху.

Наприкінці ХVІ ст. посланець австрійського імператора Рудольфа ІІ до запорожців Еріх Лясота 
(бл. 1550–1616), який приїхав 1594 року на Запорозьку Січ, щоб запросити козаків на службу до 
імператорського двору, побував у Києві й записав у своєму щоденникові: «Київ з давніх часів був 
уславленою столицею окремого князівства. Він був дуже укріплений на значному просторі й при-
крашений чудовими церквами й будівлями, як можна судити про це з давніх руїн, а також з валу, 
що охоплює місто». 

Після Брестської унії 1596 року між католиками й частиною православного українського духівни-
цтва, коли посилилася влада польських феодалів та вплив католицької церкви, уніати захопили Со-
фійський собор і Видубицький монастир. У Києві в той час діяли чотири костьоли та Домініканський 
монастир на Подолі, який майже повністю належав полякам і мав назву Біскупщина. Посилення 
національного та соціального гноблення викликало спротив українського суспільства, що вилився в 
повстання селян і козацтва та організацію в Києві 1615 року з ініціативи архімандрита Єлисея Пяти-
нецького та гетьмана Петра Сагайдачного православного Богоявленського братства та школи, що 
діяла при Софійському, Видубицькому та Печерському монастирях. У Печерській лаврі 1615 року 
відкрилася перша в Києві друкарня, при якій працювали не лише друкарі й переписувачі книжок, а й 

Л. Тарасевич. Прибуття іконописців з Царгорода.
Гравюра на міді. 1702.
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малярі, гравери, майстри декоративного мистецтва, ювеліри. Братська школа відіграла величезну 
роль у культурному й освітньому житті Києва та всієї України як предтеча Києво-Могилянської ака-
демії. Саме тоді в Печерському монастирі активізувала свою діяльність заснована в ХІ ст. Лаврська 
малярня, почалося спорудження мурованих будинків, церков. Діяльність лаврських архімандритів-
просвітилелів Мелетія Хребтовича (1574–1593) і Никифора Тура (1593–1599) в обороні православ’я 
була спрямована на піднесення освіти й поширення полемічної літератури, мистецтва. Особливо 
відзначився в боротьбі з польською церковною адміністрацією за права Печерського монастиря 
архімандрит Никифор Тур, який за допомогою козаків не пустив уніатів на територію лаври. Архі-
мандрит Єлисей Плетенецький (1554–1624) домігся у польського короля й уніатського митрополита 
Іпатія Потія визнання Лаври за православними. Та головна його заслуга – заснування лаврської 
друкарні. Водночас він відкрив паперову фабрику, запросив до Києва фахівців у галузі друкарської 
та граверської справи, а також об’єднав навколо себе вчених та письменників, серед яких були ар-
хімандрит Захарія Копистенський (?–1627) – літератор і проповідник, письменник-полеміст, автор 
твору «Палінодія, або книга оборони…» (1622), в якому відстоював самобутність української мови; 
Памво Беринда (?–1632) – знавець мов і друкарської справи, автор першого українського словника, 
головний друкар і редактор друкарні; Тарасій Земка – коректор, друкар, керівник друкарні й ігумен 
Києво-Братського монастиря; Лаврентій Зизаній – літератор і проповідник; Йов Борецький (?–1631) 
– київський митрополит і перший ректор Братської школи. 

У той період розвинулася при лаврській друкарні Київська граверська школа, що створила пре-
красні книги, ілюстровані високомистецькими ілюстраціями. У Києві сформувався оригінальний 
стиль книжкових видань, у якому органічно поєднувалися шрифти й оформлення, оригінальні ілю-
страції, герби меценатів, митрополитів та архімандритів, заставки, кінцівки, розкішні титули-форти 
й звороти титулів, передмови й післямови з інформацією про видавців, перекладачів, редакторів, 
друкарів тощо. Саме в той час гравери почали залишати на своїх творах власні ініціали, що свід-
чить про усвідомлення важливості образотворчого мистецтва в суспільстві.

Київ зажив бурхливим мистецьким життям, осередками якого були Київське Богоявленське 
братство з його Братською школою та Києво-Печерський монастир як один із найпотужніших духо-
вних центрів на всіх слов’янських землях. Братство утвердилося після того, як удова маршалка 
Стефана Лозки Єлизавета Гулевичівна офірувала 14 жовтня 1615 року Києву свої маєтності для 
заснування монастиря, шпиталю та школи для міщанських дітей.

Духовному розвиткові сприяли відвідини Києва Єрусалимським патріархом Теофаном 1620 
року. Повертаючись із Москви, владика завітав до Печерської лаври й видав Київському братству 
грамоти на визнання за ним ставропігії, тобто незалежності, й на створення при братстві школи з 
навчанням латиною, грецькою та старослов’янською мовами. Але найважливішим актом патріарха 
Теофана було визнання в Києві вищої ієрархії православної церкви на українських землях й ви-
свячення на патріарха Йова Борецького у присутності братчиків, духівництва та козаків на чолі із 
гетьманом П. Сагайдачним, що надало значного стимулу як розвиткові церковного життя в Києві, 
так і розвиткові науки, освіти, літератури та мистецтва.

Мистецьке, освітнє й духовне життя Києва особливо активізувалося за Петра Могили (1596–
1647), який 1627 року став архімандритом Києво-Печерської лаври, а 1632 – митрополитом Київ-
ським і Галицьким. Домігшись від польського короля визнання легалізації православної церкви в 
Україні й повернення їй уніатами низки церков та маєтків, Петро Могила розгорнув широку освіт-
ницьку та культурницьку діяльність в Україні, й зокрема у Києві, заснувавши в місті Київський ко-
легіум. «Організована ним школа, – писав М. Грушевський, – не просто носила його ім’я: справді 
міцно трималася виробленого ним наукового та культурного пляну. Її вихованці, що в перших ста-
діях своєї діяльності бували звичайно професорами цієї колегії, а далі займали різні, менші і більші 
церковні посади в українських і білоруських єпархіях, трималися даних ним взірців, як у вихованні 
молодіжі, так і в питаннях віри і в церковній політиці. Аж до останньої русифікації при кінці ХVІІІ ст., 
київська академія, а з нею і східнослов’янське громадянство, в ній виховане, жило спадщиною Пе-
тра Могили, його духом. Відти величезне значення його в історії української культури…» [1, с. 79]. 
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Домігшись від польської влади виконання королівських «Пунктів заспокоєння релігії грецької» й 
відібравши в католиків та уніатів церковні маєтки та храми, він у боротьбі проти покатоличення 
використав літературу, мистецтво, архітектуру як потужні духовні чинники. Оскільки наприкінці ХVІ 
ст., як уже згадувалося, багато українських церков та монастирів було зруйновано або занедбано, 
Петро Могила заходився відбудовувати та відновлювати Київ. Насамперед почав відбудовувати 
Києво-Софійський собор ХІ ст., який 1633 року відібрав в уніатів у напівзруйнованому стані. На-
слідки його відбудови можна уявити зі спогадів Павла Алеппського 1655 року, який писав, що Софія 
«не має собі подібної, крім її одноіменниці», тобто Константинопольської Софії [2, с. 67]. Митропо-
лит Петро відновив також Десятинну церкву, зведену князем Володимиром Великим і зруйновану 
під час татаро-монгольської навали 1240 року; Василівську або Трьохсвятительську церкву, пе-
редавши її під опіку Києво-Братському монастиреві; церкву Спаса на Берестовому; Михайлівську 
церкву Видубицького монастиря ХІ ст. Він також відновив і реставрував збудовані пізніше храми, 
монастирі, оновив старі й поставив нові іконостаси, витративши на все це власні кошти. Відновлені 
Могилою пам’ятки зберігали притаманні українській церковній архітектурі форми й стиль живопису, 
що особливо проявилося у внутрішньому оздобленні церкви Спаса на Берестовому, одна із фресок 
якої зберегла до нашого часу портрет самого митрополита.

Водночас Петро Могила опікувався лаврською друкарнею, в якій за його правління вийшло 
багато шедеврів книгодрукування, оздоблених високомистецькими гравюрами київських граверів, 
зокрема видатного майстра Іллі, роботи якого прикрашають укладений Могилою «Требник» (1646) 
[3]. Імовірно, що за його ініціативи активізувала свою роботу й малярня Києво-Печерської лаври, 
майстри якої оздоблювали відновлені Могилою церкви, створювали нові й реставрували старі іко-
ностаси та настінні розписи.

Саме за доби Петра Могили в українське станкове малярство, іконопис та монументальний жи-
вопис вливалися потужні струмені впливу західноєвропейського мистецтва, котрі, поєднавшись із 
місцевими народними традиціями, пізніше витворять такий феномен, як українське бароко. «Доба 
Могили, – писав історик О. Оглоблин, – то була доба великих досягнень. Грандіозний проект утво-
рення українського патріархату… свідчить про те, що українські церковні кола тогочасні мислили сві-
товими масштабами не лиш простору, але й часу. Створення Києво-Могилянської колегії, цієї слави 
і гордости Київських Атен, що стане незабаром «Альма Матер» для всього православного Сходу, і 
її величезна наукова історично-археологічна праця зробили Київ панівним центром усієї Східньої 
Європи» [4, с. 50]. У могилянську добу виникло велике зацікавлення історією народу, минулим його 
святинь, що вилилося в написання особливих ілюстрованих путівників на кшталт «Тератургіми» 
Атанасія Кальнофойського (1638) – збірника чудес у Лаврі та її печерах, прикрашеного гравюрами 
невідомого майстра, що залишив лише свої ініціали «ЛТ», – планами із зображенням київських архі-
тектурних пам’яток – Успенського собору, Трапезної, Троїцької надбрамної церкви, Вознесенського 
жіночого монастиря, церкви Спаса на Берестовому, чудових київських краєвидів та Дніпра.

Не переривалися започатковані Петром Могилою традиції культурного будівництва й після 
його передчасної смерті 1647 року – провідником їх стала Києво-Могилянська академія, Києво-
Печерська лавра з друкарнею, малярською майстернею, інші київські монастирі. У Києві, як і в 
багатьох інших українських містах, існував малярський цех зі своїм статутом. Незважаючи на лихо-
ліття Визвольної війни українців з поляками під проводом Богдана Хмельницького 1648–1654 років, 
а також на так звану Руїну, спричинену наслідками порушення Московією Переяславської угоди й 
поділу України на Правобережну та Лівобережну після Андрусівського перемир’я між Москвою та 
Польщею 30 січня 1667 року, коли Київ перебував то під владою поляків, то під владою Московії, 
у місті все-таки творили ікони, гравюри, портрети козацької старшини та духівництва, розписували 
новозведені храми, випускали ілюстровані богословські та світські книжки, діяла друкарня та ма-
лярська майстерня. 

Це підтверджує той факт, що архімандрит Києво-Печерської лаври й письменник Інокентій 
Гізель (1600–1683), якому Петро Могила перед смертю довірив своє дітище – колегіум, у творі 
«Мир з Богом людині» сформулював етичну сутність відносин між майстрами малярського цеху та 
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учнями, вважаючи відступи від неї вели-
ким гріхом [5, с. 422]. Виконуючи духовний 
заповіт Петра Могили, Інокентій Гізель 
доклав чимало зусиль для піднесення на-
уки, освіти й культури в Києві, заснувавши 
в Лаврі гурток учених – вихідців з Києво-
Могилянської академії, – зокрема серед 
них були Лазар Баранович, Іоаникій Га-
лятовський, Феодосій Софонович. Саме 
Гізель відкрив 1669 року першу в Україні 
книжкову крамницю, завдяки чому активі-
зувалося поширення літератури – а відтак 
і образотворчого мистецтва – серед ши-
роких мас.

Київський іконописний цех діяв на По-
долі, де здебільшого й мешкали київські 
іконописці-цеховики. А в малярні Києво-
Печерської лаври працювали переважно 
ченці монастиря. Навчання в ній прохо-
дило під керівництвом досвідчених май-
стрів. Учні – «молодики» – користувалися 
в своїй науці різними західноєвропейськи-
ми посібниками, привезеними до Лаври 
монахами із грецького Атону та інших 
осередків християнської культури. Чи-
мало таких німецьких, французьких, гол-
ландських, англійських видань – альбомів 
гравюр, скульптури, посібників з анатомії, 
книг кунштових з рисунками, пейзажами, 
анімалістичними малюнками, альбомів з 
пам’ятками античної та ренесансної ар-
хітектури, ілюстрованих Біблій, зокрема 
Піскатора, – залишилося після смерті лаврського гравера й ієромонаха Антонія Тарасевича, який 
близько 20 років жив і працював за кордоном, зокрема у Вільно. Серед подібних видань особливо 
популярною поміж лаврських митців була «Лицева Біблія» з гравюрами Миколая Фішера, що також 
належала Антонієві Тарасевичу. Про її значення в діяльності лаврської малярні свідчить напис на 
ній, зроблений, мабуть, одним із учителів: «Сія книга глаголемая абецадло малярское в фигурах 
собственная есть отца Антонія Тарасевича наместника Печерского легования по смерти его до 
церкви пресвятой Богоматери обители печерския, которую всяк кому в нужде своей мощно есть 
братии себе на время за благословеніем аще же кто дерзнет без ведома… похитити… у себя ута-
ити… то такой непременно подлежит будет клятве» [6, с. 71]. 

Малярня Києво-Печерської лаври за основне завдання мала створення ікон. До нашого часу 
збереглися так звані кужбушки – альбоми практичних вправ з малювання учнів лаврської майстер-
ні з перемальовками зі згаданих вище видань та посібників, що свідчать про високу професійну 
та педагогічну школу. Історія лаврської малярні сягає останньої чверті ХІ ст.– часу оздоблення 
Успенського собору в 1073–1089 роках грецькими митцями за участю київських майстрів, зокрема 
Алімпія, якого за велику майстерність у малярській та іконописній справі церква визнала святим. 
Про стиль печерських майстрів дають уявлення такі шедеври іконопису, як «Свенсько-Печерська 
Богоматір з Антонієм і Феодосієм» (1288), мініатюри до Київського псалтиря (1397). Найбільше відо-
мо про печерську майстерню з джерел ХVІІІ ст. У 1724–1744 роках майстернею керували Іван Мак-

І. Мигура. Теза на честь Івана Мазепи із зображенням 
церков, зведених його коштом: Миколаївського військового 
собору, Троїцької надбрамної церкви, Успенського собору, 

Вознесенської церкви та Кирилівської церкви.
Гравюра на металі. 1707.
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симович і Феоктист Павловський, з 1744 року 
– Аліпій Галик, з 1755 – італійський художник 
В. Федеріче. Видатним досягненням лаврсько-
го живопису були розписи в бароковому стилі 
початку ХVІІІ ст. Троїцької надбрамної церкви 
та Успенського собору, здійснені А. Галиком, 
С. Лубенченком, Ф. Павловським, М. Якубов-
ським та ін. Отже, ХVІІ ст. було для Києва 
справжньою «золотою добою» завдяки діяль-
ності Київського колегіуму, Києво-Печерської 
лаври, Києво-Софійського монастиря, Ми-
хайлівського Золотоверхового монастиря та 
інших християнських святинь, які були осеред-
ками літератури та мистецтва.

Особливу роль у розвиткові української 
культури загалом і Києва як мистецького цен-
тру Української держави відіграла діяльність 
гетьмана Івана Мазепи (1639? – 1709), який 
правив у 1687–1708 роках. Меценат науки і 
мистецтва, гетьман жив культурним життям 
України і сам як міг творив його. Філософ, по-
літик, поет, музикант, Мазепа, як згадував його 
наступник у вигнанні гетьман Пилип Орлик, 
любив відвідувати Києво-Могилянську акаде-
мію і промовляти перед викладачами й спуде-
ями «мовою Тита Лівія і Цицерона». До речі, 
саме латиною Мазепа спілкувався зі швед-
ським королем Карлом ХІІ. Гетьман вільно 
говорив також польською, російською, німець-
кою, італійською, турецькою й татарською. Він 
здобув освіту в Київському колегіумі та Вар-
шавській єзуїтській школі, побував у багатьох 
країнах Європи, служачи при дворі польського 
короля, знав тогочасне європейське життя та 
західноєвропейську культуру. Його палац у Батурині, гетьманській столиці, за спогадами іноземних 
дипломатів, мав велику бібліотеку й картинну галерею і був схожий на французький Лувр. Фран-
цузький дипломат Жан Балюз згадував, що бачив у гетьмана на столі паризькі й голландські газети 
французькою мовою, щойно гетьманом прочитані [7].

У той час уся православна українська аристократія, духівництво і військова старшина у ХVІІ ст. 
виховувала своїх дітей у Києво-Братському колегіумі. Тому Мазепа, ясна річ, усіляко cприяв процві-
танню цього закладу. У 1690–1693 роках він будує велику муровану Богоявленську Братську церкву, 
а в 1703 році – навчальний корпус Академії. Тоді ж було зведено трапезну, де згодом розмістилася 
велика книгозбірня. 1701 року на клопотання І. Мазепи царський уряд офіційно визнав за Київським 
колегіумом назву «Академія» і надав йому статус вищого навчального закладу. На початку ХVІІІ ст. 
в Академії навчалося понад дві тисячі студентів з України, Польщі, Сербії, Туреччини, Московії, з 
усіх прошарків шляхти, козацької старшини, міщанства, духівництва, козацтва і навіть селянства. У 
стінах Академії провадили наукові диспути, в яких брало участь освічене міщанство Києва, цехові 
майстри, захищалися наукові тези, створювалися привітання різними мовами, читалися вірші, ста-
вилися драми, написані викладачами, співав кращий у Києві академічний хор та грав оркестр. У такі 
дні дзвонили дзвони Богоявленскої церкви, на майдані коло Академії вирував люд, на Житньому 

І. Щирський. Теза на честь П. Колачинського.
Мідьорит. 1698.



289

базарі та поблизьких вулицях грали вертепи 
й інтермедії, у яких дійовими особами були 
козаки, міщани, ремісники, спудеї.

При генеральній військовій канцелярії 
І. Мазепи в Батурині діяв спеціальний на-
вчальний заклад – канцелярський курінь, де 
з вихованців Академії готували працівників 
державного апарату – правників, скарбників-
фінансистів, суддів. Вивчали там також 
військову музику та хорове мистецтво. Зна-
чний вплив на культурний та освітній розви-
ток України справив заснований Мазепою 
Чернігівський колегіум, у якому викладали 
вихідці з Київського Атенею Дмитро Туптало 
(Ростовський), Лазар Баранович, Іоанн Мак-
симович та ін.

У часи Мазепи так звані шкільні драми, 
інтермедії, вертепні вистави ставили не 
лише в Академії та на київських майданах, 
а й по селах та містечках під час вакацій. 
Мандрівні спудеї, щоб здобути собі кошти 
на прожиток та продовження навчання, спі-
вали в церквах канти та духовні пісні, таким 
чином поширюючи їх серед народу. Викла-
дачі Академії спонукали студентів до занять 
в академічній бібліотеці, де були велика 
збірка історичної, філософської, античної 
літератури, зокрема й ілюстровані київськи-
ми граверами книжки Лазаря Барановича, Симеона Полоцького, Іоаникія Галятовського, Дмитра 
Туптала (Ростовського), Інокентія Гізеля та багатьох інших авторів.

Не зайвим буде нагадати, що ще за Івана Мазепи, а найбільше після його поразки під Полта-
вою, багато українських діячів науки й культури перебралися в Московську державу і там почали 
нову добу в історії російської освіти. Вони працювали і як вчені-педагоги, і як укладачі й перекла-
дачі з різних мов підручників, енциклопедичних видань, словників, книжок із різних галузей науки. 
Кияни, зокрема Іоаникій Галятовський, Дмитро Туптало, Стефан Яворський, Феофан Прокопович, 
подолали негативне ставлення московських властей, бояр та дворянства до освіти й навернули 
їх до західної науки та культури. Сергій Єфремов у своїй «Історії українського письменства» пи-
сав: «Московська старосвітчина, що палила книги навіть св. Димитрія Ростовського, не кажучи вже 
про інші «новотворныя книги киевския и львовской печати», стояла нижче од них, і на північ вони 
принесли свіжіший дух світських інтересів, рухливість, протест проти московської виключності, ре-
лігійної нетерпимості й запліснявілості, що з кожної літери творили догмат, кожної помилки неука-
переписувача додержували як святощів. Не диво, що там, в атмосфері «двуперстія», «сугубої алі-
луї» протопопа Авакума та Никити Пустосвята, – київські учені, що цитували Бекона Веруламського, 
Еразма Роттердамського, Декарта та інших творців європейської науки (Туптало, Прокопович), по-
чували себе на голову вищими» [8]. У 1702 році в самій тільки Москві було понад сто вихованців 
Києво-Могилянської академії. А серед 34-х студентів Московської Слов’яно-греко-латинської акаде-
мії на початку її діяльності було лише троє росіян. Та й засновниками цього першого в Росії вищого 
навчального закладу були вихідці з Києво-Могилянської академії – зокрема Стефан Яворський. 

Водночас російська влада цілеспрямовано нищила як автономію України, так і її культуру, на-
уку, освіту. Сутність цього явища влучно охарактеризував Іван Франко: «Преславне» прорубування 

Обкладинка зошита студента Києво-Могилянської 
академії, майбутнього гетьмана Павла Полуботка.

Туш, перо. 1698.
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вікна в Європу там, на північ над Невою, є рівночасним затиканням тих вікон, якими світло науки 
проникало на Україну».

Іван Мазепа, розуміючи роль церкви в культурному житті держави, протягом свого двадцятиріч-
ного гетьманства був одержимий будівничою діяльністю. Крім уже згаданого Богоявленського Брат-
ського собору та інших будівель на території Академії, він, незважаючи на заборону Петра І зводити 
муровані споруди у зв’язку з будівництвом Петербурга, розпочав спорудження інших церковних 
споруд у Києві. Насамперед побудував своїм коштом у 1690–1696 роках на Печерську грандіозний 
Микільський Військовий собор із трапезною. У 1696–1701 роках звів навколо Лаври мури завдовжки 
520 сажнів з шістьма вежами-церквами: Троїцькою надбрамною церквою, церквою Івана Кущника, 
Годинниковою, Палатною, Малярною та церквою Всіх Святих над Економічною брамою. Остання 
споруда, зведена коштом гетьмана, є перлиною українського зодчества та монументального живо-
пису. 1706 року гетьман збудував нову Печерську фортецю з кількома брамами, серед яких Онуф-
ріївську й нині називають «Мазепиною». За його задумом було з’єднано Троїцьку надбрамну церкву 
з муром та з усім бароковим архітектурним ансамблем Лаври. Тоді ж гетьман оновив Успенський 
собор, прибудувавши два приділи й партерний притвор. Головний лаврський храм прикрасився ти-
повими для українського бароко фронтонами, декорованими пілястрами, орнаментикою. За Мазепи 
відбудовано лаврську друкарню й заплановано будівництво грандіозної дзвіниці, яку пізніше звів 
запрошений із Московії німецький архітектор Йоганн Готфрід Шедель. Тільки на самі будови й оздо-
бу Києво-Печерської лаври Мазепа витратив понад мільйон золотих, зокрема на великий срібний 
свічник для Успенського собору та на позолоту його бань, на золоту чашу, оправу Євангелія та зо-
лоту митру. У 1705 році Мазепа збудував велику Вознесенську церкву на території Вознесенського 
жіночого монастиря біля Лаври, в якому ігуменею була його мати – Марія Магдалина. У 1690-х 
роках у Києві на Подолі за його ініціативи католицький Домініканський собор було перебудовано на 
церкву Петра і Павла.

Багато власних коштів витратив Мазепа на Софію Київську. Після пожежі 1696 року в монас-
тирі, під час якої згоріли в ньому всі дерев’яні будівлі, які свого часу зафіксував Вестерфельд, 
«призрением патронским ясновельможного пана гетьмана обитель свята софійська є значно онов-
лена», – писав митрополит Київський Варлаам Ясинський. Стараннями гетьмана було збудовано 
в Софійському монастирі барокову муровану дзвіницю, від якої донині зберігся перший поверх, 
надбудований пізніше Шеделем, монастирську трапезну з льохами, підземним ходом, хлібнею, 
оновлено головний собор, до якого прибудовано з півночі й півдня два нові приділи й зуніфіковано 
в бароковому силі зовнішнє оздоблення стін та бань, поновлено дзвони.

Не відставали від гетьмана й старшини. Стародубський полковник М. Миклашевський оно-
вив Видубицький монастир, звів на його території величний Георгіївський собор і трапезну. Небіж 
Мазепин, полковник київський К. Мокієвський, звів побіля Лаври Феодосіївську церкву. Полтав-
ський полковник П. Герцик збудував у Лаврі, на Ближніх печерах, церкву Воздвиження. Той самий                       
К. Мокієвський на Дальніх печерах збудував своїм коштом грандіозну церкву Різдва Богородиці.

У час Івана Мазепи плідно працювали в Лаврі відомі гравери: Інокентій Щирський, Олександр 
та Леонтій Тарасевичі, Данило Галяховський, Никодим Зубрицький, Іларіон Мигура, Григорій Ле-
вицький та ін. Малювання було в Академії обов’язковим предметом для всіх курсів, починаючи з 
правил рисування постатей, портретів, анімалістичних композицій, батальних та біблійних сцен, 
ландшафтів штрихом, тушшю й фарбами. Клас малювання був завжди переповнений. Спудеї охо-
че розмальовували свої зошити віньєтками й орнаментами з нагоди закінчення курсу, перед дис-
путами, що відбувалися у Богоявленському соборі, малювали конклюзії – афіші з алегоричними 
композиціями, де повідомлялося про тему й час диспуту, вміщувалися його тези для всіх, хто бажав 
узяти участь у події. Такі конклюзії друкували в Лаврі й поширювали у місті. Також в Академії ви-
конували вишукані алегоричні графічні тези та панегірики на честь відомих київських діячів церкви, 
державців та учених Академії. Зокрема це панегіричні гравюри Інокентія Щирського та Іларіона 
Мигури на честь Івана Мазепи, гравюра Леонтія Тарасевича на честь перемоги козацького війська 
в Азовському поході.
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Навчання в мистецькому класі Києво-Могилянської академії провадилося за тогочасними ме-
тодикам, приписам та прийомам, про що писав її вихованець історик В. Аскоченський: «Щоб більш 
сприяти розвитку вишуканого смаку у вихованців академії, митрополит Самуїл звелів офіційно від-
крити клас рисувальний. Охочі до цього з’явилися одразу, бо любов до мистецтва панувала серед 
студентів. …Малювання, ще до зведення його в офіційне звання науки, не було поміж студентами 
якимось малюванням гоголівського коваля Вакули, а підпорядковувалося відомим правилам і при-
йомам» [9, с. 347–348].

У ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. в Києві завдяки діяльності лаврської друкарні розвивалася 
книжкова орнаментальна та ілюстративна гравюра, водночас почала поширюватися станкова, пор-
третна, ландшафтна графіка. На творах граверів, а також на взірцях західноєвропейської книжкової 
графіки та живопису, що були в альбомах академічної та лаврської бібліотек, навчалися й київ-
ські живописці. Повсюдно в Україні з Києва почав розповсюджуватися ктиторський портрет (цебто 
зображення покровителя церкви чи монастиря) та парсуна – офіційно-представницький портрет. 
Утвердженням національного духу, виразником якого було насамперед козацтво, стали численні 
козацькі «Покрови» та народні картини «Козак Мамай», мальовані на полотні, скринях, дверях, 
стінах будівель, пічних кахлях.

Українське бароко як стиль, що його нерідко називають «козацьким» або «мазепинським», чітко 
відобразило в собі суспільні та естетичні тенденції кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст., коли козацька 
верхівка як генератор державності України досягла найбільшої влади. З іншого боку, потужним 
творчим чинником стала національна свідомість українського народу, що не згасала, незважаючи 
на безперервні утиски північного «союзника» – Московської держави, котра вже давно була розтоп-
тала Переяславську угоду і здійняла руки на останні права й вольності України. Ця свідомість також 
вимагала свого звеличення в піднесених, тріумфальних барокових формах.

Пам’яток київського станкового малярства, іконопису ХVІІ–ХVІІІ ст. збереглося у вирі часу над-
то мало через багато причин. Одна з них – це відсутність у ті часи звичаю колекціонування. Також 
чимало творів знищено в період радянської атеїстичної вакханалії. Про характер, стиль київського 
малярства можна скласти думку з одного прецікавого документа – звіту конференц-секретаря Пе-
тербурзької академії мистецтва В.І. Григоровича (земляка й покровителя Тараса Шевченка) пре-
зидентові Академії А. Оленіну про відрядження в Україну з 24 травня по 7 жовтня 1837 року для 
вивчення старожитностей Києва. Цей документ, оприлюднений уперше в наш час дослідницею 
київської художньої школи ХІХ ст. Оксаною Сторчай, засвідчує унікальність українського малярства 
в контексті російського і європейського мистецтва (зберігається в родинному фонді архітекторів 
Беретті в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України). Обстеживши 
пам’ятки київського малярства, В. Григорович дійшов висновку, що воно «абсолютно відрізняється 
від іконного російського живопису і цього, наскільки відомо, ніким помічено не було; у церквах Ма-
лоросії всі ікони намальовані незрівнянно краще, аніж у найважливіших великоросійських церквах, 
і хоч живопис стародавній і в Малій Росії мав за взірець творіння візантійські, але він отримав інший 
хід, у пізнішому – інший розвиток: у ньому більше свободи і винахідливості, менше наслідування 
рабського і є щось прекрасне. Може, притаманне народам благословенного Півдня вроджене по-
чуття прекрасного, раніша освіта, взаємовідносини із Заходом і нагода бачити гарні мистецькі речі, 
які були у власності польських багачів, і навіть оселення в Києві й у Малоросії іноземних художників 
сприяли іншому напрямкові живопису… Ікони, створені там упродовж двох сотень років, являють 
багато вартісного і взагалі образнішного… Школа живопису, заснована у Києві на основі міцній і за-
безпечена рідкісними відмінними взірцями, без усякого сумніву мала б успіхи незвичайні» [10].

Екскурс в історію Київського Атенею засвідчує, що українське малярство, розвиток якого не-
розривно пов’язаний із традиціями західноєвропейського образотворчого мистецтва й української 
народної творчості, з початку запровадження християнства в Київській державі розвивалося пере-
дусім у монастирях, при церквах. Насамперед це іконопис та стінопис, пов’язані з церковним будів-
ництвом, оздобленням церковних споруд, будівництво яких розвинулося у зв’язку з утвердженням 
в Україні християнства. Традиції прикрашати храми сягають перших відомих з давніх часів хрис-
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тиянських українських храмів, зокрема Десятинної церкви, Софійського собору, Успенської церкви 
Києво-Печерської лаври, церкви Спаса на Берестовому та ін. Основним джерелом творчого роз-
витку малярства в Україні були монастирські малярські та цехові майстерні, зокрема лаврська, що 
існувала з ХІ ст. Її виучні працювали по всій Україні й поширювали панівні стилістичні, композиційні, 
колористичні й тематичні принципи, теологічні та богословські схеми. Власне, член малярської іко-
нописної монастирської майстерні був одним із членів чернечої братії монастиря, діяльність якого 
підпорядковувалася суворим приписам «Студійського статуту», а іконопис та стінопис виконува-
лися як за встановленими в ті часи суворими консервативними іконописними правилами, так і за 
новітніми впливами, найяскравішим виявом яких було українське бароко. 

Лаврська майстерня, з діяльністю якої пов’язані здобутки київської школи малярства ХVІІ–ХVІІІ 
ст., занепала наприкінці ХVІІІ ст. й відродилася 1866 року в зв’язку з реставраційними роботами в 
Успенському соборі, Троїцькій, Всіхсвятській, Хрестовоздвиженській церквах та у зведеній 1895 
року новій трапезній. Лаврські іконописці виконували в той час, окрім монументальних розписів, 
«підносні» та аналойні ікони, замовлення для інших київських храмів, реставраційні роботи. На 
початку ХХ ст. одним із керівників майстерні був живописець І. Їжакевич, розписи якого у трапез-
ній, Всіхсвятській церкві над Економічною брамою, на укосах біля входу до Троїцької надбрамної 
церкви в Лаврі, у Макарівській церкві на Татарці збереглися до нашого часу. Лаврська майстерня 
припинила існування 1906 року. Друкарня з кінця ХVІІ ст. випускала тільки релігійну літературу, 
цензуровану московським синодом. Занепала й київська школа графіки, цілком пов’язана з діяль-
ністю лаврського мистецького осередку та друкарні. У зв’язку з появою хромолітографії у ХІХ ст. 
відпала потреба й у граверах та їхніх творах. Друкарня почала виготовляти кольорові іконні зобра-
ження в новій поліграфічній техніці, а в іконописній майстерні їх тільки наклеювали на спеціально 
приготовлені дошки. Припинила свою діяльність друкарня (як і друкарня Кульженка, що працювала 
з 1864 року на вулиці Пушкінській) 1918 року з приходом у Київ більшовиків.

Наприкінці ХVІІІ ст. майже припиняється церковне муроване будівництво в національному стилі 
у зв’язку із запровадженням офіційного класицизму з його тенденцією до регулярності. Сакральна 
архітектура як носій національного архітектурного стилю відходить на задній план, а з початком ХІХ 
ст. забороняється у зв’язку з інтенсивним цивільним будівництвом на нових територіях. Стародавні 
частини Києва – Поділ, Старе місто, Печерськ – зливаються, з’являються нові вулиці, забудову-
ються Липки, Хрещатик і теперішня Васильківська вулиця. Однак  пам’ятки культури минулого, у 
тому числі й ХVІІ–ХVІІІ ст., залишилися головною окрасою Києва. Саме вони викликали захоплення 
Тараса Шевченка, який згадав Київ і його красу в Орській кріпості 1848 р.:

…Дивлюся,
Мов на небі висить
Святий Київ наш великий.
Святим дивом сяють
Храми Божі, ніби з самим
Богом розмовляють.
Дивлюся я, а сам млію.
Тихо задзвонили
У Києві, мов на небі...
О Боже мій милий!

(«Варнак»)
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Оксана СТОРЧАЙ,
мистецтвознавець

МИСТЕЦТВОЗНАВЧА РОЗВІДКА В.І. ГРИГОРОВИЧА В УКРАЇНІ 
1837 РОКУ (ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНОГО ДОКУМЕНТА)

Перша половина XIX століття стала важливим етапом у процесі формування російсько-української 
думки про образотворче мистецтво, коли мистецтвознавча наука починає поступово складатися як 
самостійна галузь професійної діяльності, зі своїм специфічним предметом дослідження, своєю ме-
тодологією і аналітичними прийомами. Саме з цього часу зароджується науковий інтерес до дав-
ньоруського мистецтва і в першу чергу до київських пам’яток. Цікавим і показовим з щодо цього є 
архівний матеріал – доповідна записка В. Григоровича 1837 р. [1]. Її сміливо можна назвати мистец-
твознавчим нарисом. У ній В. Григорович описує та аналізує твори станкового і монументального жи-
вопису – давньоруську і українську ікону, фрески і мозаїки Софійського і Михайлівського Золотовер-
хого соборів, церкви Спаса на Берестові, Микільського і Успенського соборів, Хрестовоздвиженської 
церкви Києво-Печерської лаври, Федоровської церкви, Києво-Братського монастиря. 

Київ з лівого берега Дніпра. Гравюра ХVІІІ ст.
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Поїздка В. Григоровича в Україну 1837 р. мала на меті, крім дослідження творів живопису, ще 
й вивчення ситуації, умов для створення школи живопису і рисунка в Києві [2]. Зберігся проект 
Школи живопису і рисунка в Києві при університеті Св. Володимира, розроблений В. Григоровичем 
і О. Оленіним (архівний матеріал). У цих матеріалах є витяги з доповідної записки В. Григоровича 
1837 р., на основі якої і було прийнято рішення про створення київської Школи живопису і рисунка. 
У статті ця доповідна записка наводиться повністю. 

Дослідження київських пам’яток В. Григоровичем доповнює цілу низку історичних свідоцтв і роз-
відок, залишених його попередниками – щоденник дипломата Еріха Ляссоти (1594 р. їздив з дипло-
матичною місією від імператора Рудольфа до запорозьких козаків і зупинявся в Києві); свідчення 
польського дипломата, юриста та історика Регінальда Гейденштейна (побував у Києві через кілька 
років після Е. Ляссоти), книги французького інженера XVII ст. Боплана, з якої в Західній Європі 
вперше дізналися про архітектуру стародавніх споруд в Україні, зокрема київських; дослідження 
вчених XVIIІ ст.: М. Ломоносова, В. Татищева, А. Шлецера, вітчизняних – Іренея Фальковського, 
Самуїла Миславського; М. Берлінського «Краткое описание Киeва» (1820) та ін. [3]. 

У 1809–1810 рр. була здійснена перша спроба наукового дослідження давньоруського мисте-
цтва – спеціальна урядова історико-археологічна експедиція К. Бороздіна «для зарисовки и описа-
ния старинных вещей в некоторых городах и монастырях России» [4]. У своїй записці В. Григорович 
двічі згадує цю експедицію – висновки експедиції під час дослідження церкви Спаса на Берестові та 
копії Д. Іванова з мозаїк Софійського собору. 

Має сенс коротко нагадати деякі факти з діяльності цієї експедиції в Україні, посилаючись на 
матеріали цікавої і ґрунтовної статті російського вченого Тимофєєва [5]. Експедицію, до складу якої 
увійшли палеограф О. Єрмолаєв, художник Д. Іванов, очолив історик та археограф К. Бороздін. О. 
Єрмолаєв і Д. Іванов перебували у тісних стосунках з президентом Академії мистецтв і директором 
Публічної бібліотеки О. Оленіним, який особливо цікавився пам’ятками давньоруського мистецтва, 
він був палким дослідником та знавцем вітчизняної історії і мистецтва. Олексію Оленіну належала 
ідея спорядження експедиції і саме він, до речі, дав завдання В. Григоровичу дослідити твори мис-
тецтва під час відрядження в Україну 1837 р. 

О. Оленін визначив і коло завдань експедиції: пошуки старовинних грамот і актів, рукописних 
книг і стародруків, довідок про територіальні кордони удільних князівств часів давньоруської держа-
ви, зарисовка й обмір пам’яток давньоруської архітектури, описи старовинного одягу.

За два роки експедиція побувала в багатьох російських і українських містах. У 1810 р., упродовж 
шести місяців, експедиція досліджувала пам’ятки України в Обухові, Охтирці, Києві, Чернігові, Ко-
зельці, Ніжині, Борзні, Кролевці, Батурині, Глухові, Любечі, Остері та інших містах і зібрала великий 
та цінний матеріал – рукописи, книги, копії різноманітних монастирських грамот та актів, монети, 
виконала натурні зарисовки пам’яток мистецтва, архітектури й етнографії. 

У Києві експедиція пробула близько трьох місяців, де напружено працювала. Д. Іванов скопі-
ював мозаїки Софійського собору (вісім аркушів). «Копії Іванова примітні тим, – писав М. Закрев-
ський, – що передають характер києво-візантійських зображень з дивовижною достовірністю та 
неперевершеною ретельністю й у тому вигляді, в якому мозаїки були 1810 року, тобто без усяких 
підновлень. Тому копії Іванова можуть вважатися нині єдиними в Росії» [6]. О. Єрмолаєв провів об-
стеження Софійського собору – змалював та обміряв фасад, зробив макет у розрізі, накреслив два 
плани, також – план вівтаря у притворі Св. Володимира та Ярославової гробниці. Такі ж самі роботи 
О. Єрмолаєв виконав і в церкві Спаса на Берестові; він склав план печер Києво-Печерської лаври, 
зробив зарисовки руїн Десятинної церкви (на той час збе¬рігся лише один вівтар). Водночас О. Єр-
молаєв копіював написи у церквах, з плит та інших пам’яток для палеографічних досліджень.

К. Бороздін склав карти Київського, Чернігівського, Переяславського, Володимирського та Га-
лицького князівств, плани старо¬давніх Чернігова й Києва (до нашестя татар), Любеча, Остра й 
Біловезького містечка та ін. За два роки експедиція ознайомилась з багатьма пам’ятками архітек-
тури, церковним начинням, зброєю, збірками рукописів, що збе¬рігалися в ризницях, арсеналах, 
монастирських бібліотеках, а також з етнографічними матеріалами різних областей країни.
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Результатом роботи експедиції стали: чотири великоформатних альбоми з рисунками, крес-
леннями і коментарями (були передані до Публічної бібліотеки). Альбоми і дотепер привертають 
увагу істориків, мистецтвознавців, архітекторів, художників, етнографів та реставраторів. 

Експедиція К. Бороздіна стала поштовхом для подальших досліджень давньоруських міст і сіл, 
рукописних збірок монастирів та збереження пам’яток архітектури, історії та культури. Наприклад, у 
1820-х рр. у Києві з ініціативи Є. Болховитінова К. Лохвицький провадить розкопки Десятинної церк-
ви, потім Золотих воріт; 1835 р. було утворено «Временный комитет для изыскания и сохранения 
древностей»; 1836 р. – Музей старожитностей в університеті Св. Володимира, якому передали цінні 
археологічні колекції. 

1837 року до Києва приїздить В. Григорович для дослідження київських пам’яток. Ім’я В. Григо-
ровича для нас, у першу чергу, тісно пов’язано з Т. Шевченком. Він брав участь у викупі Т. Шевченка 
з кріпацтва. П. Жур писав: «Шевченко всегда тепло относился к Григоровичу, посвятил ему поэму 
«Гайдамаки», называл его «щирым батьком», который Тарасу «на чужбине не дал погибать». Во 
вступлении к «Гайдамакам» Шевченко, отзываясь о Григоровиче как о человеке, не забывшем 
Украину, ее славу, ее слово, ее песни и думы, говорил:

Якби не він спіткав мене
При лихій годині,
Давно б досі заховали
В снігу на чужині» [7].

Ще до свого звільнення з кріпацтва Тарас Григорович, з дозволу В. Григоровича, відвідував 
навчальні зали Товариства заохочення художників. Знайомство Т. Шевченка з В. Григоровичем від-
булося 1837 р. через І. Сошенка, і він протягом багатьох років був бажаним гостем у його родині. 

В. Григорович всіляко підтримував молодих українських художників, які приїздили навчатися 
до Академії. Наприклад, він купив у К. Трутовського картину «Сліпий, що навчає хлопчика грати на 
скрипці» і цим засвідчив його мистецький талант [8]. 

Василь Іванович Григорович (1786–1865) походив з родини українських дрібнопомісних дворян, 
що жили в м. Пирятині на Полтавщині. До вступу в Київську духовну академію жив у маєтку свого 
батька прилуцького дідича  Івана Микитовича. Одержав філософську освіту в Київській духовній 
академії, закінчивши її 1805 р. З Києва В. Григорович повернувся на Полтавщину і до 1812 р. пра-
цював у Полтавській губернській конторі та «Малороссийском Почтамте». 1812 р. він переїздить до 
Петербурга, успішно працює і швидко просувається по службі в особливій канцелярії Міністерства 
поліції. Очевидно, служба у цьому відомстві обтяжувала його, він рвався до діяльності іншого роду. 
В. Григоровича цікавило і захоплювало образотворче мистецтво. 1823 р. він добивається дотації і 
починає видавати мистецтвознавчий «Журнал изящных искусств»[9]. Цього ж року В. Григорович 
одержав два діамантові персні «за литературные труды по части художеств» [10]. «Про те, що на це 
видання Григорович дивився зовсім не як на розвагу чи відпочинок, – писав Б. Бутник-Сіверський, 
– а як на засіб завоювати собі право на нову улюблену роботу, свідчить один із його листів 1824 
р., адресованих І. Мартосу: «Служба же идет вперед, но издание журнала («Изящных искусств»), 
хотя и не принесло выгод значущих, но доставило мне некоторое внимание людей почтенных и 
известность. На них, при помощи Божией, я имею надежды и быть может служба моя улучшится... 
с января месяца начнется второе годовое издание...» [11]. 

В. Григорович ввів до журналу спеціальний розділ під назвою «Критика», який запов¬нював 
своїми статтями. У цьому виданні вперше в історії мистецтвознавчої періодики відводилося значне 
місце сучасному вітчизняному мистецтву, в тому числі й українським митцям. Видання журналу 
сприяло створенню авторитету і популярності В. Григоровича. З 1824 р. він бере діяльну участь у 
роботі Товариства заохочення художників, згодом стає членом-секретарем його комітету. В квіт-
ні 1829 р. В. Григорович нарешті вирвався зі стін III відділення й був призначений конференц-
секретарем Петербурзької академії мистецтв, «де він разом з О.М. Оленіним та Ф.П. Толстим є 
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свого роду стовпом, охоронцем традицій нашої старої Академії»[12]. Він запровадив у навчальну 
програму Академії курс теорії мистецтва, одержав професорське звання (1831) і завоював велику 
повагу серед викладачів Академії та її учнів. 

П. Жур писав: «В тридцатые–сороковые годы он был в Академии очень значительной фигурой. 
По сути дела, он был там полновластным хозяином. «Всемогущий в Академии Григорович», – так 
отзывался о нем В.В. Стасов. «Отец и командир!» – говорил о нем К.П. Брюллов. Ученик К.П. Брюл-
лова М. Меликов писал о В.И. Григоровиче как о ценителе искусств, без совета которого ни один из 
тогдашних художников не обходился» [13].

Мистецтвознавча спадщина В. Григоровича – статті з історії російського мистецтва та творчості 
сучасних художників, у тому числі й українських. В «Истории европейского искусствознания» осо-
бливо відзначається його велика стаття «О состоянии художеств в Рос¬сии»: «Написанная в виде 
пяти писем к «другу», который, по словам автора, недооценивает русское искусство, смотрит на 
Россию «сквозь уменьшительное стекло», статья Григоровича по своей обстоя¬тельности превос-
ходит все то, что до этого было написано по истории русского искусства» [14]. 

Записка В. Григоровича від 1837 р., що наводиться нижче, приваблює живими і безпосередніми 
спостереженнями автора над творами мистецтва, їх аналізом, оцінкою і характеристикою. 

1837. 101. Дело об увольнении в отпуск Г. Конференц Секретаря В.И. Григоровича о возвра-
щении из оного и о проч. т. е об учереждении в Киеве школы живописи и о поручении художнику 
Щурукову написать копии с древних икон. Началось 24 мая 1837 г. Кончилось 23 августа 1838 г. На 
33 полулистах.

24 мая 1837 г. 
I. Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь!
Не пользовавшись отпуском 19-ть лет, и лишась отца за 3 года перед сим, и по воле преста-

релой Матери моей, требующей свидания со мною и по обстоятельствам домашним имею необ-
ходимость отправиться в Малороссийские и Киевскую Губернии, где должен пробыть не менее 
2-х месяцев; а как мне нужно иметь еще некоторое время для пребывания в Москве, то и прошу 
покорнейше Ваше Высокопревосходительство об исходатайствовании мне увольнения в отпуск, 
со времени получения оного на три месяца. С чувствами глубочайшего почтения и преданности 
имею честь быть Милостивый Государь, Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга 
Василий Григорович. 

24 мая 1837, № 135 ІІ. Г. Министру Императорского Двора. Конференц Секретарь Император-
ской Академии Художеств Григорович не быв в отпуске 19 лет ныне и по весьма уважительным 
домашним обстоятельствам, просит увольнить Его в отпуск на 3 месяца в Малороссийские и Киев-
скую Губернии. Не находя с моей стороны препятствий к удовлетворению сей просьбы Г. Григоро-
вича тем более, что он в первых числах сентября надеется возвратиться я имею честь представить 
об оной на благоусмотрение и разрешение Вашей Светлости. Президент. 

27 мая 1837, разрешение на № 135.
III. Господину Президенту Императорской Академии Художеств. В следствии отношения Вашего 

Высокопревосходительства от 24-го сего Мая, я разрешаю: Конференц Секретаря Императорской 
Академии Художеств, Коллежского Советника Григоровича, уволить в отпуск в Малороссийские и Ки-
евскую Губернии, на 3 месяца. Министр Императорского Двора Князь…(в оригіналі три крапки. – О.С.) 
Снабдить Г-на Конференц Секретаря Григоровича надлежащим видом. – Президент А. Оленин.

14 сентября 1837г. № 303.
IV. Его Высокопревосходительству, Господину Президенту Императорской Академии Худо-

жеств и Кавалеру Алексею Николаевичу Оленину Конференц Секретаря Григоровича Рапорт. Во 
исполнение словесного поручения Вашего Высокопревосходительства, состоявшего в том, чтобы 
я в бытность мою нынешним летом в Киеве, обратив внимание на памятники древней живописи 
в тамошних церквах находящейся, заметил примечательнейших из них и донес об оных Вашему 
Высокопревосходительству и сверх того узнал бы: справедливо ли дошедшее до вас сведение, 
будто бы останки без главы найденные при открытии оснований десятинной церкви, быв признаны 
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останками Св. Равноапостального Великого Князя Владимира, перенесены в Киево-Печерскую 
Лавру, долгом поставляю донести, что при внимательнейшем обозрении моем древнейших и во-
обще значительнейших церквей Киева, я нашел следующее: Первое. Древнюю живопись, сохра-
нившуюся в церквах Киевских можно разделить на живопись двух родов: образную или Иконную и 
стенную /: собственно живопись и мозаику/; памятники древней иконной живописи Византийского 
вкуса суть: а., Икона успения Пресвятой Богородицы, находящаяся в большой Успенской церкви 
Киево-Печерской Лавры над вратами, вышиною она в 6-ть вершков, а шириною в 9 верш.; вся об-
ложена золотою ризой, так что только видны лица, руки и следы ног, от времени потемневшие до 
того, что трудно различить черты. Икона сея принесена в Киев в последней половине XI столетия. 
Впрочем существует множество копий с сей иконы и даже в здешнем Соборе Казанская Божья Ма-
терь на образе Св. Антония и Феодосия Печерских Боровиковским написана. в., Икона Пресвятой 
Богородицы, держащей на руке младенца Иисуса в той же церкви, в правом пределе поставленная 
на левой стороне, небольшая, также под окладом, лица и руки весьма еще ясны; письмо этой 
Иконы бесспорно свидетельствует, что она есть произведение Византийского искусства. Икона эта 
находилась в древней церкви Феодоровской, и как известно: пред сею Иконою молился в 1147 году 
Князь Игорь Олегович не задолго прежде убиения Его возмутившимся народом. с., Чудотворная 
Икона Божия Матери в Киевобратском Монастыре, поколенное изображение в рост почитается 
древнею, но судя по живописи, она должно быть возобновлена, как смею думать около 150 лет 
назад. д., Любческие изображения: Божия Матери и Спасителя, образ Купячицкая Божия Мате-
ри и Николая Мокрого равнозамечательны своею древностью*. /*Четыре образа эти находятся 
в Киево-софиевском соборе/. Малороссийской живописи старинных Икон такоже много в разных 
церквах. Местные Киевобратского Монастыря, некоторые в Иконостасах церкви дальних пещер и 
церкви бывшего Никольского Монастыря на Печерске без сомнения принадлежат последней по-
ловине XVII столетия. Прочие Иконы суть или позднейшего времени или переписаны, так что и 
следов старинного письма не остается*. /*Таким образом многие иконы потерянны старинные/. Я 
сказал Малороссийской живописи потому, что она совершенно разнится в искусстве от иконной 
Русской живописи и этого, сколько известно, никем замечено не было; в церквах Малороссии все 
иконы писаны несравненно лучше, нежели в важнейших великороссийских церквах и хоть живо-
пись древняя и в малой России имела образцами произведения византийские, но она получила 
иной ход, иное развитие в последствии: В ней более свободы в изобретении, менее подражания 
рабского и есть нечто прекрасное. Может быть врожденное чувство изящного, более общее у на-
родов благословенного Юга раньшее образование, сношение с западом и случай видеть хорошие 
вещи в отношении к искусству, бывшие в руках Польских Богачей и даже водворение в Киеве и 
Малороссии Иностранцев художников спомеществовало другому направлению живописи в Мало-
россии. По крайней мере то справедливо, что Иконы произведенные там в течении последних двух 
сот лет представляют много из- рядного, а в последнем столетии даже хорошего и вообще чужды 
безобразного. Что касается до нынешних самоучек-художников тамошних, то я не мог не удив-
ляться дарованиям некоторых и не пожалеть, что они не развиты как должно. Школа живописи, 
учрежденная в Киеве на основаниях прочных и снабженная не многими отличными образцами без 
всякого сомнения произвела бы успехи необыкновенные.

Второе. Стенная живопись в отношении древности своей представляет более любопытных 
памятников. а/ В Крепости недалеко от Лавры и подле самого вала находится древнейшая в Киеве 
Церковь Спаса на Берестове. В ней весь Олтарь и восточная половина Церкви сохраняют живо-
пись византийского вкуса. В этой живописи замечательны: довольно хороший ансамбль в фигурах 
и головах, тщательность в письме и костюме на некоторых святых сходный с другими весьма 
старинными памятниками, а следовательно и верный Св. Иоанн Златоуст изображен с пробритым 
на голове кружком. Он и другие Святители представлены облеченными в ризы мелко-шахматной 
ткани двух цветов, или такой, в которой квадратики разделены, накось и также состоят из двух 
цветов. Живопись этой церкви есть любопытнейший памятник живописи в России; быть может, что 
эта живопись была и подновлена при Митрополите Петре Могиле возобновившем эту Церковь, но 
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характер Ее нисколько не потерпел и это важно для изыскателя древности. Сделать копии всех 
древних изображений сей церкви в том порядке, как они находятся на местах, акварелью и с тою 
верностью, которою отличаются работы, например Г. Солнцева я почел бы весьма полезным и 
необходимым, тем более, что церковь эта к сожалению терпит от сырости проникающей стены и 
угрожающей истребить живопись, если не будут приняты меры. Сырость происходит от того, что 
вал земляной крепости находится весьма близко к одному углу Церкви и именно шагах в двух или 
трех от нее. Мокрота скопляющаяся в этом промежутке проходит в фундамент и мало по малу идет 
вверх, так, что живопись почти на четыре аршина от полу истреблена уже. Нет сомнения, что и 
самое здание может от этого повредиться, между тем как оно заслуживает сохранения, ибо при-
надлежит Х веку и основано Св. Владимиром. Г.г. Бороздин и покойный Ермолаев полагали, что 
Церковь Спаса на Берестове принадлежала в конце XI столетия Монастырю Германечу до набега 
Боняка и была деревянная; но это лишь догадка! /*Впрочем если и согласиться с ними, что церковь 
каменная Спаса существует с начала XII в. то живопись и сего века есть драгоценный памятник 
древности в России и может, почти единственным/. в., Церкви Киево-Софийская и Лавры Печерской 
и другие внутри расписаны снизу до самого верха Священными изображениями, но эта живопись 
не восходит, по времени Ее исполнения далее начала XVIII столетия и не представляет особенно 
замечательных достоинств. Новейшие картины на стенах несравненно лучше и я не могу не упо-
мянуть о колоссальных изображениях Спасителя и 12 апостолов, написанных лет за 7 в большой 
Лаврской Церкви в Олтаре на Горнем месте, которых произведение сделало бы честь и опытному 
Академическому художнику. с., Мозаичные картины на стенах существуют в Киево-Софийском Со-
боре и Златоверхо-Михайловском Монастыре. Число и сюжеты уцелевших в первом мозаичных 
изображений можно видеть в описании Киево-Софийского Собора и Киевской Иерархии (Киев 1825 
года). В Михайловском Монастыре сохранилось их еще менее, только в Олтаре. Первая церковь 
сооружена в первой половине XI столетия Великим Князем Ярославом 1-м, а последняя в начале 
ХІІ столетия Великим Князем Святополком II-м Изяславичем. Между этими мозаиками та разница, 
что Софийские явственнее видны /чему немало помогает и лучший свет/, что Софийские не все 
одинакового достоинства: одни лучше, другие хуже; и что вообще работы в оных грубее, в Ми-
хайловском же, хоть по сюжетам они суть подражание Софийских /тут также и подобным образом 
изображено в Олтаре Св. Таинство причащения и некоторые Святые: / но Ансамбль фигур лучше 
и работа несколько искуснее. Рисунки мозаик, находящихся в Софиевском Соборе, сделанные во 
время путешествия Г.г. Бороздина и Ермолаева я нахожу несовершенно точными. В них, при всем 
старании рисовальщика соблюсти точность, виден собственный вкус Его. По моему мнению стоило 
бы рисовать и мозаичные произведения в Киеве сохранившиеся. В заключение я долгом постав-
ляю донести, что останки без Главы, найденные при разрытии фундаментов Десятинной Церкви, 
как объявил мне Наместник Киево-Печерской Лавры, перенесены в Лавру не были и Покойный 
Митрополит Евгений вовсе не был убежден в том, что бы их можно было почитать останками Св. 
Равноапостольного Князя Владимира. Конференц Секретарь Григорович.

М.И.Д. Канц. по 2 Эксп. 7 октября 1837 г. № 552.
V. Господину Министру Императорского Двора. По случаю отбытия нынешним летом Г. Кон-

ференц Секретаря Григоровича в Малороссийские и Киевскую Губернии в отпуск я поручал ему 
обратить особенное внимание в Киеве на древнейшие памятники живописи, в тамошних церквах 
существующие и о том, что им замечено будет, по возвращении мне донести. Г. Григорович испол-
нил это поручение наилучшим образом и представил мне рапорт с некоторыми своими замечания-
ми о древностях Киева, достойный особенного уважения. По сей причине я приказал ему: выписку 
из этого рапорта включить в отчет Академический.

1. Виписка з особистої справи конференц-секретаря Академії художеств В.І. Григоровича про надання 
йому відпустки для поїздки в Україну та описання пам’яток стародавнього живопису в Київських церквах 24 
травня – 7 жовтня 1837 р. Рукопис. – Родинний фонд В.І. та О.В. Беретті – архітекторів. – Центральний держав-
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ний архів-музей літератури і мистецтва України. – Ф. 9. – Оп. 1. – Од. зб. 55. – Арк. 1–3. 
Текст друкується сучасною російською мовою, а саме:
– За нормами сучасної російської орфографії пишуться слова разом, окремо або через дефіс.
– Літеру ъ замінено літерою е.
– Літеру і замінено літерою и.
– Літеру ъ збережено лише в тих випадках, коли її вживання відповідає нормам сучасної російської орфо-

графії.
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Петро КУЗЕНКО, 
кандидат мистецтвознавства

ТРАДИЦІЇ ХРЕСТОРОБНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

Хресторобне ремесло є невід’ємною складовою національного мистецтва та культури укра-
їнців. Вагоме місце серед різноманітних видів таких знаків посідали народні кам’яні надмогильні 
хрести, традиції яких мають багатовікову історію.

Християнська меморіальна скульптура на теренах України своїм корінням сягає часів початку 
зв’язків її населення з християнським світом. Стосунки з Візантією призвели до поширення христи-
янських надгробків. Перші середньовічні кам’яні пам’ятки мали стовпоподібну форму з квадратовим 
завершенням. Один із таких надгробків, що датується VІ–VІІ ст., походить із Чуфук-Кале (гірська 
частина Таврії). На його поверхні виконано чотирикінцевий хрест [1].
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Виникнення надгробків у формі хреста належить до пізнішого часу. Одним з найдавніших є 
хрест із села Зимне, що на Волині. На думку дослідника О. Цинкаловського, який на початку ХХ ст. 
уперше звернув увагу на цей знак, його встановлено князем Данилом Галицьким на могилі дружин-
ника Клима Христинича (помер 1213 р.) [2]. Дійсно, в літописі Руськім за іпатським списком під 6721 
р. (1218), а в Галицько-Волинському літописі під 1219 р. зазначено, що 1219 р. Данилом Галицьким 
були відправлені війська для повернення Побужжя, захопленого польським князем. Під час цього 
походу загинув дружинник, і на його могилі було встановлено хрест [3].

Свою версію щодо місця поховання Клима Христинича та хреста із села Зимне подав мисте-
цтвознавець М. Моздир. Він поділяє думку О. Цинкаловського про те, що дружинник похований на 
місці, де тепер стоїть хрест. Однак, як стверджує вчений, теперішній знак міг бути споруджений не 
раніше ХVІ ст. на місці знищеного або пошкодженого, встановленого в часи Данила Галицького, або 
як заміна його більш монументальним, образно-багатшим [4].

Приклади поширення в Україні кам’яних надмогильних хрестів знаходимо з часів Козаччини 
(ХVІІ–ХVІІІ ст.). Дослідник І. Сапожников обстоює думку, що запорозькі козаки відродили давню 
великокняжу традицію увічнення пам’яті померлих кам’яними надгробками [5].

Відомо, що кам’яні хрести у ХVІІІ ст. і раніше на Запоріжжі не встановлювали на могилах жінок 
і дітей, а тільки козаків [6]. Це дає підстави для висновку про особливу традицію відзначення по-
ховань військових, що мала сприяти збереженню пам’яті про їхні героїчні вчинки.

Походи козацького війська спричинили до розповсюдження їх могил на теренах усієї України. 
Зразок такого кам’яного хреста ще на початку ХХ ст. зафіксував Д. Щербаківський у галицькому селі 
Назавизів, що поблизу м. Надвірної Івано-Франківської області [7]. Як видно з фотоілюстрації, цей 
хрест має трапецеподібні кінці, а його поверхня щільно заповнена написом. Про те, що така форма 
була найуживанішою в козацькій меморіапластиці, свідчать зразки, виявлені в різних регіонах, осо-
бливо на півдні України. 

Козаки використовували й інші форми надгробка – прямокінцеві або значно ускладнені, з пе-
люсткоподібними завершеннями рамен. Прикладом хреста вишуканої форми з багатим декором є 
надгробок козака Антона Кременецького в селі Михайлівка Миколаївської області. З одного боку 
він вкритий довгим написом, а на іншому – графічно вирізьблено великий Голгофський хрест, спис, 
тростину та характерні для православних Розп’ять абревіатури й скорочення: ІНЦИ – Ісус Наза-
рянин Цар Іудейський; ІСХС – Ісус Христос; КТ – Копье Трость; «Ника» – перемагаю; МВГ – Місце 
Вознесіння Господнє; ГГ – Гора Голгофа; АГ – Адамова Голова [8].

Подібна іконографія була властивою й іншим козацьким надгробкам. Головна увага при їх оздо-
бленні приділялася детальному відтворенню засобами тексту й художніх образів інформації про 
покійника та обставини смерті Сина Божого. В композицію декору окремих надгробків козацької 
старшини включали зображення військових атрибутів, що наочно засвідчували рід заняття покій-
ного. Традиція художнього відзначення суспільного становища похованого є рідкісною в надгробній 
скульптурі України, її аналоги зустрічаються на Балканах, зокрема в меморіапластиці сербів. Тут 
у надмогильних пам’ятниках зображали людські постаті з відповідними атрибутами: ремісника – з 
інструментом, воїна – зі зброєю тощо [9]. У козацькій меморіапластиці України це акцентування мало 
мету – глорифікувати військову доблесть, патріотичний чин героя. Водночас воно надавало надгроб-
кові дидактичних функцій, сприяло збереженню пам’яті про померлого, ширило його земну славу.

Подібне зображення є на кам’яному хресті на могилі кошового К. Гордієнка. На одному з його 
боків вирізьблено хрест із літерами, а під ним – списи, шаблі та гармати на колесах [10]. Це був 
натяк на героїчні вчинки уславленого козака, що ніс інформацію великого виховного значення. Як 
видно з малюнка, поданого Д. Яворницьким у праці «Запоріжжя в залишках старожитностей та пе-
реказах народу», інший бік цього прямокінцевого хреста повністю оздоблений епітафією, а зверху 
над нею виконаний невеличкий лапчастий хрест [11].

Військові атрибути були вирізьблені також і на надмогильній кам’яній стелі на місці поховання 
кошового Івана Сірка. Відомо, що І. Сірко помер 1680 р. у селі Гринівка Нікопольського району на 
своїй пасіці, а похований був навпроти Чортомлицької Січі (тепер поблизу села Капулівка). У 50-х 
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роках ХХ століття при створенні Каховського водосховища, яке затопило численні козацькі похо-
вання й загрожувало знищити могилу І. Сірка, було прийнято рішення про перепоховання останків 
отамана. Прах козака та надмогильну стелу, зі зворотного боку якої було зображення хреста, піки 
та булави, перенесли у безпечне місце [12]. На стелі зберігся напис: «Року Божого 1680 місяця 
августа 1 дня преставився Раб Божий Іоан Сірко Дмитрович отаман кошовий Войська Запороз-
ького…» [13].

Творці козацьких хрестів, як, зрештою, й інших, переважно аноніми. Майстер творив хрест на 
шану Господа та в знак пам’яті про померлого. Проте в козацькій меморіапластиці започатковано 
рідкісну традицію зазначення імені автора, що відображає високий рівень культури виконавства, 
засвідчує кваліфікацію різьбяра – людини на той час знаної і шанованої. Такий напис виконано на од-
ному з хрестів кінця ХVІІІ ст. із села Кисляківка (північне Причорномор’я) [14]. На бічній стороні цього 
хреста виконано напис: «Сей кресть деталь козакь Микита Кресторобь зь пашкь вскій: куреня» [15].

Високорозвинена козацька меморіапластика вплинула на виготовлення надмогильних хрестів і 
для цивільного населення: за їх зразком поступово починають використовувати камінь. Зроблені з 
нього хрести, часто без написів та декору, набувають поширення в різних регіонах, зокрема в Кар-
патах, на Поліссі, особливо в південній частині України, де місцеве населення тісно контактувало 
з козацькими переселенцями. З кінця ХVІІІ та у ХІХ ст. у цьому регіоні козаки та їхні нащадки за-
лишили багато високохудожніх хрестів найрізноманітнішої форми. Чимало з них дійшли до нашого 
часу на цвинтарях Одеської та Миколаївської областей. Ці пам’ятки вражають монументальністю, 
характером декору, лапідарним викладом інформації, дають уявлення, окрім усього іншого, про 
християнський спосіб пошанування померлих.

Традиція, започаткована козаками в цьому регіоні, розвивалася переважно в напрямі урізнома-
нітнення архітектурних форм хреста. Поруч із традиційним – лаконічним лапчастим надгробком – 
набули поширення пам’ятники з прямими, пелюсткоподібними, перехрещеними кінцями та кінцями 
інших форм у численних комбінаціях. Популярною схемою виконання стали хрести з сяйвом або 
колом, перехрещені конструкції. Такий прямий променистий надмогильний хрест 1897 р. зберігся в 
селі Царедарівка иколаївської області [16]. Форма кінців цього чотирикінцевого надгробка є пелюст-
коподібною, а простір між раменами заповнює рельєфно передане проміння, що значно збагачує 
його пластику, надає знаку піднесеного життєстверджуючого характеру, адже у ньому, як і в усіх 
інших формах променистого хреста, в основі лежить коло – знак сонця, символ вічного життя [17].

Цей популярний елемент декору застосовувався і в хрестах з іншою архітектонікою, наприклад, 
шести- та восьмикінцевих, що були особливо поширені в цьому регіоні. Такі багатораменні (як, 
зрештою, й інші знаки) в поєднанні з сяйвом, перехрещеними конструкціями та іншими профільо-
ваними формами справляли цілісне враження й відзначалися продуманими пропорціями кінців. 
Пропорційність частин у співвідношеннях окремих деталей, як і в характері цілісної структури, була 
невід’ємним методом зображень і таким чином характеризувала більшість пам’яток, незалежно від 
місця їх походження.

Перетворюючи форму хреста, народні майстри іноді створювали такі орнаментальні компози-
ції, в яких губився і сам знак хреста. Вони уподібнювалися до стели, набували вигляду фіто- або 
антропоморфного зображення. Такі пам’ятки зафіксовані в селах Сухий Лиман, Великий Дальник 
[18] та інших місцях Нижнього Подністров’я.

Тло пам’яток на півдні України в контррельєфі оздоблювалося зображеннями хрестів, написа-
ми та іншими програмними елементами, започаткованими козацькою меморіапластикою, які, на 
відміну від запорозьких, мали свої особливості. Як стверджує І. Сапожников, надгробки детально 
обстежених ним цвинтарів Нижнього Подністров’я відрізняються від означених насамперед тим, 
що вони однобічні. Тут рідко зустрічаються Розп’яття зі списом і губкою на тростині, череп і кості 
Адама. Хрести мали різну форму – від чотири- до восьмикінцевої. Про вплив козацької традиції 
свідчать, зокрема, хрести з лапчастими кінцями [19].

Аналоги гіперболізованої зміни форми хреста, що були поширені на півдні України, знаходимо 
в кам’яній і дерев’яній меморіапластиці цього ж періоду (ХVІІІ–ХІХ ст.) на Поділлі [20; 21]. Художні 
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зміни такого роду знаків як із малою, так і з великою кількістю кінців, свідчать про розмаїття форм 
і вказують на високий рівень майстерності народних хресторобів. Аналіз цього типу пам’яток дає 
уявлення про їх еволюцію щодо вдосконалення композиції, обробки каменю або характеру різь-
блення, залежно від матеріалу надгробків. Нерідко одні вироби, скажімо, дерев’яні, впливали на 
розвиток зразків із каменю і навпаки. Все загалом відзначалося багатством способів трактування 
форм, легкістю володіння технікою. К. Широцький, говорячи про такого роду ускладнені хрести, 
зокрема зазначає: «Ви наче бачите перед собою не хрести, а вишиті або намальовані «рожі», «куп-
чаки», «голуби» та інші українські народні орнаменти. Багато таких надгробків зовсім відійшли від 
хрестів й уявляють з себе лиш одну стилізацію хрестів. Ідея хреста лягла лиш в їх основу, а форма 
від неї втікла вже далеко» [22].

У західній частині України поступово утверджується відмінна від вищезгаданих традиція ви-
конання народних кам’яних надмогильних хрестів, у якій трансформація форми є стриманішою, 
а декор позначений намаганням досягти рельєфної виразності. Крім того, спостерігається тісний 
зв’язок оздоблення з іншими видами народного мистецтва регіону. Дана тенденція вже простежу-
ється на хрестах ХVІІІ ст. із Могилева-Подільського [23]. Ці пам’ятки мають чотирикінцеву форму з 
пелюсткоподібним завершенням кінців. При збереженні в їх декорі характерної для козацьких над-
гробків схеми з розміщеними на середхресті великим хрестом і написами у них інші вільні площини 
щільно заповнені рослинними мотивами. Рельєфне виконання позначене використанням вибрано-
го фону та випуклого плоскісного різьблення.

З ХІХ ст. у декорі надмогильного хреста все частіше застосовується фігурне різьблення 
Розп’яття Ісуса. Таке, очевидно, найдавніше зображення Сина Божого в меморіальній скульптурі 
збереглося на кам’яному надгробку із села Білобожниця Чортківського району Тернопільської об-
ласті [24]. На цьому хресті, складнопрофільованому чотирикінцевому з пелюсткоподібним завер-
шенням рамен, лаконічно трактована фігура Розп’яття, вирізьблена в контррельєфі його верхньої 
частини. Така іконографія розташування символу є унікальною, вона не набула популярності в 
подальший період. При виготовленні цього символу майстри дотримувалися класичної композиції, 
яка передбачає розміщення Розп’яття на середхресті.

Хрести, оздоблені Розп’яттям, як і інші види надмогильних знаків найбільше збереглися з другої 
половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Це був період особливого піднесення каменеобробного ре-
месла. Відміна кріпосного права полегшила матеріальне становище селян [25]. Кращі умови життя 
позитивно вплинули на розвиток усіх галузей народної творчості: ткацтва, вишивки, кераміки, об-
робки металу, каменю, як і народної архітектури. Кам’яна сакральна пластика у вигляді надгробків 
мистецьки збагачується, стає вагомим елементом народного мистецтва.

На території Західної України активно діє багато народних каменеобробних осередків у таких 
селах Галичини, як Демня, Нараїв, Городниця, Город та ін. Потужним центром каменеобробного 
ремесла було село Демня. До найважливіших майстрів, котрі займалися виготовленням надмо-
гильної скульптури, дослідник М. Фольварків відносив Михайла Верещинського, Андрія Лаврищіва і 
його сина Лавра, Захарія Дзиндру та ін. [26]. У покутському селі Городниця в зазначений період ві-
домими хресторобами були В. Белендюк, В. Живачівський, Р. Кучмей. Творчість згаданих майстрів, 
як і багатьох не названих, була знаною в Галичині, а їх вироби користувалися попитом.

Практикована народними майстрами архітектура та оздоблення надгробків, роблять значний 
поступ у напрямі урізноманітнення їх художнього вирішення. Значної видозміни набуває форма 
хреста. Вона трансформується не тільки на основі давно відомих принципів, а й зазнає інших мо-
дернізованих вирішень.

Услід за професійною скульптурою в архітектуру надгробків цього періоду активно запроваджу-
ються високі постаменти різноманітних конструкцій. Спостерігаючи міське пам’ятникарство, народні 
умільці переосмислювали його форми й творчо використовували при виконанні власних виробів.

Популярним елементом декору у багатьох осередках є хрест із різьбленим Розп’яттям. Його 
виконання позначене різноманітністю пластичного вирішення, народним розумінням створюваного 
образу. Такі витвори до нашого часу збереглися в селі Городниці Городенківського району Івано-
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Франківської області. На зарослому кущами старому сільському цвинтарі виявлено надмогильний 
пам’ятник 1862 р., оздоблений горельєфним зображенням Розп’яття. Фігура передана лаконічно, 
без зайвої деталізації, за допомогою плавних ліній, що надають їй деякої м’якості, виразної силу-
етної злагодженості форм. Такий центральний елемент декору майстер поєднав з іншими компо-
нентами оздоблення – «головою Адама» та написом «ІНЦІ». Подібна іконографія різьблення на 
поверхні хреста притаманна і багатьом іншим пам’яткам з цього та навколишніх регіонів.

Практикуються й інші варіанти, наприклад, образ Сина Божого, який поєднується з колом, роз-
етами, рослинними формами тощо. Популярність тієї чи іншої схеми декору залежала від регіону. 
Розети, кола були широковживаними елементами оздоблення надгробків на Західному Поділлі, 
Покутті, Гуцульщині. На Житомирщині (село Любар) зафіксовано хрест початку ХХ ст., на якому 
виконане, за східною іконографією, плоскорельєфне Розп’яття, композиційно поєднане з тради-
ційними для неї зображеннями голуба, ангелами. Такий набір елементів характерний і для інших 
пам’яток із цього регіону, що належать руці одного майстра [27].

Рослинні форми, передусім квіти й виноградна лоза, були популярними на Прикарпатті, За-
хідному Поділлі та в окремих частинах Карпат. У кожному з регіонів вони набували своєрідного 
композиційного й рельєфного вирішення. Підвищеною пластичною виразністю позначені, напри-
клад, мотиви виноградної лози на надгробках Бережанського району Тернопільської області, де 
найбільшого поширення зображення цієї рослини набули на надгробках нараївського осередку. На 
виготовлених тут виробах чітко виділені пагони винограду розгалужуються на фасаді постаменту 
або навіть хреста, оточуючи собою інші компоненти – епітафію, зображення Богородиці тощо [28].

Посилені взаємовпливи професійної та народної меморіальної скульптури, інтенсифікація 
культурно-освітнього життя українського населення кінця ХІХ – початку ХХ ст. спричинили викорис-
тання інших форм оздоблення, таких як «двері смерті», зламане перо, розгорнута книга, рушник 
з орнаментальним мотивом тощо [29]. Ці елементи декору значно збагатили образність народних 
пам’яток, урізноманітнили їх пластичне вирішення. Популярною складовою багатьох пам’яток При-
карпаття було виконання епітафій на зразок розгорнутого сувою, який завжди вирізнявся індивіду-
альною художньою інтерпретацією. На надгробку 1945 р. уже згадуваного покутського села Горо-
дниця цей елемент має симетричні, лаконічні форми. Він органічно вписується у структуру хреста, 
виконаного у вигляді дерева з обрубаними гілками, та його основу, що вдало імітує підмурівок. На 
фоні надмогильника, вирізьбленого з місцевого червоного пісковика, виразності текстовій частині 
надають великі розміри та тонування білим кольором. 

У структурі народних надмогильних хрестів означеного періоду важливе місце починають по-
сідати фігурні зображення, з’являються багатофігурні композиції. У Східній Галичині та на території 
Лемківщини (тепер ПР) поширюється тип пам’ятника з високим постаментом. Розміщене на його 
середхресті зображення Розп’яття поєднується з вирізьбленими фігурами Богоматері, святого Ми-
коли. Їх пластичне вирішення відзначається великою різноманітністю: плоскорельєфне, стилізо-
ване як, наприклад, на Гуцульщині, Поділлі, Прикарпатті, де горельєфні фігури розташовуються у 
спеціальних півкруглих нішах. В окремих пам’ятках такі зображення оточували характерними для 
певної місцевості рослинними формами. 

Рідкісними в структурі оздоблення надмогильних хрестів Лемківщини є декоративні рослинні та 
геометричні мотиви. Тут основна увага зверталася на фігурне різьблення. Архітектура пам’яток та 
їх декор відзначаються чіткістю і стриманістю форм. Образи святих майстри переймали з класицис-
тичних творів. Погрудні або передані на повний зріст фігурні зображення включалися в оздоблення 
багатьох дуже поширених тут восьмикінцевих хрестів. Так, надгробок початку ХХ ст. із села Ганчо-
ва представлений хрестом, виконаним за східною іконографією, оздобленим пластично виразними 
зображеннями Розп’яття на середхресті та святого Миколи на постаменті. Обидві фігури демон-
струють руку вправного ремісника, однак більша увага зосереджена на зображенні Сина Божого, 
фігуру якого виконано у вищому рельєфі та масивніших розмірах. Погрудне барельєфне зображен-
ня святого на постаменті включене в оригінальну нішу, яка за своєю стилістикою уподібнюється до 
художнього карнизу основи [30].
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Великої професійної майстерності від народного різьбяра вимагало виконання поширених у 
надмогильних хрестах фігур Пристоячих, передусім їх об’ємне різьблення. Такі зображення в поєд-
нанні з Розп’яттям зафіксовані на цвинтарях окремих районів Львівщини, Тернопільської та Івано-
Франківської областей. Цей відомий хресторобам іконографічний сюжет, що часто практикувався 
в придорожніх дерев’яних фігурах, у кам’яній пластиці набув своєрідної інтерпретації. Зображення 
Пристоячих – Йоанна Богослова та Богоматері чи інших святих, наприклад, фігурок ангелів, пере-
даних навколішки, – характеризується індивідуальністю осмислення теми, творчим включенням її 
в структуру типу надгробка, властивого певній місцевості. В Бруснянському осередку, що на те-
риторії Розточчя (тепер Польща), народні різьбярі постаті Пристоячих розміщували фронтально 
і впритул до основи хреста, одяг передавали узагальнено, з вертикальними бганками, проте об-
личчям надавали індивідуальних рис. Зразком такої скульптури є надгробок із села Добростани, 
що на Львівщині [31].

Спрямованість цих пам’яток до об’ємної передачі фігур не була унікальним явищем, вона відпо-
відала аналогічній тенденції, що панувала в народній та професійній міській скульптурі того часу. В 
сільському ремеслі поширюються надмогильні пам’ятники у вигляді статуй на високому постаменті. 
В окремих пам’ятниках Західного Поділля об’ємна фігура включалася в архітектурну композицію з 
надмогильним хрестом. Різьблена постать, передана в скорботі, розміщувалася, як правило, поруч із 
хрестом на постаменті. Такі пам’ятки виконували, зокрема, різьбярі з родини Папіжів. На одному зраз-
ку роботи А. Папіжа, що був встановлений у селі Старе Місто Бережанського району, людина зобра-
жена сидячою під хрестом зі схиленою на руку головою. В цій скульптурі майстер намагався передати 
портретні риси свого батька, водночас створити узагальнений образ подільського селянина [32].

Таким чином, кам’яне хресторобне ремесло має в Україні багатовікову історію. Розвиваючись, 
у кожній місцевості воно збагачувалося досвідом минулих поколінь та сусідніх регіонів, унаслідок 
чого стало оригінальним явищем всеукраїнської меморіальної культури.
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Олена СВІТЛИЧНА,
мистецтвознавець

ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ КАТЕРИНОСЛАВА НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Художнє життя Катеринослава межі ХІХ і ХХ ст. – невід’ємна складова художньої культури 
України, що відбиває не лише загальні закономірності її розвитку, а й особливості сформованої 
в регіоні художньої свідомості. За сучасних умов з усім різноманіттям сучасних стилістичних тен-
денцій, напрямків і концепцій аналіз творчих процесів минулих періодів уявляється принципово 
актуальним тому, що допоможе не тільки намалювати цілісну картину художнього процесу в країні 
та виявити своєрідність місцевої, локальної культури, а й розкрити роль мистецьких традицій у 
періоди докорінних зрушень у суспільній свідомості в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., що надзвичайно 
важливо при теперішній різкій зміні координат і орієнтирів культурного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій за темою дослідження доводить, що протягом останніх 
двох десятиліть увагу українських дослідників притягує тема художнього життя окремих регіонів. 
Їй присвячені дисертації та ряд публікацій А. Півненко, Н. Сапак, О. Семчишин-Гузнер, І. Чмелик. 
Окремі складові художнього життя висвітлювали у своїх монографіях і статтях В. Афанасьєв, Л. Са-
вицька, Л. Соколюк, С. Нікуленко, Т. Лупій та ін. Їхні наукові інтереси пов’язані насамперед з такими 
великими художніми центрами, як Київ, Харків, Одеса, Львів. Останнім часом коло розширилося за-
вдяки зверненню дослідників до таких регіонів, як Миколаїв, Херсон, Івано-Франківськ. Відсутність 
ґрунтовного мистецтвознавчого дослідження, яке б узагальнило факти і події художнього життя 
Катеринослава межі ХІХ і ХХ ст., обумовлює актуальність роботи.

Економічне піднесення регіону в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. диктувало необхідність суттєвих 
соціально-культурних змін, без яких важко було б здійснити перетворення Катеринослава на су-
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часне розвинене місто й один з важ-
ливих культурних центрів країни. На 
цьому шляху особливо важлива роль 
належала модернізаційним процесам 
у сфері громадської, літературно-
художньої та культурно-просвітницької 
діяльності.

Сьогодні незаперечним є факт, 
що українське мистецтво другої поло-
вини ХІХ ст. багато в чому завдячує 
діяльності Товариства передвижни-
ків на Україні. Творчість художників 
об’єднання стала справжньою шко-
лою майстерності для кількох поко-
лінь українських митців. За неспри-
ятливих для національної культури 
і мистецтва умов розвитку (після на-
казу 1876 року про заборону україн-
ської мови) саме ТПХВ ідейно та ор-
ганізаційно об’єднали розпорошені та 
нечисленні на ранніх стадіях художні 
сили України. Моральна підтримка з 
боку представників ТПХВ українських 
митців та критики, діяльності провін-

ційних товариств красних мистецтв, художніх шкіл, художніх об’єднань, виставкової діяльності в 
містах України (Київ, Харків, Одеса, Катеринослав, Полтава, Єлисаветград, Миколаїв та ін.), при 
нечисленності місцевих музеїв, приватних збірок, давала можливість громадськості ознайомитися 
з розвитком сучасного мистецтва. Саме передвижники, виставки яких у кінці ХІХ ст. можна вважати 
найяскравішим явищем культури провінційних міст України, відіграли провідну роль у становленні 
художнього життя Катеринослава.

Під впливом передвижників, на початку ХХ ст. в Катеринославі створюється той культурний осе-
редок, навколо якого концентрувалася ініціативна частина суспільства. Так, у травні 1901 р. було 
засновано Катеринославське наукове товариство (КНТ) – громадську організацію, що об’єднувала 
інтелігенцію міста, – під головуванням професора хімії Гірничого училища В. Курилова, а також 
художню комісію при товаристві на чолі з художником М. Моргуновим, випускником петербурзь-
кої Академії мистецтв. Одним з напрямків діяльності новоствореного об’єднання була організація 
художніх виставок власними силами. Але перші виставки місцевих художників (1903, 1904, 1906, 
1907) виявили доволі слабкий загальний рівень робіт, що змусило голову художньої комісії запро-
шувати до участі в наступних виставкових заходах (1908, 1909, 1910, 1912, 1913, 1914) провідних 
російських, українських і навіть французьких художників. Зокрема до формування експозиції VII 
виставки навесні 1910 року було залучено Д. Бурлюка.

Важливою подією в історії міста і краю стало проведення Південноросійської промислової, 
сільськогосподарської і кустарної виставки влітку 1910 року, на якій, крім демонстрації природних 
багатств, інтенсивного індустріального розвитку регіону, в художній галереї експонувалися твори 
мистецтва та численні зразки учнівських робіт художнього та художньо-промислового напряму. 
Великою заслугою розпорядного комітету й особисто художника В. Коренєва стала організація різ-
номанітного, оригінального і цікавого кустарного відділу виставки з широким географічним колом 
представників (Катеринославська, Костромська, Полтавська, Харківська та ін. губернії), де відвід-
увачів знайомили зі зразками кустарних промислів – скарбниці національної самобутньої народної 
культури. З практичної точки зору, крім оприлюднення успіхів, у рамках виставки відбувся з’їзд 

Запорозький собор у Новомосковську.
70-ті рр. ХVIII ст.
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кустарів та діячів кустарної промисловос-
ті. Здійснення такого масштабного заходу 
із обговоренням найактуальніших питань, 
звернення уваги владних, фінансових 
структур, громадськості, інтелігенції міс-
та на проблеми збереження національної 
самобутності можна віднести до найбільш 
позитивних моментів у програмі виставки. 
У 1914 році зусиллями членів комісії та за 
активної участі М. Гедройца засновано Ху-
дожній музей Катеринослава.

Активізація виставкової діяльності по-
требувала прискореного розвитку худож-
ньої критики. Аналіз рецензій на вистав-
кові заходи доводить, що місцева преса 
адекватно та справедливо оцінювала роль 
і місце передвижників у сучасному мис-
тецькому просторі. Автори висловлювали-
ся досить об’єктивно, без упереджень, не-
зважаючи на авторитетність тих чи інших 
експонентів. Водночас Катеринослав, на 
відміну від Харкова, Одеси, Києва, не так 
часто бачив виставки картин за участю 

провідних представників російського «авангарду», щоб мати змогу скласти більш-менш повне та 
правильне уявлення про нові мистецькі течії з тенденцією відходу від реалізму. Критичні огляди 
виставок за участю провідних представників російського авангарду відобразили неоднозначне 
ставлення до сучасного мистецтва окремих місцевих авторів, але незаперечним було визнання 
повчальності ознайомлення з творчістю цих митців – «їх критикували, ними обурювались, але 
дивились». Загальна же тональність висловлювань з приводу різноманітних художніх заходів за-
лишалася доволі зваженою та доброзичливою, без різких випадів на адресу одних художників і 
зайвих дифірамбів – іншим. Логічним продовженням швидкого розвитку місцевої художньої критики 
було заснування в 1918 році за ініціативи й активної участі М. Сапожникова мистецького журналу 
«Аргонавти»1. На сторінках цього журналу, а також у статтях П. Соколова (1904) і А. Мурова (1908), 
вміщених на шпальтах газети «Придніпровський край», які певною мірою відбивали ознаки духо-
вних змін у країні крізь призму сучасного мистецтва, були зроблені спроби проаналізувати особли-
вості художньої ситуації початку XX ст.

Цілком природно, що з розвитком Катеринослава як важливого промислового центру Півдня 
України наприкінці ХІХ ст. виникла потреба в регіональній художньо-промисловій освіті. Це було 
характерною прикметою часу. Основним напрямком місцевої художньої освіти став художньо-
промисловий, певний розквіт якого припадає на початок ХХ ст., коли поряд з рукодільними (1887) 
та рисувальними класами (1894) при безкоштовних школах «Громади опікуванні жіночою освітою 
в Катеринославі» (1870), які багато років відігравали помітну роль у поширенні елементарної ху-
дожньої та художньо-промислової освіти серед переважно незаможного жіноцтва міста, починають 
функціонувати художньо-технічні курси КНТ (1909), філія Строганівського художньо-промислового 
училища – художньо-реміснича навчальна майстерня О. Долгової (1907), архітектурно-художні кур-
си (1913). Підготовка художника для промисловості та розповсюдження елементарної художньої 
освіти серед населення міста стали головною метою роботи названих освітніх установ.

1 Світ побачило всього три номери журналу, він був закритий махновцями і більше не відроджувався.

Прибутковий будинок. 1910 – 1913.
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Важливим принципом педагогічної системи майстерні            
О. Долгової стала спрямованість на відродження самобутніх 
традицій української культури в жіночих ремеслах. Вироби, 
створені ученицями філії, користувалися великим попитом се-
ред населення міста. Перший успіх прийшов на Південноросій-
ській виставці (Катеринослав, 1910), коли за доцільну постанов-
ку навчального процесу і високу якість представлених виробів 
майстерню було нагороджено малою срібною медаллю. Цей 
успіх неодноразово підтверджувався схвальними відгуками 
знавців, зокрема О. Бенуа та директора Строганівського учили-
ща М. Глоби, щодо виставок у Петрограді та Москві. Майстерня 
проіснувала до початку 1930-х і була однією з важливих ланок 
на шляху становлення дизайнерської освіти в регіоні. Митці з 
ґрунтовною професійною освітою, серед яких слід виокремити 
М. Моргунова, М. Сапожникова, В. Коренєва, А. Соловйова, С. 
Балашеву та ін., викладаючи в названих навчальних закладах 
образотворчі дисципліни, поширювали в регіоні професійну ху-
дожню культуру.

Певну роль у розвитку художньо-технічної освіти в міс-
ті відіграли й архітектурно-художні курси, очолені техніком-
архітектором С. Бейліним. З часом вони стали базою, на якій 
зросла Придніпровська державна академія будівництва та ар-
хітектури. У період становлення цього навчального закладу в 
першій половині ХХ ст. спеціальні дисципліни тут викладали 
відомі митці й архітектори – С. Грузенберг, Б. Володимирський, 
С. Тамарін, Г. Тенер, Л. Красносельський та ін., які зробили ва-
гомий внесок у створення міцної школи рисунку й архітектури в 
регіоні. А особиста участь названих професіоналів у художніх 
виставках, влаштування виставок робіт слухачів пожвавлювали 
і збагачували художнє життя міста.

Катеринославське наукове товариство на початку 1902 р. за-
просило на посаду директора майбутнього місцевого краєзнавчого музею Д. Яворницького, постать 
якого посідає особливе місце в історії становлення музейної справи не тільки в Катеринославі, а й 
в Україні [4, с. 11]. Починаючи з 1880-х років, він активно збирав власну колекцію пам’яток історії 
та культури і допомагав багатьом українським колекціонерам і музейним діячам упорядковувати як 
приватні колекції, так і громадські музеї2. Незважаючи на неодноразові клопотання катеринослав-
ського губернатора  В. Колосова в 1900–1902 рр. про відкриття музею, справа майже не зрушила з 
місця. Тільки «настирливе оббивання» порогів земської управи Д. Яворницьким та клопотання чле-
на земської управи М. Родзянка (згодом голови ІІІ і ІV Держдуми Росії) про відведення землі під спо-
руду призвели в 1903 р. до певних результатів – 31 серпня 1903 р. було зроблено закладку будинку 
музею3 на Соборній площі міста. Будівництво (на яке було зібрано понад 90 тисяч рублів [3, с. 10]) 

2 Допомога здійснювалася по-різному: повідомлення про пам’ятку або знахідку, знайомство колекціонерів між собою, 
дарування із власних колекцій чи знахідок, дослідження пам’яток у різних колекціях та музеях. Яворницький відігравав 
значну роль у налагодженні контактів і спілкуванні між діячами музейної справи та колекціонерами. Він був одним з 
найактивніших творців соціальної мережі музейної справи, багато зробив для забезпечення плідної діяльності співто-
вариства українських (і не тільки українських) музейників, що мало велике значення для розвитку музейного руху та 
колекціонерства в Україні. Він підтримував міцні творчі стосунки з відомими вітчизняними і закордонними музейними 
діячами та колекціонерами: М. Біляшівським, Г. Александровичем, Л. Барщевським, М. Гедройцем, О. Ієссеном, О. 
Сластьоном, В. Тарновським, С. Таранушенком, Б. Ханенком, В. Щербаківським та ін.

В. Коренєва. 
Портрет Н. Дорошенко
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просувалось повільними темпами і невідомо 
коли б скінчилось, якби не активна діяльність 
Д. Яворницького, зусиллями якого Московське 
імператорське археологічне товариство при-
значило проводити черговий XIII археологіч-
ний з’їзд 1905 року в Катеринославі.

Археологічні з’їзди кінця ХІХ – початку ХХ 
ст., як зазначає І. Удріс [8, с. 80], були важливим 
чинником становлення російської та української 
мистецтвознавчої науки. Прагнення утвердити 
оригінальність та загальносвітову цінність укра-
їнської мистецької класики чітко простежувало-
ся на археологічних з’їздах початку ХХ ст., які 
проходили в Харкові, Катеринославі, Чернігові4 
і на яких етнографічні експонати й твори обра-
зотворчого та ужиткового мистецтва ХVІ–ХVІІІ 
ст. поступово почали переважати над експона-
тами археологічними (мова йде про спеціальні 
виставки, присвячені з’їздам) [8, с. 81].

З’їзд став важливим чинником розвитку му-
зейної справи регіону. Саме до дня відкриття 
XIII археологічного з’їзду (15–27 серпня) Кате-
ринославська земська управа поквапилась із закінченням будівництва, оздобленням і обладнанням 
будинку Музею ім. О. Поля (рис. 1). Крім того, до відкриття з’їзду5 було проведено систематизацію 
колекцій музею, яка завершилася складанням каталогу, та підготовано виставку творів мистецтва, 
археологічних та етнографічних знахідок. Експедиція Д. Яворницького по губернії напередодні 
з’їзду виявила факти нищення або розкрадання церковного майна6. З огляду на це вчений, маючи 
великий авторитет, скористався наданим йому місцевою консисторією дозволом на вилучення для 
музею кращих творів українського сакрального живопису та декоративно-ужиткового мистецтва. 
Дуже важливим є факт виділення земською управою значних коштів (близько 5000 рублів) на об-

3 Проект, за яким зводився будинок, виконав інженер-архітектор Г. Панафутін на зразок Берлінського музею Гоф-
мана. Щоб віддати данину пам’яті одному з найшанованіших катеринославців, ще на початку XX ст. було вирішено 
присвоїти музею ім’я О. Поля. Але більшовицькій владі не сподобалося, що така важлива громадська установа, як 
музей, увічнює ім’я «поміщика», тому сьогодні Дніпропетровський історичний музей носить ім’я Д. Яворницького.

4 Матеріали ХІV Чернігівського археологічного з’їзду (1908), за словами І. Удріс, настільки чітко формулювали 
концепцію розвитку українського мистецтва, і зокрема архітектури, як основного стилетворчого чинника, а сформовані 
уявлення про вітчизняну образотворчу спадщину були настільки яскравими і переконливими, що «Праці» цього з’їзду 
були навіть заборонені для використання в радянські часи.

5 Імператорська археологічна комісія в 1903 р. прийняла ухвалу, в якій зазначалося, що речі, які були представлені 
на виставці, підготованій до XIII археологічного з’їзду (а це були археологічні знахідки самого Д. Яворницького, проф. 
В. Антоновича, речі, зібрані подружжям Бабенків в етнографічній експедиції, яку організувало Катеринославське гу-
бернське земство напередодні з’їзду, а також колекції, сформовані під час розкопок, що фінансувалися приватними 
особами та установами міста Катеринослава), залишаться в колекції музею, а не будуть відправлені, як звичайно, до 
збірки Імператорської археологічної комісії.

6 У 1905 р. місто відзначало століття існування Катеринославської духовної семінарії (1805–1905 рр.). Саме з 
цього часу почала формуватися культова колекція музею. Д. Яворницький доклав великих зусиль до упорядкування 
цієї колекції, тому що духівництво краю неодноразово зверталося до нього з питань оцінки історичного та художнього 
значення і подальшого використання предметів сакрально-обрядового мистецтва. Протягом наступного 1906 р. Д. 
Яворницький поповнив відділ церковної старовини кустарними і художніми виробами (близько 600 предметів, серед 
яких здебільшого православні пам’ятки). Таким чином, серед перших експонатів цього відділу можна виділити блиску-
чі твори українського народного мистецтва – іконостас запорізької Покровської церкви, Самарську чудотворну ікону, 
золотий хрест, усіяний дрібними діамантами та ін. Поповнення відділу церковних старожитностей тривало й надалі, а 
особливо в роки революції та громадянської війни.

М. Сапожніков. Малюнок із серії «Примут».
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стеження, збирання, а в деяких випадках і копіювання різноманітних культових предметів та ет-
нографічних знахідок: зразків народного одягу, знарядь праці, меблів, посуду, килимів, рушників, 
виробів народних майстрів тощо, більшість яких експонувались на виставці до з’їзду7 [11, с. 5]. Зо-
крема, Д. Яворницький уперше ініціював копіювання творів петриківського народного розпису – так 
званих мальовок. Крім того, з дозволу вченого в ранкові часи, коли відвідувачів у музеї було не-
багато, учениці художньої майстерні О. Дольової займались копіюванням предметів декоративно-
ужиткового мистецтва з навчальною метою під керівництвом профільних викладачів навчального 
закладу, про що свідчить листування між керівництвом філії та Строганівського училища.

Харківський професор Є. Рєдін [7] високо оцінив виставку ХІІІ археологічного з’їзду, на якій, крім 
археологічних, етнографічних, церковних та запорізьких цінностей, були представлені твори обра-
зотворчого мистецтва на козацьку тематику, більшість яких, завдяки клопотанням Д. Яворницького, 
після закриття з’їзду потрапила до музейних зібрань. Так, згідно з каталогом 1905 року, у відділі 
«Запорізькі старожитності» налічувалося 44 твори образотворчого мистецтва. Це були живописні 
портрети та рисунки пером з приватних колекцій Д. Яворницького, О. Поля, Я. Новицького, А. Ка-
щенка, П. Сочинського, В. Горленка, П. Заводовського, козацько-старшинських родин Родзянок (С. 
Родзянко), Міклашевських, Магденок. Усі вони започаткували музейну колекцію. Серед експонова-
них портретів великий інтерес викликали зображення гетьманів – Б. Хмельницького, І. Мазепи (рис. 
2), І. Скоропадського, П. Полуботка; портрети І. Горленка (рис. 3), П. Руденка пензля В.Л. Борови-
ковського, обозного Павлова8, братів-запорожців Якова та Івана Шиянів9, генерал-фельдмаршала 
Г. Потьомкіна-Таврійського [12, с. 7–12] та інших осіб, а також картини на сюжет про козака Мамая 
(рис. 4) [5, с. 86].

Відомо, що наукові інтереси Д. Яворницького були спрямовані на вивчення історії України, і 
зокрема історії Запоріжжя, української етнографії, місцевого краєзнавства й археології. Саме осо-
бисті погляди Д. Яворницького та обмежене коло фахівців з інших наукових галузей і визначили 
напрямок подальшої музейної діяльності. Не випадково серед української інтелігенції початку ХХ 
ст. побутувало уявлення, що музей в Катеринославі був «козацький»10. На жаль, політика радян-
ського уряду в музейній галузі не сприяла збереженню регіональних особливостей окремих му-
зейних зібрань, результатом чого стало розподілення частини козацьких реліквій, зокрема картин 
«Козак Мамай», що були врятовані після фашистської окупації, по музеях України в 1950–1960 
роках за наказом Міністерства культури11. Проте, незважаючи на всі втрати, колекція козацьких ста-
рожитностей залишається однією з найзмістовніших та найцінніших у зібранні Дніпропетровського            
історичного музею.

Особливу роль у поширенні духовного відродження краю, формуванні почуття національної гід-
ності, протистоянні насильницькій полонізації та русифікації, розвитку як української фольклорної 
культури, зокрема народного малярства, так і академічних форм мистецтва відіграло заснування 
на початку ХХ ст. на теренах східної України літературно-артистичного товариства «Просвіта», яке 
в Катеринославі функціонувало з 1905 року. Однією з цілей створення товариства було поширення 
національної самосвідомості шляхом засвоєння масами наукових знань про своє історичне минуле, 

7 Окрема вітрина була відведена різноманітним козацьким люлькам. Поруч розміщувалися козацький одяг (зна-
мениті шаровари, «шириною з Чорне море», на які витрачалося 12 аршинів тканини, жупани, декілька поясів, в тому 
числі «слуцькі»), зброя (шаблі, пістолі, рушниці тощо), тростина кошового отамана Пилипа Лантуха, вишукано при-
крашена золотом, діамантами, сапфірами, рубінами.

8 Портрет обозного Павлова, портрети пензля В.Л. Боровиковського нині вважаються загубленими.
9 Портрети виконані невідомим художником наприкінці XVIII ст. для іконостасу Нікопольської церкви. Через дея-

кий час вони були перевезені відомим археологом М. Мурзакевичем до Одеси. Копію для Катеринославського музею 
виконав В. Строменко – завідувач фондів музею в 1903–1905 рр., згодом професійний художник.

10 Багато козацьких речей та частина колекції творів образотворчого мистецтва на козацьку тематику були втраче-
ні під час Другої світової війни. Деякі твори образотворчого та сакрального мистецтва у 60-ті рр. XX ст. були передані 
до ДХМ.

11 Картини «Козак Мамай» із колекції ДІМ зберігаються в музеях Харкова, Запоріжжя, Нікополя, Херсона, Львова, 
Переяслава-Хмельницького та ін.
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яке увібрало в себе народну віру, дух, прагнення до незалежності, та відстоювання права україн-
ської культури і нації на соборність і державність «шляхом заохочення поступу української літера-
тури та мистецтва, збиранням та розробкою творів української творчості». Серед освітян місцевих 
осередків були як професійні художники, так і самоуки – М. Погрібняк, І. Горбоносов, В. Коренєв,  
Ю. Могалевський, П. Корж, І. Ризоль, Є. Шаплик та ін. [9, с. 14]. Своєю творчістю просвітяни мали 
на меті продовжити традицій народного малярства та промислів, спираючись на професійний ви-
шкіл чи навички до малювання, набуті переважно у «Просвіті», та відродити художню культуру краю 
часів козаччини.

Цікавим є факт існування в Катеринославі на початку ХХ ст. власної кіноіндустрії, засновником 
якої був місцевий уродженець Даниїл Сахненко12 (1875–1930) – талановитий самоук із неабиякою 
операторською та режисерською майстерністю. Сьогодні історики справедливо називають його піо-
нером українського кіно. Репертуар перших кінострічок, які демонструвалися на кіноекранах міста13, 
висвітлював найяскравіші сторінки історії та легендарну героїку рідного краю. Стрічка «Запорізька 
Січ» відтворювала дух козаччини, фільм «Облога Запоріжжя» розповідав про відбиття нападу на 
Чортомлицьку Січ 40-тисячної татарської орди та знищення 15-тисячного загону яничар узимку 1678 
року під керівництвом Івана Сірка. В цей же період були екранізовані «Наймичка» за І. Карпенком-
Карим, «Наталка Полтавка» за І. Котляревським, «Богдан Хмельницький» за М. Старицьким (1911), 
трохи згодом на екрани вийшли «Любов Андрія» за мотивами повісті М. Гоголя «Тарас Бульба», 
фільм за поемою О. Пушкіна «Полтава» та ціла низка інших. Свідченням майстерності кіновиробни-
цтва є факт демонстрації фільму «Наталка Полтавка» на кіноекранах навіть за радянських часів. У 
головних ролях знімались корифеї українського «Театру Миколи Садовського»: керівник колективу, 
М. Заньковецька, І. Мар’яненко, Г. Борисоглібська, Л. Ліницька, С. Паньківський та ін. У масових 
сценах на натурних зйомках були задіяні мешканці навколишніх сіл.

Усі фільми знімалися в мальовничих куточках катеринославського Міського саду (нинішній парк 
ім. Л. Глоби) та на околицях міста. На запрошення режисера взяти участь у будівництві та оформленні 
декорацій до фільмів відгукнулися місцеві художники. Найактивнішим у цьому процесі був член кате-
ринославської «Просвіти», художник-самоук Є. Шаплик [9, с. 489–490]. Неоціненні послуги Д. Сахнен-
ку зробив директор музею Д. Яворницький, який надавав для зйомок справжню козацьку зброю, одяг, 
предмети вжитку та своїми бесідами допомагав відтворити достеменний дух і обличчя епохи. Роман-
тизована героїко-історична тематика кінопродукції теж сприяла підйому національної свідомості.

Своєрідним відгуком на піднесену загальноукраїнську національну атмосферу в культурно-
художньому житті міста на початку ХХ ст. став розвиток такого образотворчого жанру, як пейзаж. 
Найбільш послідовно місцеві краєвиди відтворювали художники В. Коренєв, С. Піскарьов, П. По-
рубаєв, І. Горбоносов, І. Евсєвський та ін. «Новоросія з її степами, з її чудовими вільготними кра-
євидами», за спостереженнями сучасників [1, с. 3], викликала натхнення у митців. Опосередкова-
но відбиваючи інтерес до національної спадщини, в тематиці пейзажних композицій домінували 

12 Тематика «фільмів» була найрізноманітніша: від цікавих хронікальних сцен до видовищних фільмів із прагнен-
ням відобразити всю поетику пейзажів міста та Придніпров’я. Серед перших стрічок, які привернули загальну увагу до 
їхнього автора, були «Розлив на Дніпрі» та «Катеринослав». У 1908 р. Д. Сахненко приступив до самостійних зйомок, 
а в 1911 р., будучи оператором приватної катеринославської кіноконтори І. Спектора «Художество», здійснив зйомку 
перших ігрових фільмів. У 1912 р. він заснував у Катеринославі «Південноросійське кіноательє «Родина»«. У 1921 р. 
Д. Сахненко брав активну участь в організації центральної кінофотолабораторії Всеукраїнського фотокіноуправління 
в Харкові, з яким було пов’язане все його подальше життя.

13 Бум німого кіно докотився до Катеринослава наприкінці 90-х рр. ХІХ ст. Саме в цей час у районі Старий Кодак 
такий собі Семергей відкрив перший у місті кінотеатр. Згодом у тому самому районі один за одним було споруджено 
будинки електробіоскопів «Звезда» та «Вулкан». На початку ХХ ст. кількість подібних закладів зростала неймовірни-
ми темпами. Виданий у 1910 р. «Путівник і каталог Південноросійської обласної виставки в Катеринославі 1910 р.» 
називає «Електробіоскоп Зейлера», «Ролль», «Новомотограф», «Бліц». Перед початком Першої світової війни на 
центральному проспекті відкриваються шикарні кінотеатри «Палас», «Колізей», «Гігант», «Модерн». У місті з насе-
ленням близько 200 тис. мешканців працювало 10 кінотеатрів. Для порівняння: в сьогоднішньому півторамільйонному 
Дніпропетровську – теж 10 кінотеатрів.
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ландшафти міських околиць з їх яскравою історією та героїчним минулим. Місцевості поблизу руїн 
Кодацької фортеці14 (рис. 5), в якій протягом 1910-х років Д. Яворницьким проводились археологічні 
дослідження, панорами дніпровських порогів та островів (Монастирського, Кінського, «Старухи», 
Кодачека), Потьомкінського саду, краєвиди дніпровських заток та приток (Сури, Самари, Кільчені 
та ін.), на думку сучасників, мали ліричне забарвлення та «особливу привабливість чогось рідного 
та близького» для пересічного глядача15 [2, с. 3].

Наприкінці ХІХ ст. в Європі, трохи згодом в Україні, дедалі відчутнішим було прагнення до по-
шуків національного стилю, модернізації художнього мислення. За словами журналіста-краєзнавця   
М. Чабана, заслугою місцевих просвітян стала поява в місті кількох будинків у яскравому стилі 
українського модерну: будинок Мануйлівської просвіти (1910) (рис. 6), житлові будинки членів то-
вариства в Катеринославі та передмістях (М. Єфремова, 1907; І. Труби, 1912 – рис. 7; І. Шилова, 
1910-ті; Т. Бондаря, 1912), нездійснений проект Діївської «Просвіти» (1910-ті) [9, с. 25–30] і нарешті 
виразний за силуетом багато декорований прибутковий будинок голови «Просвіти» В. Хрєнникова 
(архітектор П. Фєтісов16, інженер В. Хрєнников, 1910–1913), який був найбільшим у країні багато-
функціональним будинком у стилі «українського Відродження», проектування якого супроводжува-
лося консультаціями Д. Яворницького. Належно не оцінений свого часу, зруйнований під час Другої 
світової війни і не відновлений у первісному вигляді, будинок (рис. 8–9), за словами професора 
архітектури В. Чепелика, увібрав у себе «народне розуміння архітектурної краси, великі зодчеські 
традиції нашого народу і досягнення новітньої будівельної техніки» [10, с. 206]. Центральна части-
на головного рельєфного фасаду будинку фланкувалася трьома вежами, що за своїми зовнішніми 
формами та образом нагадували запорізький козацький дерев’яний дев’ятикупольний Новомосков-
ський собор (рис. 10), збудований ще у 70-х рр. XVIII ст. Бічні фасади закінчувались вежами іншої 
форми, завдяки чому загальний вигляд будинку нагадував козацьку фортецю. Дах був покритий че-
репицею. Прикметною і характерною була конфігурація дверних та віконних прорізів будівлі: пере-
важна більшість їх – сонцеподібної шестикутної форми, що було притаманне українським житловим 
та сакральним спорудам і поєднувало їх з більш древньою язичницькою культурою. Трансформу-
ючи основну давню традицію орнаментації української хати, де стіни, вікна та інші елементи при-
крашались різноманітними мальованими орнаментами не тільки з середини, а й ззовні, на фасадах 
будинку з’явилось керамічне облицювання та майолікове оздоблення народними мотивами з вели-
кою кількістю варіантів. Та за традицією модерну розташовувались вони переважно над дверима 
та вікнами споруди.

Серед основних типів орнаментальних прикрас, застосованих в оздобленні, виділяються два. 
Перший – це стилізовані біонічні форми: квіти, кущі, півні, розетки тощо, другий – суто геометричні 
мотиви, які є відлунням орнаментальних мотивів українських писанок, кераміки, вишиванок, вити-
нанок, розписів селянських хат, що своїм корінням сягають глибинної арійської культури. Це був, 

14 Фортеця, назва якої походить з тюркської мови й означає «поселення на горі», була збудована поляками в 1635 
р. і остаточно зруйнована під час каральної операції московської армії проти Запорозької Січі навесні 1709 р. План 
фортеці, зведеної за проектом французького інженера де Боплана, послужив М. Гоголю зразком військового укріплен-
ня при створенні повісті «Тарас Бульба». Відомо, що у фортеці побував сотник чигиринського полку Б. Хмельницький, 
коли перебував в оточенні племінника коронного гетьмана Польщі А. Конецпольського. Крім того, Іван Богун служив у 
Кодаку протягом двох років та отримував за службу 30 золотих на рік.

Після Другої світової війни місцезнаходження матеріалів археологічних знахідок з території козацької фортеці та 
її околиць невідоме. Місце розкопок у 70-х рр. ХХ ст. було на 90 відсотків знищене розробками гранітного кар’єру.

15 Прикрим є той факт, що познайомитися з роботами місцевих художників того періоду можна винятково за ко-
ротенькими газетними виставковими репортажами. Вони сьогодні є суто інформативним джерелом і дають підставу 
визначити лише тематичні особливості творів, а не їхні живописні чи композиційні якості.

16 Архітектор П. Фєтісов був одним з членів архітектурно-будівельного відділу Харківського літературно-художнього 
гуртка, який очолював видатний український художник С. Васильківський. У колі цього угруповання, в роботі якого, 
крім вищеназваних, брали активну участь зодчі Д. Дяченко, К. Жуков, В. Кричевський, А. Литвиненко, О. Сластьон, 
П. Савицький, С. Тимошенко, В. Троценко, мистецтвознавець С. Таранушенко, етнограф Ф. Волков та ін., завдяки 
уважному вивченню української архітектурної спадщини на початку ХХ ст. оформився і зміцнів «український модерн» 
як архітектурний стиль.
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безперечно, найвидатніший та найвідоміший з будинків старого центру Катеринослава в стилі укра-
їнського модерну [6, с. 40], який свого часу можна було поставити в один ряд з більш уславлени-
ми за своєрідність національно-архітектурних форм пам’ятками, такими як будинок Полтавського 
земства В. Кричевського (1903–1908), прибутковий будинок С. Тимошенка (1912–1913) та будинок 
художнього училища К. Жукова (1911–1913) в Харкові, бурса Українського педагогічного товариства 
(1906–1909) у Львові, будівлі О. Сластьона та ін.

Дедалі активніше на початку ХХ ст. відбуваються пошуки національного стилю і введення в 
місцевий художній контекст певних стильових трансформацій провідного європейського мистецтва 
межі ХІХ і ХХ століть, якими, крім розповсюдженого реалізму, були модерн і символізм. Співзвуч-
ними до модерних пошуків в архітектурі та найяскравішими, але скоріше винятковими для мисте-
цтва регіону прикладами цього процесу в живописі можуть вважатися «Портрет Наталі Дорошенко»        
В. Коренєва, символістська серія «Примари» М. Сапожникова, що знаменувала торжество графіз-
му в його творчості. Крім того, яскравим, неповторним і також винятковим явищем в українському 
символізмі є друга серія полотен митця під загальною назвою «Революція в дзеркалі вічності», 
просякнута сатиричним ставленням автора до перебігу доленосних подій у країні початку ХХ ст., 
що ріднило  М. Сапожникова з іншим українським символістом – Ю. Михайловим.

Отже, художнє життя Катеринослава набуває певного розмаїття і повноти на початку ХХ ст., 
коли у своїй основі сформувалися всі його складові. Розширення мережі художньої освіти мало 
свої позитивні наслідки, пов’язані передусім з активізацією місцевого художнього життя, оскільки 
зростала роль художника та його вплив на формування національної культури, на відродження 
самосвідомості. Щорічні звітні виставки учнівських робіт, разом із виставками різноманітних худож-
ніх об’єднань, значно урізноманітнювали картину художнього життя міста в цей період і впливали 
на активний розвиток художньої критики, яка не залишалась байдужою до різноманітних подій в 
художньому житті міста.

Діяльність громадських організацій і товариств, у першу чергу КНТ і «Просвіти», у сфері музей-
ного будівництва, кінематографії, архітектури та образотворчого мистецтва, в галузі культурно-
просвітницької діяльності була спрямована на духовне відродження краю, піднесення національної 
гідності й самосвідомості 
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 Володимир ПЕТРАШИК,
мистецтвознавець

РОЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРАЦЬ МИКОЛИ БУРАЧЕКА
У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Плідно працював у галузі мистецтвознавства художник Микола Бурачек, чия дослідницька ді-
яльність заслуговує на особливу увагу фахівців у контексті вивчення історії дисципліни, оскільки, 
на наш погляд, його місце і роль у процесі творення, формування, пропагування, методології й 
вивчення українського мистецтва є невисвітленою 
і потребує дослідження. Підґрунтя для такого дослі-
дження знаходимо у книзі «На шляхах інституціона-
лізації» відомого вченого С. Білоконя, який у розділі, 
що стосується кінця 1920-х рр., перераховуючи укра-
їнських мистецтвознавців, котрі тією чи іншою мірою 
мали відношення до навчальних закладів (постійно 
викладали, читали окремі лекції), наводить відомості 
про членство М. Бурачека в українському ВАКу: «Од-
ного разу він (Стефан Таранушенко. – В.П.) показав 
мені (Сергію Білоконю. – В.П.) документ, датований 
25 травня 1928 року, де було наведено склад Секції 
мистецтв Експертно-кваліфікаційної комісії наукових 
робітників при Упр-науці НКО УСРР:

Голова проф. Козицький Пилип Омельянович
члени: проф. Грудина Дмитро Якимович
проф. Таранушенко Стефан Андрійович
проф. Бурачек Микола Григорович
проф. Богатирьов Семен Семенович
Таран П.І.
Горбенко Павло Дмитрович (НКО)
Секретар П. Дятлів» [1, с. 17].
Даний документ є незаперечним свідченням непересічної ролі Бурачека-мистецтвознавця в 

тогочасному художньому процесі. Членство у ВАКу означує його фаховість, обізнаність, авторитет-
ність, нарешті – довіру до нього з боку мистецької спільноти.

Мистецтвознавча спадщина мистця охоплює три монографії, спогади, рецензії, доповіді, від-
гуки, розвідки про видатних діячів нашої культури, проблематичні статті на теми з українського 
образотворчого мистецтва, театру, музики. Спершу слід перерахувати праці найбільшої ваги: «Ака-
демік Микола Самокиш» (Харків, 1930) [2], автомонографія «Моє життя» (Київ, 1937) [3], «Великий 
народний художник» (Харків, 1939) [4].

У № 4 «Радянського книгаря», що вийшов у Харкові в 1930 р. у Секторі технічної літератури ДВУ 
під заголовком «Рух», зазначено: «Здано до друку першу серію книжок – 10 монографій з бібліотеки 
«Українське малярство» під редакц. проф. Таранушенка… В першу серію увійшли монографії про 
таких художників: 1) Шевченка, 2) Самокишу, 3) Петрицького, 4) Северина, 5) Бурачека, 6) Жука, 
7) Михайлова, 8) Васильківського, 9) Мурашка, 10) Мартиновича. Автори їх: проф. Бурачек, проф. 
Жук, художник Сластьон і Сліпко-Москаленко». Далі автор мистецької хроніки підкреслює, наскіль-
ки вагоме значення має ця серія і як захоплено допомагали мистці один одному у роботі: «Худож-
ники виявили велике зацікавлення цим виданням, допомагаючи видавництву статтями, художнім 
матеріялом і художнім оформленням.

Це перше видання не тільки в Україні, але й в цілому Союзі» [5, с. 30].

М. Бурачек. Фото
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При нагоді відзначмо суттєвий факт, що розширює наші уявлення про спектр наукових пошуків 
М. Бурачека: у відділі рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етноло-
гії ім. М. Рильського НАН України віднайдено лист О. Сластьона до П. Мартиновича, де наводяться 
такі відомості: «Оце у… двадцятку укр.[аїнських] художників і я попав, то готую різні матеріали для 
проф. Бурачека, котрий писатиме мою монографію. Міні дуже було б треба голубе зняти дещо 
про тебе, вже після того як ти остався один…» [6]. Звідси випливає, що автором книги про життя і 
творчість Опанаса Сластьона мав бути також Микола Бурачек. Але внаслідок невідомих обставин 
ця книга не вийшла друком.

Діяльність художника в напрямку мистецтвознавчої критики у пореволюційний період і аж до 
кінця 1930-х рр. важко переоцінити. До його наукового доробку входять дослідження про такі осо-
бистості, як Т. Шевченко, П. Мартинович, М. Пимоненко, С. Васильківський, М. Жук, А. Петрицький, 
О. Мурашко, Г. Нарбут, М. Самокиш, О. Судомора. 

Першою відомою нам мистецтвознавчої розвідкою мистця є стаття «О.О. Мурашко» (некро-
лог на смерть художника) [7, с. 26–31]. Бурачек публікує некролог під заголовком «О.О. Мурашко. 
Перша характеристика». Чому саме така назва? Скоріше за все, автор мав на меті пізніше видати 
монографічне дослідження або спогади про художника, оскільки, як нещодавно вдалося з’ясувати, 
рукопис (фактично, невелика брошура), підготовлений М. Бурачеком, був виданий по багатьох ро-
ках після його смерті (1983-го) дочкою художника Тамарою Бурачек та журналістом Віталієм Аблі-
цовим [8, с. 7].

Отже, «О.О. Мурашко. Перша характеристика» – сумна звістка про підле, раптове вбивство 
мистця, яке замовчували заідеологізовані радянські підручники. Смерть О. Мурашка потрясла мис-
тецькі кола України. У відповідь на такі події автор пише: «Зараз, під вражінням ганебного вбивства 
одного з найталановитіших наших художників, трудно широко і повно характеризувати різносто-
ронню діяльність покойного О.О. Мурашка» [7, с. 26]. Бурачек важко переносить смерть побратима, 
розпачливі слова про відхід художника у потойбічний світ виливаються у крик душі. 

За словами автора, кожні 2–3 роки О. Мурашко очаровував публіку новими прекрасними ро-
ботами, перед якими враження від попередніх його експозицій блідли. Бурачек не відзначає пер-
сональних виставок покійного, проте сподівається, що тепер (себто після смерті) така виставка 
обов’язково відбудеться і глядач зможе оцінити, «…яку велику творчу роботу зробив покійний ху-
дожник, якого велетня, якого лицаря мистецтва втратила наша українська штука» [7, с. 27].

Мистецтвознавець спершу подає біографічні дані художника: хто були його батьки, в якій ат-
мосфері формувалася свідомість та творчі здібності хлопця. Описує атмосферу вітчимової іко-
нописної майстерні, малярське приладдя, святі образи, що справляли надзвичайне враження на 
Олександра. Кількома штрихами Бурачек окреслює імпульс, що спонукав молодого Мурашка до 
знайомства з видатним мистецтвознавцем А.В. Праховим та гуртом столичних художників. Мова 
йде про згуртованість відомих мистців – В. Васнецова, М. Врубеля, М. Нестерова, О. Свєдомського 
та В. Котарбінського – для розпису Володимирського собору. 

Замало уваги автор приділяє навчанню Олександра Мурашка в Петербурзькій академії мис-
тецтв, адже саме вона сформувала його як високопрофесійного майстра пензля. Натомість слуш-
ним видається аналіз творів, які художник присилав на київські виставки з Парижа і Мюнхена і в яких 
глядача вражало сміливе технічне виконання, ясність форм та яскравість колориту. Підкріплюючи 
дані розвідки, Бурачек наводить вражаючий епізод: «Пригадую, як років 15 тому назад на перед-
вижній виставці… всіх нас зупиняла перед собою картина О.О. Мурашка під назвою «Серафіма»[,] 
мальована ним в Парижі» [7, с. 28]. Судячи зі слів мистецтвознавця, робота вирізнялася барвистою 
плямою серед реалістичних полотен передвижників. Це підтверджується впливом європейської 
культури на художника, що увібрав здобутки живописної техніки, яка була для нього засобом ви-
словлення думок, вражень, почуттів.

Починаючи з 1910-х рр., Мурашко брав активну участь у виставках не лише в Києві, Петербурзі 
й Москві, а й у Парижі, Мюнхені, Венеції, Амстердамі, Берліні… У Кельні та Дюссельдорфі мистець 
робив персональні експозиції, що користувалися великим успіхом. Його ім’я виходило за межі на-
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ціональні, ставало відомим у Європі. Підтвердженням високого рівня творів Мурашка було гармо-
нійне поєднання форми і колориту, що формувало радісну цілість. На наш погляд, метод Бурачека, 
який творчо підходить до характеристики стилю художника, його загальної культури, пошуку тем 
тощо, не є описовим, а постає глибинно продуманим аналізом. Цю тезу окреслюють наступні слова: 
«Культурність, вплив великих майстрів захистили талант покійного, як від літературних оповідань 
і сухого фотографічного реалізму передвижників, так і від безпідставного шукання абстрактного 
мистецтва. Мурашко був і залишився представником здорової, чистої штуки, мистецтва радісного, 
бадьорого і глибокого, як саме життя» [7, с. 29]. 

У статті простежується громадська та культурна діяльність мистця. Значною заслугою дослідни-
ка є згадка про безпосередню участь М. Мурашка в розбудові української державності, культурних 
інституцій. Вагомим здобутком художника було членство в Секретаріаті освіти (куди входив і сам 
Бурачек), де вперше ставилося питання про заснування Української державної академії мистецтв. 
Відвідуючи засідання такого роду, Бурачек наводить факти беззаперечної новизни, що стосувалися 
плідної діяльності покійного: «…в особі Мурашка вона (комісія із заснування УДАМ. – В.П.) вбачала 
робітника невтомного з ясним практичним розумінням справи, зрівноваженого, глибоко – проду-
мавшого майбутній характер нової академії» [7, с. 30]. Художник долучався до розв’язання всіх 
академічних питань, а їх було чимало в ті нелегкі часи. Він працював на посаді перших керівників 
та професора портретної майстерні від дня заснування академії й аж до своєї смерті. Олександр 
Мурашко стояв «першим у перших рядах бійців» за долю і волю академії, гаряче протестуючи проти 
будь-яких втручань у її життя.

Слізно сумуючи за покійним колегою, керманичем мистецьких сил України, що намагався разом 
із однодумцями створити підвалини національного мистецтва, віддаючи цій ідеї усі сили, Бурачек 
означує життєву позицію художника словами: «Утворити ґрунт для рідного, самобутнього мисте-
цтва, випустити з майстерень Академії на арену мистецтва нові молоді сили, просякнуті національ-
ним духом – це мрії, це віра, це останні думки нашого покійного товариша» [7, с. 31].

Цінність статті полягає в достеменно правдоподібному окресленні портрета видатного укра-
їнського художника, громадського і культурного діяча, свідомого сина українського народу, якого 
щойно втратила нація. Товариські стосунки автора з покійним дають підстави вбачати в детально-
му викладі фактів беззаперечну правдивість. Найголовніше те, що цей некролог – одна з перших 
розвідок (а можливо, й найперша) про життя і творчість Олександра Мурашка.

Надзвичайно цікавим видається есе про віртуозного графіка Г. Нарбута, опубліковане в журналі 
«Бібліологічні вісті» під назвою «Спогади про Г.І. Нарбута» [9, с. 90–101]. Насамперед М. Бурачек 
відзначає байдуже ставлення народу до видатних письменників, науковців, художників, діячів куль-
тури, а причина цього, за словами автора, криється в наївному небажанні знати і вивчати наше 
культурне надбання. Усе це й «вимиває» прогалини, чи «білі плями», в дослідженні творчої біогра-
фії окремих мистців, адже факти про їхнє життя й діяльність доводиться збирати по дрібці.

Бурачек поступово підводить читача до липня 1917 року, коли саме йому за дорученням гене-
рального секретаря освіти Центральної Ради Івана Стешенка довелося зібрати комісію із заснуван-
ня Української академії мистецтв. Вирішувалися різні організаційні питання, вибудовувалася мета 
та стратегія майбутнього закладу, обговорювалися кандидатури професорів – керівників майсте-
рень. За словами художника, саме того вечора йому пощастило зазнайомитися з Нарбутом. 

Автор спогадів описує непрості суперечки щодо включення Григорія Івановича до складу Комісії 
з обрання професури новоствореної академії. Бурачек розпочинає виклад зі знайомства з ним: як 
вперше зустрілися, як обдумували стратегію майбутньої академії, як готувалися до відкриття про-
фесорської виставки. Цікаво довідатися, яким постає Нарбут в очах його колеги: «Був осінній, сірий, 
спокійний ранок. На порозі нашої канцелярії з’являється досить висока огрядна фігура в чорному 
пальто з котиковим коміром, у високих чоботях… З обличчя не то актор, не то ксьондз, але вираз 
м’який, добродушний» [9, с. 92].

За словами очевидця подій, Георгій Іванович відразу взявся до праці. Разом із художниками-
колегами мав тверді переконання, що заснування вищого художнього закладу закладе міцні під-
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валини українського мистецтва, дасть право й можливість вчитися в Україні, а не їздити по чужих 
краях, як було це раніше. Висловлював сміливі думки щодо програми навчання в академії, захо-
плювався її перспективами й переймався незгодами, яких тоді не бракувало.

Бурачек характеризує талант художника, підкреслюючи його геніальність у продуманій компо-
зиції, рисунку, формі. Нарбут брав активну участь у підготовці до відкриття виставки професорів-
засновників. Досконале володіння пером виявилося вже у створенні запрошення на відкриття ака-
демії. Ось як дослідник описує цей цікавий момент: «Тут, в тій метушні, я вперше побачив Нарбута 
за роботою: це було запрошення на урочисте відкриття Академії. Сів. Гр. Ів. коло столу і літограф-
ським атраментом почав під диктуру писати, – та ще так швидко, – текст запрошення шрифтом 
старо-українського скоропису» [10, с. 92–93].

На наш погляд, неоціненним фактажем є матеріали, пов’язані зі створенням ескізів до перших 
українських грошей, де Нарбут показав свої найкращі творчі здібності. Подаються цікаві міркування 
з приводу творчого підходу Георгія Івановича до праці, говориться про те, що мистець міг нібито 
без усілякого натхнення, жартуючи, розмовляючи з товариством, виводити пензлем прекрасні та 
вибагливі лінії, складні форми, заливаючи їх фарбами. Такі приклади і слугують доказом незви-
чайності та геніальності його художньої фантазії. Автор лише кількома словами характеризує май-
стерню Нарбута та його учнів, виокремлюючи серед них І. Адамську, М. Бурк та Л. Лозовського, що 
трагічно скінчив життя. Чому Бурачек не згадує про інших, залишається загадкою.

Мистецтвознавець вдумливо окреслює епізод з життя художника, з яким безпосередньо пов’язана 
тема книжкової ілюстрації, – мова йде про віртуозне оформлення Григорієм Івановичем знаменитої 
«Енеїди» Івана Котляревського. Судження Бурачека є висловлюваннями ерудованого мистецтвоз-
навця. Витончені наочні спостереження, аналітичний підхід дали можливість авторові статті щиро ви-
словитися з приводу неперевершено виконаних ілюстрацій. Він високо оцінив творчу працю Нарбута: 
«Я ще й тоді дозволив собі висловити Нарбутові, що цей твір один з найкращих [серед] його пре-
красних праць. Ні до, ні після Гр. Ів. не підносився так високо. І композиція, і рисунок, і фарби, і юмор 
зв’язуються в такий міцний, прекрасний шедевр, яких мало в історії графічного мистецтва» [10, с. 96]. 

Титул книги М. Бурачека про Тараса Шевченка
1939.

Обкладенка автомонографії «Моє життя»
1937.
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Якщо говорити про характер викладу, то можна помітити деяку непослідовність та уривчастість 
спогадів, адже писалися вони не більше ніж через сім років після смерті художника. Хоча, зважаючи 
на той факт, що М. Бурачеку, як і багатьом іншим діячам української культури, довелося пережити чи-
мало гонінь за свої націоналістичні переконання, деякі події могли просто зникнути з його пам’яті… 

Микола Бурачек окреслює у своїх спогадах доти невідомий суттєвий момент у творчому схо-
дженні Григорія Івановича та відносинах Академії мистецтв з тимчасовим урядом Павла Скоропад-
ського. Зокрема, з’ясовується факт зближення гетьмана як глави держави з професурою академії 
на влаштованому ним обіді, де обіцялися «великие и богатые милости» академії, але, як вияви-
лося, це були лише обіцянки. З детальних описових свідчень випливає і ймовірність, що на цьому 
обіді був присутній і Бурачек. Цей факт – чергове свідчення, якими шанованими особистостями 
були засновники УДАМ. Можливо, «непопулярний» (як про нього тоді казали) керівник уряду шукав 
підтримки в інтелігентних колах. Дослідник зазначає: «З цього знаменитого обіду особливу увагу 
звернув Скоропадський і на Нарбута. Цей художник дуже був потрібний гетьманському урядові: і 
герб української держави, і форма українського війська, і рисунки клейнодів гетьманської влади, і 
гроші, і всякі інші дрібниці вимагали досвідченого художника-графіка» [10, с. 96–97]. 

Публікація частково знайомить читачів з українськими культурними осередками, що фінансово 
допомагали академії. Завдяки особистим теплим стосункам Георгія Івановича та діяльного чле-
на Українського наукового товариства П.І. Зайцева (він також входив до Ради Академії мистецтв) 
матеріальні негаразди закладу було подолано, залишалось лише питання з приміщенням. Графік 
швидко посприяв звільненню помешкання у своєму будинку і домігся від власника його передачі 
під академію. Рада професорів доручила взятися за цю справу Нарбутові та автору цих спогадів. 
Бурачек детально описує у статті вищезгаданий епізод.

Як зазначає у своїй статті «Микола Бурачека і Українська Академія Мистецтва» [11, с. 223] В. 
Абліцов, маємо цікаві відомості того ж Бурачека про перші роки існування академії. Збереглася 
доповідна записка (1919 р.) про Українську державну академію мистецтв за Бурачековим підписом, 
де відображено всі перипетії життя Академії з 1917 до 1919 року. Із цього документу довідуємося, 
що «в Академії навчалося 147 студентів. Незважаючи на складні умови навчання, влаштовано ви-
ставку між двома семестрами в березні»1. Загалом ситуація з навчальним процесом була нелег-
кою. Академія наймала три квартири в будинку № 11 у Георгіївському провулку. Тут розміщувалися 
навчальні майстерні, Рада Академії, бібліотека, музей, Студентська рада та канцелярія. Майбутні 
студенти слухали лекції професора Г. Павлуцького (українське мистецтво), а також приватного до-
цента П. Якубаніса (естетика), В. Прокоповича (історичні пам’ятки Києва), В. Мозолевського (укра-
їнський портрет, українське скло) та Ф. Ернста (українська архітектура). Таким чином, академія 
переїхала в тихий провулок поблизу храму Св. Софії і продовжувала там роботу.

За словами мистецтвознавця, до активних ініціатив Георгія Івановича відноситься і проект про 
утворення при академії поліграфічного відділу. За рахунок великої кількості устаткування – полі-
графічних машин, станків, літографських плит, іншого приладдя – задум набув реальних обрисів 
(з іншого боку, проблеми всіх інших майстерень, на жаль, розв’язувалися не так активно). Таким 
чином, виникали важливі питання у накресленні стратегій та перспектив навчального закладу. Од-
нак проект так і не вдалося втілити в життя – «по-перше, тому, що Гр. Ів. помер, не встигнувши його 
здійснити, а по-друге, ще й через те, що повстало серйозне питання про відділення поліграфічного 
відділу в окрему від Академії інституцію» [10, с. 99].

Автор спогадів пише про урочистий похорон О. Мурашка, хворобу та операцію Нарбута, з жа-
лем підкреслюючи нез’ясованість точної причини смерті графіка: «Наче б то десь по обіді Нарбут 
напився якоїсь води…» [10, с. 100]. Невпевненість М. Бурачека – близького товариша художника – 
дає підстави припустити ймовірність підступного отруєння Григорія Івановича. З глибоким смутком 
описано день смерті цієї видатної особистості. Есеїст, як відданий колега покійного, з незвичайним 
стражданням означує свій внутрішній стан: «Я мало не крикнув від болю, що стиснув моє серце. …
ця смерть мене вразила до глибини душі» [10, с. 101]. В останньому абзаці йдеться про промови   
П. Зайцева, Ю. Михайліва, М. Бурачека на могилі Нарбута.
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Якщо, підсумовуючи аналіз цих спогадів, резюмувати творчу, педагогічну, громадську, полі-
тичну діяльність Георгія Нарбута, варто відзначити її як надзвичайно корисну і потрібну для май-
бутніх поколінь. Враховуючи складні умови тогочасного життя, існування академії, почасти вороже 
ставлення київської спільноти до цієї української інституції, фінансову нестабільність, постійні по-
шуки приміщення для викладацької практики, можна лише дивуватися його ректорським подвигам. 
Нарбутова стійкість, впевненість у власних силах, енергійність, авторитет серед мистецьких кіл 
уберегли академію і довели її до кращих часів. 

Крім того, Нарбут-педагог підготував цілу плеяду прекрасних художників-графіків, серед яких: 
І. Адамська, М. Бурк, М. Кирнарський, П. Ковжун, Р. Лісовський, Л. Лозовський, О. Судомора, чия 
творчість означила цілу епоху української графіки. Георгій Нарбут, закоханий у козацьке бароко, 
передав цю любов до мотиву, форми, лінії і своїм учням. Таким чином, вони сформувалися на на-
ціональному ґрунті, глибоко усвідомлюючи власну причетність до рідних джерел.

Нарбут-графік залишив багату й різноманітну спадщину, – насамперед, державні знаки, ескі-
зи перших українських гривень, тризубів, клейнод гетьманської влади, книжкова графіка, офорти, 
літографії, оформлення обкладинок і запрошень, карикатури, зарисовки олівцем. Та, на жаль, до 
нашого часу збереглося дуже мало творів художника, невеликою колекцією можуть похвалитися 
Національний художній музей України, інші музеї держави та деякі приватні колекції. 

«Спогади про Г.І. Нарбута» Миколи Бурачека – важлива мистецтвознавча публікація, що від-
криває перед нами образ славетного українського графіка, маловідомі сторінки його діяльності, 
характеризує його як борця за відродження національної культури, патріота своєї держави. Текст 
відзначається ліричністю викладу, вмінням акцентувати увагу на важливих подіях. Відчувається 
вільнодумство та досвід автора в такого роду публікаціях.

До мистецтвознавчих праць М. Бурачека, що стосуються творчості Г. Нарбута, можна віднести 
рукописний «Відгук М.Г. Бурачека з приводу придбання цінного двотомного збірника фамільних 
документів родини Нарбутів» (офіційна назва – «Acta Narbutorum») [12], що зберігається у фондах 
Національного художнього музею України. Оскільки дані матеріали не введені до мистецтвознавчої 
науки, подаємо їх зі збереженням стилістики та орфографії автора:

««Acta Narbutorum» – двохтомовий збірник фамільних документів Нарбутів, зібраних покійним 
художником Г.І. Нарбутом з великою старанністю і характерною любов’ю до всякої старовини по-
мершого Г.І. Нарбута. Збірка прикрашена малюнками, закладками, плянами Г.Ів. й тому ці два томи 
збірки мають значіння крім суто історично-архівного, почасти біографічного матеріялу ще й зна-
чіння й цінність чисто художню. Гадаю, що такий збірник мусить мати місце в якомусь українському 
історичному музею й тому його слід придбати. Вартість такого історично-художнього пам’ятника не 
менше як 3000–3500 карб.» 

22.12.1932 р. Професор М.Г. Бурачек 
Рекомендація засвідчує благі наміри автора щодо поповнення і збагачення українських музеїв. 

Його авторитетність та фахова обізнаність переконують у важливості його мистецтвознавчих до-
сліджень і праць. У них простежується постанова проблеми, її глибинне вирішення, об’єктивність 
думки та послідовність суджень, які окреслюють непересічну особистість художника, чиє студіюван-
ня мистецтва виливається у вагомі розвідки. А участь Миколи Бурачека в різнорівневих державних 
та культурних інституціях означує його вболівання за розбудову української культури.

Як уже згадувалось вище, М. Бурачек опублікував чимало статей про українських художників, 
серед яких надзвичайно цікавою виявилася розвідка, присвячена творчості колеги й однодумця, 
одного із засновників Української державної академії мистецтв – Михайла Івановича Жука [13, с. 
246–248]. Автор підсумовує творчу діяльність мистця за останні 25 років. Публікація, скоріше за 
все, носить характер ближчий до біографічного, аніж до аналітично-мистецтвознавчого, проте до-
слідник наводить цікаві та маловідомі факти, що відіграли важливу роль у формуванні художньої 
особистості Жука. Очевидно, стаття слугувала підготовчим матеріалом для ґрунтовнішого дослі-
дження, чогось на кшталт розвідки «Академік М. Самокиш» чи «Спогадів про Г.І. Нарбута». По-
декуди М. Бурачек окреслює риси поступу національного мистецького процесу в Західній Україні 
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у перших десятиліттях ХХ ст. Зокрема, він пише: «Ми всі пам’ятаємо становище України за часів 
царату, а в той час Галичина була українським П’ємонтом: всі наші симпатії були по стороні наших 
закордонних братів, що провадили завзяту й часто переможну боротьбу за свої політичні права, за 
національне самовизначення» [13, с. 247]. Це дає уявлення про ствердження національних ідей. 

Автор подає перелік викладачів Краківської академії, в яких навчався Михайло Жук, відзначаю-
чи значний вплив Станіслава Висп’янського на картини молодого художника.

Зі статті можна почерпнути й маловідомі факти, зокрема щодо участі Жука в Краківському Са-
лоні 1903 року, персональній виставці в Києві 1904 року, роботи на посаді вчителя малювання в 
Чернігівській середній школі, членства у правлінні першої «Просвіти» та Комітеті з утворення на-
ціонального українського театру (1917 р.), його спроб як літератора, поета, прозаїка. 

Міркування автора схиляють до думки про універсальність обдарування М. Жука. Найперше 
він постає перед нами як прекрасний портретист. До найвідоміших його робіт у портретному жанрі 
слід віднести портрет М. Коцюбинського, І. Франка, дами в білому, портрет сина, В. Модзалевсько-
го. Техніка виконання цих портретів різноманітна. Майстер працює пастеллю, тушшю, італійським 
олівцем, у техніці ксилографії, літографії, сухої голки. Кожного разу художник максимально вико-
ристовує особливі виразові можливості тієї чи іншої техніки. У портретах він досягає досконалого 
відтворення характеру завдяки вибагливій лінії, імпозантній формі, художньому смакові. Зокрема, 
у «Портреті І. Франка» (подається у статті як ілюстративний матеріал на с. 246) літографський 
штрих не лише передає риси обличчя, а й створює елегійний настрій, неначе символізуючи собою 
невпинний плин часу, що струменить, ніби дощ. До портретного жанру Жук звернеться ще у 1932 
р., коли він у техніці офорта створить чималу серію портретів українських художників (Г. Нарбута, 
В. Кричевського, М. Бойчука, М. Бурачека, В. Пальмова).

Крім того, Жук виступає як талановитий графік. Із неабияким захопленням мистець береться за 
оформлення обкладинок та виготовлення ілюстрацій до дитячих книжок. Тонкими словами відзна-
чає дослідник віртуозність володіння Жуком техніки офорту: «І знову в царині графіки Жук виявляє 
високу мистецьку культуру, дає прекрасний рисунок, смачний штрих. …лише іноді гострими рисами 
підкреслює психологію даної людини. Велика продукція не дає змоги перечислити ту кількість ілю-
страцій, рисунків, портретів, виконаних ним то олівцем, то гуашшю, то офортом» [13, с. 247].

Хотілося б доповнити спостереження автора, зазначивши, що у 1920 ті рр. художник особли-
во захоплювався дослідженням творів народного мистецтва. Як пише доктор мистецвознавства              
О. Лагутенко, «його учні ретельно вивчали і копіювали народні розписи й орнаменти, за їх замальов-
ками був створений альбом літографій «Степова Україна»« [14, с. 124]. Саме за ініціативи М. Жука 
в Одеському художньому інституті було відкрито майстерню стилізації для ґрунтовної підготовки 
знавців народної творчості. З 1925 року художник очолив майстерню графіки в цьому ж інституті. 
Більше того – він брав активну участь у формуванні нової художньої ситуації першої половини ХХ ст. 
Михайло Жук поєднував викладацьку діяльність зі співпрацею у літературних та художніх журналах, 
у видавництвах, з участю у виставках, які стали визначними подіями мистецького життя.

Підсумовуючи наукову, мистецтвознавчу та публіцистичну практику Миколи Бурачека, слід ви-
знати, що вона вирізняється фаховим володінням теорією та історією художньої культури, гли-
бокою обізнаністю з українським та європейським мистецькими процесами, а також з класичною 
літературою, наявністю рис аналітичного бачення того чи іншого явища, влучністю характеристик 
художників, знанням маловідомих історичних та мистецьких фактів, що доповнюється відшліфова-
ністю та лаконічністю викладу.
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МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ПОШУКИ А.П. ЛАЩЕНКА:
РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

Мистецтвознавча наука України здійснює активний пошук 
щодо визначення місця духовної культури, зокрема музично-
го мистецтва, в ієрархії суспільних відносин сучасного дер-
жавотворчого процесу. Актуалізується той спосіб наукового 
бачення, який відходить від звичних схем упорядкування тих 
чи інших явищ художньої дійсності і веде до переосмислен-
ня філософських, естетичних, зрештою культурологічних за-
сад, що у свою чергу сприяє формуванню потужного масиву 
новітньої етнокультури та морально-естетичної стратегії 
громадянського самовизначення. До того ж нова культурно-
духовна ситуація, що активно виявляє себе в різних сферах 
буття, ніби здійснює своєрідне «замовлення» на подібні на-
укові підходи. В цьому сенсі відомий культуролог, музикоз-
навець А.П. Лащенко своєю науково-практичною діяльністю 
другої половини XX – початку XXI ст. сприяв визначенню 
напряму широкого спектра мистецтвознавчих пошуків. Як 
слушно зауважував вчений, «дійсно, прийшов час, коли ви-
вчення вітчизняної музики досягло рівня самодостатності, і ми можемо поглянути на неї ширше, 
тобто з позиції системи, в якій музика функціонує» [1, с. 3]. Наведена думка є характерною для 
наукової творчості А. Лащенка і може претендувати на роль своєрідної «головної теми» його на-
укових бачень.

Для прикладу звернемося до відомої статті А. Лащенка «Про відродження духовної музики» [2], 
яка з’явилася на зламі тисячоліть і чітко накреслювала подальший шлях функціонування мистецтва, 
зокрема хорової музики та хорового виконавства. Формуючи власне бачення духовної дійсності на-
передодні відзначення 2000-ліття християнської доби, вчений закликає до «переосмислення філо-
софських, етичних, естетичних і художніх засад цього історичного феномена» [2, с. 85]. При цьому 
простежується наполегливе прагнення дослідника поєднати наукові підходи з широкою хоровою 
практикою, що склалася в Україні з перших років незалежності. Водночас наукова думка як резуль-
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тат пошуку, на думку вченого, стає «стабілізатором, поштовхом для розвитку того чи іншого явища. 
Але не меншу роль відіграють характер і особливості безпосередньої мистецької практики» [2, с. 
85]. У статті вчений проводить аналіз сучасного стану вивчення поширення духовної музики в Укра-
їні та внеску, зробленого у справу її відродження корифеєм вітчизняної науки Н.О. Герасимовою-
Персидською, яка сформувала потужний напрям у дослідженні української барокової культури, істо-
ричної спадщини української духовної музики в цілому. В цьому ряду, як зазначає дослідник, стоїть 
також організація науково-практичних конференцій, які мали широкий резонанс, зокрема «Духовний 
світ бароко», «Українська церковна музика», «Постать Артемія Веделя в історико-культурному кон-
тексті століть», «Музика і Біблія», «Візантійські традиції української монодії».

Як відомо, перші роки духовного відродження часів незалежності стали серйозним поштовхом 
до створення яскравих мистецьких колективів і висунули на перший план визначних діячів хорової 
культури України, таких як П. Муравський, Л. Венедиктов, А. Авдієвський, О. Тимошенко, Є. Савчук, 
В. Антків, М. Гвоздь, Ю. Кулик, В. Палкін, В. Рожок, Л. Боднарук, В. Захарченко-Іконник, М. Гобдич, 
Л. Бухонська, В. Скоромний, М. Юрченко, О. Жигун, О. Шокало-Бенч, Т. Копилова, Д. Болгарський, 
Д. Радик, О. Вацек та ін.

Цікаво, що потужний виток мистецького злету новітньої доби, зокрема в галузі хорової справи, 
автор пов’язує саме з поширенням духовної музики, хорового виконавства, коли «наше хорове мис-
тецтво нарешті досягло ступеня стилістично-художнього й мистецько-гуманітарного оформлення, що 
може зрівнятися, принаймні, із золотою добою української музики часів Д. Бортнянського, М. Бере-
зовського, А. Веделя. Тобто, нема потреби доводити, що ми переживаємо другий хоровий Ренесанс» 
[2, с. 85]. До речі, останнє тлумачення дуже вдало визначає зміст нової художньої якості, що була 
характерна для хорової культури не лише Києва, а й інших регіонів України. Розгляньмо ситуацію, що 
склалася, наприклад, у давньому духовному осередку України – Чернігово-Сіверському регіоні, з яким 
А.П. Лащенка поєднувала багаторічна плідна співпраця, – у 60-х рр. минулого століття він керував 
хором Ніжинського педагогічного університету ім. М.В. Гоголя; тісна дружба і співпраця єднала його з 
відомими «ніжинцями» тієї пори: В. Іконником, Л. Тевзадзе, М. Бровченко, М. Буравським, композито-
ром О. Костіним, В. Устименком, Л. Вишневою та ін.; після переїзду до Києва творчі зв’язки з діячами 
культури і мистецтв Чернігівщини, зокрема Л. Пашиним, Л. Боднаруком, Л. Шумською, Л. Костенко, 
В. Суховерським, І. Буренком, автором цієї статті та ін., були постійними. А.П. Лащенко брав безпо-
середню участь у формуванні ключових напрямків розвитку музичного мистецтва Чернігівщини другої 
половини 1990-х рр. – початку 2000-х рр. [5].

Духовне піднесення в Україні позначилися стрімким злетом розвитку музичного мистецтва Чер-
нігівщини. Роками не реалізований духовно-творчий потенціал знайшов яскравий вияв у створенні 
перших за всю історію розвитку мистецтва на Чернігівщині професійних музичних колективів: сим-
фонічного оркестру «Філармонія», духового оркестру, ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди», 
камерного хору ім. Д. Бортнянського. Тому думка А. Лащенка щодо «другого хорового Ренесансу» 
активно кореспондується з духовно-культурною ситуацією в регіоні. У «проростанні» нової хвилі 
відродження інтересу до духовної музики вчений визначає декілька суттєвих чинників. По-перше, 
«спалах слухацького інтересу до духовної музики є наслідком природної, розташованої у глибин-
них шарах свідомості морально-релігійної орієнтації» [2, с. 85]. Прагнення по-новому осмислити 
суспільно-культурологічний феномен приводить вченого до переконання в «етногенезисному» по-
ходженні цього явища. Особливо коли мова йде про інший чинник відродження духовної музики, а 
саме – історико-політичний контекст, причому вчений вдається до нетрадиційної схеми побудови 
власної оцінки ситуації, вибудовуючи глибоку аргументацію на історико-мистецьких паралелях. На-
приклад, дослідник вбачає спільність духовно-музичного контексту, що розгортався в Україні у дру-
гій половині XVII ст., із сучасним етапом. Саме духовна «переорієнтація», властива різним епохам, 
об’єднує їх при визначенні історичного і духовного потенціалу нації. Так, дійсно, консолідаційно-
духовні процеси, що спостерігаються в Україні наприкінці XX ст., позначені переходом до нового 
способу життя, зрештою – нового, відмінного, по суті, від попереднього способу мислення з посту-
повим формуванням нової морально-естетичної якості. Можливо, в хоровому мистецтві, на чому 
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наголошує А. Лащенко, культуротворча спорідненість різних історичних діб виявляє себе особливо 
яскраво. Простежмо, бодай коротко, як ці процеси протікали на Чернігівщині.

Духовне життя Чернігівщини другої половини XVII ст. зазнало впливу відомого церковного, 
культурно-громадського діяча Л. Барановича, яскравого представника української барокової культу-
ри. Як писав І. Огієнко, «Лазар Баранович багато зробив для повищення української культури – це 
він оживив Чернігівщину і зробив її другим по Києві культурним центром» [7, с. 164]. Коли ж говорити, 
зокрема, про розвиток музичного мистецтва краю в цей період, то він теж визначався особистістю 
Л. Барановича. Сформований на хорових традиціях Києво-Могилянської колегії, ректором якої він 
був доволі тривалий час (1650–1657), Л. Баранович сприяв поширенню по всій Чернігово-Сіверщині 
нового музичного стилю (партесного хорового співу), породженого епохою барокової культури. Цер-
ковні хори Новгорода-Сіверського, Чернігова, Ніжина, Глухова та ін. сприяли формуванню осередків 
високопрофесійного музичного середовища. До того ж, виконуючи непрості обов’язки Чернігівсько-
го архієпископа, Л. Баранович доклав великих зусиль до створення хорової капели, на чолі якої 
поставив визначного хормейстера і композитора С. Пекалицького. Створення ним багатоголосих 
музично-хорових композицій (до нашого часу дійшов один з творів автора – «Служба божа ля мі-
нор») сприяло піднесенню загального рівня української музики XVII ст., активізувало нове музичне 
мислення, яке не лише стосувалося основ композиторського мистецтва, а й ставило значно вищі 
вимоги до усього загалу співацької культури (вокальної техніки, теситури хорових партій, розши-
рення динамічних можливостей людського голосу, його діапазону тощо). На думку А. Лащенка, «це 
був час швидкого подолання розбіжностей між Сходом і Заходом, переходу від середньовічного до 
новітнього способу життя, в цілому потужного руху до консолідації культурницьких сил» [2, с. 86].

У цьому контексті можна виокремити духовну музику в різних формах її функціонування як 
важливий аспект наукового аналізу, який упродовж багатьох років хвилював А. Лащенка. Наприкінці 
80-х рр. минулого століття у вітчизняному хорознавчому обігу з’явилося оригінальне мистецтвоз-
навче дослідження вченого «Хоровая культура: аспекты изучения и развития» [3]. Тут ми вбачаємо 
першу спробу автора узагальнити широке коло питань вітчизняного хорознавства. У монографії 
широко висвітлюється вплив духовної музики на формування всього загалу хорової культури. Саме 
тут викристалізувалося декілька важливих для хорознавчої науки напрямків, яким відповідають 
розділи «До історії хороведення» та «Хорові школи», що стали певним прообразом останньої най-
вагомішої за обсягом і змістом праці вченого – «З історії київської хорової школи» [4], праці, яка 
на наше переконання, може бути зразком дослідження, зокрема, регіональних аспектів розвитку 
хорової культури України – і не лише хорової. Свого часу, говорячи про широкий простір музичної 
регіоніки, дослідник наголошував: «Тільки конкретний вимір у часі і просторі, тобто хронотоп му-
зичного явища, надає йому значення реального чинника. Не випадково в цьому плані науковці все 
частіше звертаються до регіоніки музичної україністики. Нехай вона ще методологічно недостатньо 
розроблена, але як засіб «через окреме збагнути загальне» має повне право на існування» [1, с. 4]. 
Тому сьогодні дослідження окремих явищ регіональної культури, її історичного розвитку та функці-
онування без напрацювань А. Лащенка стає неможливим.

Для прикладу візьмімо методологічний аспект, який опрацьовано вченим і який стосується дуже 
складного наукового поняття «мистецької школи». Окреслимо проблему такими запитаннями. Яким 
чином розроблене вченим поняття «мистецької школи» може вплинути на з’ясування окремих про-
блем музичної регіоніки? Як тлумачити поняття «школи» щодо регіональних мистецьких явищ – як 
певну незмінну величину чи як процес зміни художніх явищ, які й формують цю величину (константу)? 
З іншого боку, чи впливає поняття «школи» – а далі, зрозуміло, й змістова частина цього субстанту 
– на визначення періодизації мистецького процесу в просторі і часі? Цей ряд запитань можна про-
довжити. З нашої точки зору, напрацювання А. Лащенка в трактуванні поняття «мистецька школа» 
є цінним надбанням сучасної мистецтвознавчої науки. Вчений виходить з того, що поняття «школа» 
витікає з суттєвих діалектично взаємопов’язаних чинників. Назвімо їх у порядку, запропоновано-
му вченим: це композиторська, виконавська, хорознавча (в даному випадку мова йде про «хорову 
школу») та слухацька практика, об’єднані історичним художньо-естетичним простором. Наступне. 
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Подібний синкретичний підхід виправданий, на думку вченого, на етапі загальнокультурологічного 
огляду специфіки зародження даного явища. «Далі ж, відповідно до процесів його становлення й 
розвитку, природної сили набирає проекція диференціації складових школи» [4, с. 3]. Ці ключові по-
няття дозволяють вийти на мистецький простір того чи іншого явища і піддати його аналізу.

Таким чином, якщо виходити з позицій евентуального (можливого), то чи є реальним, спираю-
чись на сформульовані методологічні підходи вченого, вийти на розгляд такого явища як, напри-
клад, співацька культура Чернігово-Сіверського регіону, від часів козацького бароко до новітнього 
періоду? Спробуймо, йдучи за головними постулатами, викладеними вченим, гіпотетичного зв’язати 
великий часовий простір умовним «духовним ланцюгом». Розгляньмо перший план, пов’язаний з 
композиторською хоровою практикою. При цьому свідомо орієнтуймося на думку автора: «Хоровою 
школою можна вважати рівень оволодіння засобами хорової діяльності, які забезпечують уособле-
ну професійну наступність і спадкоємність світоглядних, музично-естетичних і технологічних ознак 
певних суб’єктів хорової культури» [4, с. 3]. Застосуймо для початку наголошене вченим поняття 
«нерозривності історичного досвіду». Так, загальноєвропейський стиль бароко розпочав свій шлях 
на Чернігівщині після визвольних змагань українського народу середини XVII ст. Яскравими зраз-
ками «хорового бароко» цього періоду є творчість Л. Барановича, С. Пекалицького. Музичні твори 
останнього ввійшли в історію вітчизняної музики. Про це вже йшлося у попередньому розділі. Нова 
якість хорової культури перелилася в діяльність визначних гуманітарних навчальних закладів Черні-
гівщини: Чернігівського колегіуму (1700), Глухівської співацької школи (1738). Вже у XVIII ст. хорова 
культура збагачується творчістю А. Рачинського, який став «провісником нового класицистського 
напрямку у хоровій творчості» [8, с. 30] і був, по суті, предтечею творчості геніальних композиторів 
М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя. В цьому сенсі важко не погодитися з цікавою думкою 
одного зі сподвижників А. Лащенка в галузі духовної музики – М. Юрченка, який зокрема наголошує: 
«Складається враження, що українська музика, довгий час культивуючи різні форми партесного спі-
ву, миттєво спалахнула яскравим калейдоскопом творчих особистостей нового стильового періоду… 
Дослідники шукають переходові стадії, що засвідчили б умови переходу від барокового партесного 
співу до більш сучасного класицистського» [8, с. 30]. (А. Рачинський довгий час очолював придворну 
капелу гетьмана Лівобережної України К. Розумовського, резиденцію якого були Батурин і Глухів) [6, 
с. 501]. У XVIII ст. Чернігівщина продовжує залишатися важливим ареалом поширення нових музич-
них хвиль, що поширювалися з Західної Європи. Таким чином, спираючись на концептуальні засади, 
сформовані А. Лащенком у дослідженні «мистецької школи» як константи, яка суттєво впливає на 
загальну оцінку того чи іншого мистецького явища, спробуймо шляхом певної ретроспекції відповісти 
на питання функціонування хорової школи Чернігівщини XVII–XVIII ст. 

При визначенні ознак школи А. Лащенко на перше місце виносить композиторську практику. 
Як відомо, композиторська практика Чернігово-Сіверського регіону XVII–XVIII ст. пов’язана з іме-
нами вже згадуваних подвижників партесного хорового співу Л. Барановича, С. Пекалицького, про-
вісника нового класицистського мистецтва А. Рачинського. Тут також давав свої перші паростки 
композиторський талант геніїв української музики М. Березовського і Д. Бортнянського, дитячі роки 
яких минули саме на Чернігівщині. Як слушно зауважує мистецтвознавець М. Юрченко, «виникає 
питання, чи не могли б ці композитори (Березовський і Бортнянський. – О.В.) мати уяву про новітню 
класицистську музику ще в дитячі роки в Україні. Позитивна відповідь на це питання дала б можли-
вість пояснити швидше опанування цими авторами прийомів нового стилю, причому такою мірою, 
що за короткий період саме вони стали і першовідкривачами, репрезентантами, і завершувачами 
епохи хорового циклічного концерту» [8, с. 30].

Підсумуймо.
1. Отже, хорова культура Чернігівщини другої половини XVII ст. збагатила українське музичне 

мистецтво творами, що прокладали шлях новому музичному стилю. Багатоголосі хорові композиції 
засвідчували прогрес композиторської техніки в застосуванні багатоголосся (на 4–5–6–8–12 голосів), 
техніки голосоведення, паралелізмів, дублювання, фігурацій, ствердженні класичних ладів мажору і 
мінору тощо.
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2. Творчість визначного композитора XVIII ст. А. Рачинського «відбиває перехідну стадію від 
барокового партесного концерту до величних циклічних побудов, представлених у творчості М. Бе-
резовського, Д. Бортнянського, А. Веделя» [8, с. 30]. Стиль А. Рачинського ґрунтувався передусім 
на формі музичних творів, побудованих на принципах контрасту, розвиненій хоровій техніці, опану-
ванні класичних гармонійних сполук та розвиненого тематизму. Коли ж рухатися в напрямі іншого 
твердження А. Лащенка щодо поняття «мистецької школи», а саме «виконавської, хорознавчої та 
слухацької практики», то є можливість засвідчити активний вплив хорової культури Чернігівщини на 
інші регіони. Зрозуміло, що мова в даному випадку може йти не лише про хрестоматійні приклади, 
які стосуються діяльності широковідомих навчальних закладів цього періоду, того ж Чернігівського 
колегіуму чи Глухівської співацької школи, а й про малодосліджені сторінки вітчизняної співацької 
справи, зокрема історію Новгород-Сіверського єзуїтського колегіуму. Хороведення Чернігівщини 
суттєво вплинуло на становлення і розвиток нового музичного стилю в Московському царстві. Ві-
домо, що капела Л. Барановича входила до складу придворного хору російського царя Олексія 
Михайловича. З цим періодом пов’язується також активне продукування хормейстерських кадрів з 
Чернігівщини. Серед найвідоміших можна відзначити С. Пекалицького, А. Рачинського, К. Юзефо-
вича, М. Полторацького, Г. Головню, Д. Бортнянського, С. Давидова, М. Барановича.

Таким чином, концептуальні засади визначення важливого мистецтвознавчого поняття «мис-
тецька школа», досліджені А. Лащенком, можуть слугувати певним методологічним постулатом і 
стають важливою опорою в дослідженні історії мистецтва та музичної регіоніки. 

Свого часу вчений висловив ряд цікавих спостережень, які стосувалися питань музичної ре-
гіоніки. Зокрема, він визначав два напрями розвитку головних тенденцій музикознавства – куль-
турологічний і краєзнавчий [1, с. 4]. А. Лащенко закликав до активного дослідження, «механізму 
адаптації музичного руху до тих чи інших умов і намірів суспільства» [1, с. 4], виносячи на поверхню 
«осягнення досвіду цієї адаптації».

Саме за участю вченого активізувалися мистецтвознавчі дослідженні в галузі музичної регіо-
ніки Чернігівщини кінця XX – початку XXI ст. Головні творчі сили дослідників гуртуються навколо 
Ніжинського державного педагогічного університету ім. М.В. Гоголя, Чернігівського державного 
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти та Чернігівського музичного училища ім. Л. Ревуцького.

З нашої точки зору, напрацьований А. Лащенком мистецтвознавчий матеріал суттєво впливає 
на формування дослідницьких напрямків музичної регіоніки, які можна визначити таким чином: 

– вплив духовної музики (хорового мистецтва) на формування «світоглядних уподобань сус-
пільства»;

– застосування принципів історизму як генеральної методологічної лінії у з’ясуванні окремих 
духовно-цивілізаційних ознак сьогодення;

– усвідомлення регіонального бачення «мистецької школи» як «головної константи музичного 
життя» того чи іншого періоду розвитку культури;

– вплив «вокально-професіонального фактору» на розвиток композиторської практики;
– необхідність подальшого розвитку регіональних осередків мистецтвознавчого аналізу.
Нарешті, засадничий погляд вченого, який, на наше переконання, повинен бути в полі зору 

сучасної мистецтвознавчої науки, спонукає до усвідомлення того, що «сьогоднішні зміни у хоровій 
культурі, які є результатом дії багатьох чинників… відповідають вищим творчим устремлінням і 
сприяють контактові зусиль творців музичного мистецтва з перетворювальними процесами сучас-
ного суспільного життя» [2, с. 89] . 

Мистецтвознавча спадщина А.П. Лащенка є прогресивним кроком у розвитку української науки 
та художньої практики.
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Андрій ЦАРЕНОК,
мистецтвознавець

ХУДОЖНІЙ ВИМІР ПРОПОВІДІ
У ПРАВОСЛАВНІЙ ГОМІЛЕТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ

Відчутний у сучасних філософських, культурологічних та мистецтвознавчих студіях інтерес 
до живодайної дії церковних мистецтв, до багатства сакрально-художніх традицій Православної 
Церкви вельми актуалізує й проблему всебічного вивчення гомілетичної теорії, а також власне 
реалізації її настанов у практичній пастирській діяльності. Важливими стають питання, пов’язані з 
інтерпретацією проповіді й проповідництва в контексті ґрунтовних естетичних досліджень, аналіз 
особливостей конституювання естетосфери церковних промов, що, зокрема, вимагає звернення 
уваги на специфіку художнього аспекту останніх. Яскрава виразність відповідного виміру пропо-
відницького слова споріднює його з церковно-мистецькою діяльністю. У складанні, виголошенні та 
сприйнятті гомілії знаходить прояв взаємозв’язок релігійних і естетичних цінностей. Відтак розгляд 
поставленого питання сприятиме подальшому осмисленню феномена проповіді в різних її варіаці-
ях, а також сутності богословсько-естетичних концепцій церковного проповідництва.

Різні аспекти проповідництва активно досліджувалися в контексті богословських пошуків от-
ців Церкви, в працях християнських мислителів, гомілетів (Інокентій Борисов, О. Ветелев, Іоаникій 
Галятовський, Амвросій Ключарьов, В. Пєвницький, Феофан Прокопович, Б. Ярушевич та ін.). Зна-
чну увагу аналізові проповідей приділили науковці-релігієзнавці, зокрема С. Аверинцев, Н. Бабич, 
Т. Біленко, М. Кашуба, А. Колодний; до висвітлення моральної, аскетичної складової вітчизняних 
проповідей зверталися Л. Довга, М. Корзо, О. Розумна, В. Співак. Цікавими для дослідження худож-
ності церковних промов виявляються відповідні літературознавчі студії (І. Єрьомін, В. Крекотень, Д. 
Ліхачов, С. Маслов, М. Сумцов та ін.), студії, присвячені питанням риторики та історії розвитку тра-
дицій ораторського мистецтва (наприклад, праці Г. Євдокименко, Л. Мацько, О. Мацько, Г. Сагач) та 
проблемам становлення вітчизняної естетичної думки (І. Бондаревська, І. Іваньо). Втім, існує необ-
хідність у здійсненні подальших системних розробок проблем проповіді в естетико-релігієзнавчому 
напрямі, зокрема актуальним є аналіз естетичного аспекту гомілетичних концепцій, сфери художніх 
особливостей різного роду гомілій, що передбачає вихід у площину власне естетичних узагальнень 
та висновків.

Ставлячи за мету охарактеризувати художній вимір проповіді в контексті православних тради-
цій проповідництва, сформулюймо завдання даної праці: проаналізувавши особливості християн-
ського осмислення ролі слова, мовлення в житті Церкви, окреслити сутність та призначення про-
повідницької діяльності; виокремити художній вимір проповіді, паралельно вказуючи на залежність 
естетичного статусу церковних промов від ступеня їх художньої обробки; дати загальну характе-
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ристику взаємодії релігійного й художнього начал у проповіді, наголошуючи на можливості набуття 
даним взаємозв’язком і деяких рис протистояння.

Перш ніж перейти до безпосереднього висвітлення обраної нами теми, доцільно окреслити, 
принаймні в найзагальніших рисах, специфіку проповіді як суто релігійного феномена та органічно-
невід’ємної складової церковно-літургійного життя. Сутність проповіді – наразі остання розуміється 
нами передусім як церковна промова релігійно-повчального характеру – нерозривно пов’язана з її 
сакральним призначенням, яке, в свою чергу, об’єктивно визначається християнським осмисленням 
функцій слова, мови в цілому та значенням Слова Божого і святоотцівського богословсько-творчого 
спадку в житті людини. Як відомо, розробці таких питань приділяється значна увага у власне бого-
словських та філософсько-культурологічних студіях. 

Зазначмо, що врахування даного аспекту є надзвичайно важливим для розуміння справи пропо-
відництва та аналізу останнього з позицій естетики. Християнське вчення вимагає від людини суво-
рої відповідальності не лише за свої вчинки, а й за слова: «Хай будуть розмови наші такими, щоб не 
відповідати за них муками у вічності», – повчав видатний діяч Православної Церкви ХІХ ст. Філарет 
Гумілевський, по суті, передаючи слова Христа Спасителя: «…за кожне слово пусте, яке скажуть 
люди, дадуть вони відповідь судного дня» (Мф. 12, 36) [3, с. 48]. Водночас християнськими мис-
лителями висловлювалися думки про особливе значення слова щодо впливу на свідомість інших 
людей при здійсненні актів комунікації [6; 13]. Відповідно робився наголос на сакрально-сугестивній 
цінності дару слова, мовлення у справі спасіння людини. Як зазначає в одному зі своїх повчань 
уже згадуваний нами Філарет Гумілевський, мова являє собою засіб служіння іншим: «Мова – засіб 
відкрити ближньому незнану істину, зміцнити слабкого в добрі, застерегти того, хто помиляється, 
втішити печального. …Слово наше – могутня підмога виконанню всесвятої волі Божої в нас» [12, с. 
78]. У світлі таких ідей цілком зрозумілим стає усталений погляд на непересічну роль «словес про-
повідних» у церковному житті, що сповідується багатовіковою гомілетичною традицією.

Означена сакральна місія гомілії зумовлює узгодженість останньої з особливим фундаментально-
інваріантним началом, своєрідним теолого-естетичним стрижнем, яким репрезентується головне 
ідейне підґрунтя, незаперечна парадигма гомілетики як такої. Ігнорування цього начала призводить 
до втрати проповіддю своїх сутнісних характеристик: інакше кажучи, в даному випадку проповідь 
релігійних істин та чеснот може перестати бути проповіддю у власному сенсі цього слова, пере-
творюючись, наприклад, на десакралізоване художньо-культурне явище, влучно назване одним 
із вітчизняних ієрархів позаминулого століття Антонієм Амфітеатровим «світським літературним 
фразерством» [8, с. 102–103]. Зокрема, згадана вихідна засада гомілетики в її теоретичних та прак-
тичних вимірах була окреслена в 19-му правилі Шостого Вселенського Собору (680 р.): «Пастирі 
повинні кожного дня, особливо ж у неділю, повчати клір і народ благочестю, обираючи з Божествен-
ного Писання істини для розмірковування та не переступаючи вже покладених меж передання бо-
гоносних отців» [11, с. 29]. Таким чином, вказувалося як основне джерело для богословської думки 
проповідника (Святе Письмо), так і джерело для його тлумачення (святоотцівська екзегеза) [5, с. 
5]. Чітке регламентування змісту гомілій, безумовно, справляло вплив на форму їх виголошення, 
таким чином визначаючи специфіку художніх цінностей церковних промов.

У даному випадку результатом розвитку традиційної тези про діалектичну взаємодію змісту та 
форми постає закономірна констатація характерної двовимірної природи проповіді. Поруч із фак-
тично вже охарактеризованим вище «сакрально-дидактичним» виміром гомілій ми виділяємо їх 
«художню» («мистецьку») складову – основу для конституювання естетосфери проповіді у процесі 
її сприйняття слухачами.

Очевидна сутнісна домінанта виміру, дещо умовно названого нами «сакрально-дидактичним», 
не заперечує цінності художніх характеристик проповіді, які дійсно, з огляду на саме призначення 
останньої, покликані виконувати службову, «підзвітну» змістові функцію. У цьому відношенні варто 
згадати, наприклад, спогади Блаженного Августина про те, яку визначну роль у його власному на-
верненні до віри відіграло слухання проповідей святого Амвросія Медіоланського. Як зізнається 
автор «Сповіді», він уважно слухав бесіди святителя з людьми з метою оцінити рівень його крас-
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номовства, нехтуючи їхнім змістом, однак отримуючи естетичну насолоду. «Хоча я й не намагався 
вивчити те, про що він (Амвросій. – А.Ц.) казав, а хотів тільки послухати, як він каже…, але в душу 
мою разом зі словами, які я сприймав радісно, входили й думки, до яких я був байдужим» [1, с. 66]. 
Своєрідно-сугестивна дія красного слова, хоча й поступово, призвела й до сприймання Августи-
ном (ритором за освітою та фахом!) самого змісту церковних повчань. Естетосфера гомілій, таким 
чином, опосередкувала й значною мірою уможливила дію висловлених у них думок на свідомість 
«вибірково-уважного» реципієнта (висловімо думку, що, очевидно, і в цьому Августин Блаженний 
вбачав благодатну дію Провидіння).

Урахування художнього аспекту релігійно-повчальних промов неодмінно передбачає вихід на 
новий рівень їх осмислення: принципово важливою з точки зору як гомілетики, так і естетики є від-
повідь на питання, чи є проповідь мистецтвом. На наш погляд, вельми слушною у цьому відношенні 
є думка відомого гомілета В. Пєвницького, висловлена ним у монографії «Церковне красномовство 
та його основні закони». Автор дослідження заперечує мистецьку сутність проповіді, наводячи, 
зокрема, такий аргумент: «Мистецтво – безкорисливе у найвищому сенсі цього слова»; що ж до 
проповіді, то вона обов’язково переслідує мету впливу на слухацький загал, а тому й являє собою 
«практичну (духовно-практичну. – А.Ц.) діяльність і в жодному разі не мистецтво» [14, с. 54]. Відтак, 
вживаючи поняття типу «проповідницьке мистецтво» («мистецтво проповіді»), дослідник має усві-
домлювати їх умовний характер, адже пастирська промова не є мистецтвом у загальноприйнятому 
розумінні цього терміна (а тим більше «мистецтвом заради мистецтва»). 

Водночас у літературознавчих студіях церковне повчання справедливо розглядається як різ-
новид ораторської прози – живого мовлення, що зазнало художньої обробки. Відповідно яскраво 
виражена естетосфера феномена проповіді суттєво споріднює останній із власне мистецькими 
феноменами. Означена вихідна у межах даної статті позиція доповнюється й дещо корегується 
думкою З. Кунча, який констатує свого роду «подвійну» наближеність проповідницького підстилю 
до публіцистичного та уснорозмовного стилів літературної мови [10, с. 437]. 

Втім, наведений вище підхід, окреслений у рамках гомілетичної, естетичної та літературознав-
чої теорій, вимагає певних уточнень, що обумовлюється, зокрема, практикою естетичного контент-
аналізу власне текстів проповідей, а також урахуванням низки чинників специфіки їх виголошення. 
Проілюструвати суть цих уточнень, зокрема, допоможуть узагальнення, свого часу запропоновані 
дослідником давньоруської літератури І. Єрьоміним. Поділяючи у своїх студіях пам’ятки красномов-
ства Київської Русі на два види (пам’ятки красномовства дидактичного та пам’ятки красномовства 
епідиктичного, тобто урочистого), літературознавець вказує на їх принципову відмінність один від 
одного, обумовлену відповідними особливостями змісту, форми, обсягу і навіть мови. Перший різ-
новид красного слова («повчання», «бесіди»), на думку Єрьоміна, переслідував «чисто практичні 
цілі безпосереднього напучування, інформації, полеміки»; специфічною рисою творів такого типу 
часто могла бути відсутність будь-яких риторичних прикрас тощо [7, с. 65]. Епідиктичний твір, зазви-
чай позначуваний характерним терміном «слово», мав створюватися згідно з нормами, вироблени-
ми досвідом візантійського та античного красномовства. Дещо категоричний висновок І. Єрьоміна 
– «дидактичне красномовство – літературне ремесло, епідиктичне красномовство – мистецтво» [7, 
с. 66], – у свою чергу, сприяє постановці питання про різний ступінь художньої обробки проповіді, а 
отже – про різного роду специфікації її естетосфери.

Традиції сучасної православної гомілетики також передбачають виділення кількох видів пропо-
відей: 1) екзегетико-аналітичної бесіди як поступового тлумачення Святого Письма, 2) синтетико-
тематичного повчання та 3) слова. Причому наголошується, що останнє є похідним від тематичного 
повчання, однак переважає його за досконалістю форми. Відповідно характеристики художнього ви-
міру окремої проповіді перебувають у безпосередній залежності від її різновиду та певних духовно-
практичних завдань. Перелік чинників естетосфери проповіді може бути продовжений: особисті 
якості проповідника, час і місце виголошення промови, рівень духовного розвитку та освіченості 
слухачів, зрештою, специфічний «дух епохи» – все це суттєво позначається на художніх цінностях, 
реалізованих у конкретній церковній гомілії.
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Спорідненість мистецтва «словес проповідних» зі сферою сакральних мистецтв значно поси-
люється й набуває більшої виразності з огляду на необхідність органічного включення проповіді 
до храмового богослужіння. Останнє, зокрема, на думку о. Павла Флоренського, організується за 
допомогою низки мистецтв – «церковного мистецтва», що осмислюється богословом як «найви-
щий синтез різнорідних художніх діяльностей» [4, с. 45]. Саме Храм у розумінні духовного осердя 
літургійного життя Церкви, храмове богослужіння як таке найпотужніше впливають на релігійно-
естетичне «я» особистості. При цьому справедливим виглядає порівняння церковних мистецтв 
саме з мовою Церкви поруч із власне словом не тільки в догматичному, а й у виховному та мо-
литовному аспектах [2, с. 14]. Звідси походять загальновідомі аналогії та інтерпретації окремих 
сакральних мистецтв. Не випадковим, наприклад, є охарактеризування іконопису як «богослов’я 
у фарбах», церковної музики – як «богослов’я у звуках», а церковної архітектури – як «проповіді в 
камені». Очевидною є неможливість проведення подібних паралелей стосовно проповідницького 
мистецтва. Проповідь вже за самою своєю сутністю є власне «словом», специфічним богослов’ям 
(«богослов’ям у риторичній формі»). Вона спрямована на донесення богословських істин та на-
станов благочестивого життя до всіх представників слухацького загалу, що й детермінує, як зазна-
чалося вище, її специфіку, зокрема специфіку художнього виміру.

Як вказують дослідники, природа витворів сакральних мистецтв як цілісних релігійно-художніх 
феноменів характеризується своєрідним протистоянням між власне релігійним та художнім нача-
лами. Це явище притаманне і проповіді, з огляду на її аналогічну двовимірність: у даному випадку 
йдеться про діалектичне відношення «взаємодія – протистояння» між двома означеними вище на-
чалами, дещо умовно названими нами «сакрально-дидактичним» та «художнім». В окремі періоди 
розвитку гомілетичних традицій за конкретно-історичних умов спостерігається порушення необхід-
ного релігійно-художнього «балансу» (зокрема, вказане співвідношення, фактично, починає тяжіти 
до художньо-релігійного). Такий стан речей, у свою чергу, спричинює в більшій чи меншій мірі від-
чутну невідповідність проповіді її сакральному призначенню. 

Подібна тенденція, наприклад, виявилась у гомілетичних практиках напрямку, який увійшов 
до історії проповідництва під назвою «візантійського». Гомілії багатьох його представників відзна-
чалися суттєвою штучністю вже самого свого змісту, результатом чого ставала й штучність побу-
дови їхньої формальної структури (надто вишукана мова, засилля риторичних прийомів, штучний 
драматизм) [5, с. 7–8]. Доречною наразі виглядає й згадка про відомі традиції вітчизняних пропо-
відників – «казнодіїв» доби бароко. Як зауважив І. Іваньо, у своїх літературних студіях тогочасні 
митці «виявляли більше турботи про зовнішній стиль, ніж про зміст творів, їм властиве захоплення 
зовнішньою стороною мистецтва, майстерністю, віртуозністю форми» [9, с. 8]. Відповідно, з огляду 
на сказане, цілком зрозумілою стає критика таких проповідницьких традицій: прагнучи привернути 
увагу слухачів, «казнодії» «часто піклувалися не стільки про розкриття істини Христової про наше 
спасіння, скільки про розвиток самої форми проповіді, про пристосування її до смаків, потреб та 
рівня розвитку свого слухача» [5, с. 66]. Зазначмо, що в цілому зміни у співвідношенні сакрально-
дидактичного та художнього начал проповіді в багатовіковій історії православного проповідництва 
можна порівняти з метаморфозами співвідношення тексту та мелодії у процесі розвитку церковного 
хорового співу.

Здійснене висвітлення різних, а втім, тісно пов’язаних один з одним аспектів означеної пробле-
ми, таким чином, допомагає зробити такі висновки. Глибше розуміння проповідництва досягається, 
зокрема, шляхом розгляду останнього в контексті його відчутного, але не абсолютного зв’язку з 
цариною мистецької діяльності. Наближеність проповіді до літературно-мистецьких феноменів зна-
чною мірою визначається наявністю в ній художнього начала – несамостійного, але водночас важ-
ливого, – ступінь виразності якого визначається різновидом конкретних гомілій та іншими чинника-
ми. Християнське осмислення сутності та призначення проповіді вимагає принципової узгодженості 
між її релігійним (сакрально-дидактичним) та художнім началами, причому в певні періоди розвитку 
православних гомілетичних традицій вказана кореляція могла зазнавати суттєвих метаморфоз.

На переконання В. Бичкова, найголовнішою особливістю православної естетики є її принципова 
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імпліцитність: вона «не вирізнена і невирізненна» в цілісності культури як живого організму [4, с. 
4]. Відтак естетичні настанови Православ’я своєрідно «розчинені» в системі богословських істин, 
теоретико-практичних проявах сфери церковних мистецтв та гомілетики. Вивчення художнього ви-
міру проповіді допомагає виробленню концепції її естетосфери, сприяє виявленню і ґрунтовному 
аналізу естетичних складових уже майже двотисячолітньої традиції проповідування Слова Божого, 
а отже – й активній розробці проблем згаданої вище церковної естетики. Все це, безперечно, зу-
мовлює перспективність відповідних досліджень та визначає їхнє спрямування.
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ПОВІДОМЛЕННЯ

Михайло СТЕПАНЕНКО,
професор

НЕВІДОМИЙ ЛИСТ МИКОЛИ ЛИСЕНКА

У 2004 році видавництвом «Музична Україна» було здійснене найповніше видання епістолярної 
спадщини Миколи Віталійовича Лисенка (понад 550 листів). Але значна частина лисенківського 
листування (в першу чергу та, яка перебуває поза межами України) досі не опублікована і май-
же невідома навіть фахівцям-лисенкознавцям. Як нещодавно з’ясувалося, чотири невідомі листи        
М. Лисенка, написані в період між 1900 і 1904 рр. й адресовані Варварі Іванівні Ясевич, зберігають-
ся в Рукописному відділі Пушкінського Дому в Санкт-Петербурзі. Текст одного з цих листів, який 
ми, власне, й оприлюднюємо, є яскравим свідченням щирих і дружніх взаємин М. Лисенка з роди-
ною видатного українського історика і громадського діяча Володимира Боніфатійовича Антоновича 
(1834–1908), турботи композитора про долю його сина Дмитра. 

Дмитро Антонович (1877–1945) відомий передусім як український революціонер (засновник Ре-
волюційної української партії), один з чільних провідників Центральної Ради, перший міністр мор-
ських справ України. Водночас – видатний історик української культури, мистецтва і театру, засно-
вник і ректор Українського вільного університету у Відні і Празі, автор численних наукових праць, у 
т.ч. цікавих розвідок про творчість Миколи Лисенка та Дмитра Бортнянського.

Звертаючись до біографії цієї видатної особистості, я ознайомився з опублікованою в першому 
томі «Енциклопедії сучасної України» статтею В.А. Короткого «Антонович Дмитро Володимирович» 
[1, 581], у якій стверджується, що матір’ю Дмитра Антоновича була Катерина Антонович-Мельник 
(1859–1942) – друга дружина Володимира Антоновича. В енциклопедичній статті аналогічну думку 
про неї висловлює також О.М. Сьомочкіна-Рижко [1, 583]. 

Але ж у наведеному листі М. Лисенка ясно сказано: «Вл. Бон. і Варв. Ів. надзвичайно Вам 
дякують за сина». А Варв. Ів. – це перша дружина Володимира Боніфатійовича Варвара Іванівна 
Антонович (1840–1901). Отже, Дмитро – це син Варвари Іванівни, а не Катерини Миколаївни. Це, 
власне, підтверджується ще одним лисенківським листом від 1 жовтня 1901 р. до Бориса Познан-
ського: «Варвара Іванівна на разі в Харкові, піклується за сина Муху1 перед Урядом університет-
ським, щоб прийняли його, бо на всі просьби відмовляють» [2, 340].

Що стосується ще однієї особи, яка згадується в листі під криптонімом Ал. Ів., то, на моє пере-
конання, це відомий меценат української культури, близький знайомий М. Лисенка, Є. Чикаленка,   

1 Так у родині називали Дмитра, пізніше це його літературний псевдонім
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І. Пулюя, І. Нечуя-Левицького, один з організаторів Санкт-Петербурзької української громади Олек-
сандр Іванович Бородай (1844–1914). Його фантастична біографія теж потребує більш детального 
дослідження. Саме сестра О. Бородая Варвара Іванівна Ясевич і є адресатом М. Лисенка.

Загалом лист надзвичайно цікавий, дещо для наших сучасників загадковий і потребує подаль-
шого вивчення. Адже в біографії такого велетня української культури, як Микола Лисенко, залиша-
ється ще багато білих плям.

Лист Миколи Віталійовича Лисенка до Варвари Іванівни Ясевич
Київ 7/ХІ–1900
Високоповажна Добродійко!
Вибачайте з ласки за мій довгий промовк, вибачайте моїй тяжкій провині, що я й досі не одповів 

на Вашого люб’язного ласкавого листа. Сердечно дякую за все геть, за весь Ваш дорогий клопіт. 
Вл. Бон. і Варв. Ів. надзвичайно Вам дякують і просять обоє всім серцем, чи не можна б Вас ще 
раз потурбувати побачитись з Директором Департ. Поліції і поспитати його, чи будуть йому, синові 
Антоновича, робити утиски і перешкоди у його клопотаннях знову поступити в Університет? Тільки 
попросити Директора, щоб коли можна – повернули документи молодого Антоновича і щоб дали 
од себе відозву, що «не имеют препятствий к поступленню в Університет». А то молода людина 
байдикує, не відає, що робити з собою. Коли можна, хай зроблять добре діло. Вол. Бон. учора 
вирядили за границю до кінця квітня або початку мая. Обрав він собі мешкання у м. Катана на 
південному березі о-ва Сицилії, на п’яті Етни.

Цікавлюся, коли Ви маєте читати свій відчіт про штунду. Сестра моя шле Вам своє сердешне 
привітання. Ал. Ів. нема, та вряд, що скоро повернувся, бо Чикаленко одписав йому, щоб крашче 
сіяв та діло робив, приїздив би в той час коби саме діло примусить його сюди йіхати.

Пишу я до Вас, шановна Добродійко, нашою українською мовою, ачей зрозумієте. Роблю ж це, 
щоб бути «последовательным». Гадаю, що цим вчинком не ображу Вас.

Глибоким товаришуванням свідчуся до Вас.

М. Лисенко
М.[аріїнсько-]Бл.[аговіщенська вул.] № 95

Чим справа скінчиця, то залишіть з ласки повідомлення.

1. Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т. 1.
2. Лисенко М.В. Листи. – К.: Мистецтво, 1964.
 

Олена ВОЛИНСЬКА,
мистецтвознавець

ТВОРЧА СПАДЩИНА ОСИПА СОРОХТЕЯ

Реформування художньо-освітньої галузі нашої держави неможливе без врахування історичної 
спадщини минулого. Важливим у цьому напрямі є вивчення прогресивних художньо-освітніх над-
бань митців різних регіонів України, зокрема Галичини. Неабияке значення у контексті вивчення 
зазначеної проблеми має творча спадщина О. Сорохтея, яку в мистецтвознавчому аспекті дослі-
джували В. Мельник, О. Ріпко, М. Фіголь, Р. Шмагало та ін. [1]. Проте зазначені науковці у своїх 
роботах не охопили педагогічних засад діяльності видатного галичанина, що розвинули теорію та 
практику загальної художньої освіти Галичини початку ХХ століття. Метою статті є дослідити педа-
гогічні засади творчої спадщини О. Сорохтея. 
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Художник О. Сорохтей (1890–1941) народився в с. Баранчиці Самбірського повіту (тепер Львів-
ської обл.) в сім’ї залізничника. Згодом його родина переїхала до м. Станіславова (тепер м. Івано-
Франківська), де він навчався у початковій школі (1897–1905) та вчительській семінарії (1906–1910) 
[2]. Будучи учнем учительської семінарії, «Осип… займався майже виключно улюбленим маляр-
ством і рисуванням. Кожного четверга… мандрував на міську торговицю, щоб рисувати коней. Не 
долюблюючи обов’язкових шкільних предметів, багато... читав. Улюбленими його авторами були 
Ю. Словацький і В. Стефаник. Часто зарисовував у своєму альбомі героїв цих творів… і анти-
чної мітології...» [3]. В юнацькі роки О. Сорохтей ілюстрував рукописний молодіжний літературно-
художній журнал «Зірка», який з 1909 року виходив у м. Станіславові, і виконав олійними фарбами 
автопортрет (1910) [4].

З 1911 року О. Сорохтей був студентом графічного курсу Краківської академії мистецтв, де на-
вчався у видатного живописця та графіка професора Ю. Панкевича, який вирізнявся індивідуальним 
підходом до вихованців. За три роки навчання в цій академії О. Сорохтея неодноразово відзначали 
похвалами, бронзовою медаллю і преміями, що свідчило про його талант і старанність. Він отриму-
вав оцінки «дуже добре» з рисунків і малярства. Ректор Краківської академії мистецтв Я. Мальчев-
ський охарактеризував молодого Осипа як «талант, який відзначається видатним обдаруванням, 
працею і взірцевою поведінкою.., який може прислужитись в майбутньому своєму народові...» [5].

Проте навчання О. Сорохтея в Краківській академії мистецтв перервала Перша світова війна. 
Упродовж 1914–1918 років молодий художник служив у лавах австро-угорської армії Легіону Укра-
їнських Січових Стрільців. Його, як митця, прикріпили до пресової квартири «Стрілецька кадра» 
(військової редакції), де він уперше звернувся до карикатури, намалював серію стрілецьких пор-
третів і шаржів [6]. Свою прихильність до своєрідного жанру графіки – карикатури О. Сорохтей 
пов’язував із захопленням в юнацькі роки японським мистецтвом, що видавалося йому синтезом 
форми та лінії. Мистецтвознавець М. Рудницький з цього приводу зауважив: «О. Сорохтей – маляр, 
що перейшов страшну еволюцію.., яку може перейти людина, закохана у грі кольорів – став кари-
катуристом» [7]. 

Варто наголосити, що в галицькій пресі 1930-х років називали О. Сорохтея «непопулярним» мит-
цем, який «не вмів нікому влещувати, не любив ходити «гурмою» [8]. На думку графіка і художника-
баталіста І. Іванця, О. Сорохтей «не кидав... легкою рукою барвних ефектів та не хотів зворушувати 
сентиментальною тематикою. Самокритицизм, свідомість того, як важко стати добрим мистцем, 
зробили його самітником, анахоретом» [9]. Проте мистецтвознавець Д. Горняткевич стверджував: 
«Сорохтей імпровізував у карикатурі.., був дуже вибагливий щодо техніки, кожна його карикатура 
була м’яко трактована, мала в собі щось із акварелі...» [10]. Незабаром роботи митця почали друку-
вати в гумористичних журналах і збірниках, а О. Сорохтея іменували чудовим карикатуристом.

Для здобуття спеціальності художника-педагога О. Сорохтей упродовж 1918–1920-х років на-
вчався у Краківській академії мистецтв під керівництвом професорів Вайса, Дембіцького, Пеньков-
ського. Свідоцтво О. Сорохтея з Краківської академії мистецтв засвідчило, що за фаховий екзамен 
з рисунка як навчального предмета в загальноосвітніх школах і вчительських семінаріях він отри-
мав оцінку «дуже добре». Цим документом студент О. Сорохтей допускався до наступного екза-
мену – «вчительського» (на право викладання цього предмета в середніх загальноосвітніх школах 
і вчительських семінаріях). Після проходження педагогічної практики в державних гімназіях міст 
Станіслава та Снятина О. Сорохтей здав на оцінку «достатньо» кваліфікаційний екзамен на право 
викладання рисунків у середніх загальноосвітніх школах і вчительських семінаріях, як державних, 
так і приватних з польською мовою викладання. Йому було вручено диплом учителя.

Педагогічну діяльність О. Сорохтей розпочав 1920 року. Упродовж 1920–1926 років він працю-
вав учителем рисунка і практичних занять у 1–4 класах Української державної гімназії м. Станісла-
вова та каліграфії в 1 класі Приватної дівочої гімназії [11]. О. Сорохтей творчо працював: «у вагоні, 
на прогулянці, під час концертів, на базарі – у кишенькових альбомах, на серветках, на зошитах 
учнів» [12]. Він вважав, що справжній художник повинен спочатку вивчити багатовікову мистецьку 
спадщину минулого і лише тоді творити щось своє. Тому, працюючи учителем, О. Сорохтей ціка-



334

вився мистецьким життям Галичини, був активним учасником Гуртка Діячів Українського Мистецтва 
(1922–1926), що виховував українських малярів на традиціях національної культури.

У 1925 році станіславський сатирично-гумористичний журнал «Зиз» надрукував серію шаржів 
О. Сорохтея: д-ра Бачинського, проф. Боберського, Ю. Гірняка, Г. Коссака, О. Назарука, Т. Шев-
ченка. 1926 року «Зиз» оприлюднив ще декілька гротескних портретів О. Сорохтея: «Визначний 
довголітній співробітник «Зиза» – Орест Ордак», «Директор Музичного інституту – композитор                          
В. Барвінський», «О. Новаківський у візантійському стилі» та ін. 

Слід зауважити, що О. Сорохтей був патріотом й оспівувачем повсякденного життя українського 
народу. Він зазначав: «Національний колорит не в дзьобанні і не в сердаку. То чудові речі, але вони 
про свято. А мене цікавить будень. Нині в буднях більше національного колориту, бо... передусім 
ними живуть люди, котрі всі разом і є той народ, до котрого ми, митці, так любимо апелювати» [13]. 
У цей період митець створив жанрові композиції: «Дроворуби», «Замітають вулиці», «Орач», «У 
кузні» та ін. Галицький художник-педагог Я. Лукавецький так охарактеризував творчу діяльність          
О. Сорохтея: «Жертвенний художник і свідомий борець за кращу долю безталанного народу», що 
був «єдиним у тих часах художником такої сили, експресії і одчайдушності», «фанатиком рисування 
(який. – О.В.) по-свойому бачив, аналізував світові прояви. Гострий, непримиренний за соціальною 
фантазією в тисячах малих зображеннях з сарказмом, в експресіоністичній манері апелював до 
свідомості глядача – до суспільства. Це – майстер-інтелігент, який своїми творами примушував 
думати, переживати і опреділятись...» [14]. Тогочасна преса охарактеризувала О. Сорохтея «над-
звичайно скромним в оцінці свойого таланту й своїх творів, як сам казав – учився ціле життя... Знав 
добре та признавав, що не виконав уповні того, що міг створити своїм талантом» [15].

У 20-х роках ХХ століття становище автохтонного населення Галичини – українців ставало усе 
важчим. Після державного перевороту Пілсудського (травень 1926 р.) окупаційна влада запрова-
дила політику дискримінації та ополячування. О. Сорохтей не міг стояти осторонь цих подій, і 1926 
року за переслідування селянських дітей опублікував карикатуру на директора польської гімназії. 
Карикатура була влучною та виразною, за що художника-педагога О. Сорохтея було позбавлено 
права викладати в Станіславові та переведено на роботу вчителем рисунків Снятинської гімназії 
(1926–1928). У м. Снятині О. Сорохтей познайомився та одружився з М. Карпюк – своячкою пись-
менника М. Черемшини і випускницею малярської школи О. Новаківського у Львові. Снятинський 
період творчості О. Сорохтея характеризувався акварелями мальовничих краєвидів.

Мистецька спадщина О. Сорохтея багатогранна і налічує понад тисячу творів, виконаних олівцем, 
тушшю, крейдою і пастеллю; в техніках акварельного та олійного живопису. Упродовж 1925–1935 ро-
ків митець створив сотні малюнків біблійного циклу, які, за визначенням мистецтвознавця  М. Мельни-
ка, «відслідковують драму «маленької людини» – жалюгідної через фізичну недосконалість, але такої 
потужної за внутрішнім духом... й здатністю до всепрощаючої любові» [16]. 1935 року на замовлення 
владики Г. Хомишина О. Сорохтей виконав роботу «Зняття з хреста», яка вважається найціннішою 
реліквією Кафедрального собору Святого Воскресіння в м. Івано-Франківську. 

Художник працював у портретному, побутовому і пейзажному жанрах; звертався до сатиричної 
графіки і життя міської бідноти; ілюстрував героїчне минуле нашого народу: «Бандурист», «Збір 
дружини на рать», «Княжий город», «Козаки в поході» та ін. У портретах митець «ліпив» психологіч-
ний образ зображуваного і відходив від натуралістичного малюнка. Його цікавила прогресивна і ді-
яльна людина нової епохи. На думку мистецтвознавця М. Фіголя, О. Сорохтей сприймав дійсність з 
погляду вічності, трактуючи образи видатних людей минулого з сучасних позицій. У його портретах 
бачимо певний елемент дружнього шаржу дещо гротескної форми філософського змісту [17].

Упродовж 1928–1939 років О. Сорохтей працював учителем рисунків Української державної 
гімназії м. Станіслава, брав участь у мистецьких виставках: стрілецьких пам’яток 1914–1935 рр. у 
Львові (1934–1935); шостій, сьомій і восьмій виставках Асоціації Незалежних Українських Митців 
у Львові. У 1940–1941 роках художник брав участь у першій виставці образотворчого мистецтва 
Станіславівщини [18]. Педагогічна діяльність видатного галицького художника О. Сорохтея мало-
відома. Лише спогади його сучасників, учнів, членів родини і документи приватних архівів (А. Васи-
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льєва, Л. Сорохтей, М. Фіголя) дають змогу зрозуміти характер митця й особливості його художньо-
освітньої та громадської діяльності. 

Педагог О. Сорохтей був надзичайно скромною людиною, відстоював думку про те, що «справ-
жня людина мусить щодня прочитати гарний вірш, послухати прекрасну музику, оглянути добру 
картину» [19]. Цей художник зазначав, що в суспільстві мало якісних людей, на яких «навіть не в 
силі спинити... свій погляд» і які не могли бути «навіть символом якоїсь негативної риси в суспіль-
ности, а є звичайною маскою...» [20]. О. Сорохтей був працьовитим, енергійним (за словами його 
доньки, «не любив і зневажав будь-яке марнотратство – часу, здоров’я, праці і зароблених пра-
цею грошей») і навчав цього учнів [21]. Видатна галицька художниця О. Кульчицька зазначила про 
митця: «Він мав свою думку. Про все. І то власну, оригінальну... це був надзвичайно образований, 
живий чоловік» [22]. Спогади Х. Сорохтей засвідчили, що її «батько надзвичайно любив читати: за-
склена шафа-сервант буквально (була. – О.В.) напхана книжками» [23]. Художник також захоплю-
вався музикою. Як підкреслювали сучасники, «обличчя його розпогоджувалося.., коли хтось сідав 
за фортепіано» [24]. О. Сорохтей був поціновувачем українських народних пісень, грав на гітарі, 
співав народні думи [25].

Донька художника стверджувала: «Батько був прекрасний педагог, хоч ціле життя карався     
своєю учительською роботою, яка виснажувала його, крала у нього дорогоцінний час, призначе-
ний для творчості, для мистецтва» [26]. Як художник-педагог був «надзвичайно дисциплінований, 
...умів вимагати і прекрасно відчував межу, на якій треба було розрядити дитячу енергію» [27].       
О. Сорохтей був охайним і вишуканим: «Костюм купував, як правило, дорогий, переважно трійку, з 
доброякісної вовняної тканини... Краватки добирав у спокійних, але виразних кольорах, полюбля-
ючи метелики. Сорочки і хустинки визнавав тільки білі, і вони мусіли бути справді білосніжні» [28]. 
Його поважали і любили учні. Спогади О. Корчака-Городиського засвідчили, що О. Сорохтей «як 
один із немногих... старався говорити до нас 12–13-літніх не з позиції батька-професора, а радше 
приятеля» [29]. Цей учитель опікувався дітьми, які проявляли здібності до малювання, вирізнявся 
винятковою працелюбністю, постійно вдосконалював свою майстерність. Досвідчений художник-
педагог О. Сорохтей носив у кишені блокнота, де, крім малюнків, записував міркування щодо істо-
ричної ролі мистецтва у прогресивному розвиткові будь-якого суспільства, розглядав взаємозв’язок 
суспільних процесів з різноманітними мистецькими напрямами. Записи в його блокнотах мають 
чітку хронологію, що дає право розглядати їх як унікальні щоденники, залишені нам у спадщину 
галицьким художником-педагогом. Сторінки щоденників свідчать про різнобічність інтересів митця. 
Так, О. Сорохтей ґрунтовно вивчав історію світового мистецтва. У 1932 році він тлумачив появу 
нових мистецьких напрямів («натуралізму», «неореалізму», «нової речовості – дійсної дійсності») 
прогресивними технічними змінами в суспільстві, культом техніки, …розуму, інтелекту, раціоналіза-
цією життя, праці, любові, а водночас і культом грошей...» [30]. Він зауважив, що «нова речовість» 
вимагає потужної праці, професіоналізму, які не залежать від хвилі і настрою...», їй не притаманна 
«стандартизація, серійна продукція, механізація, що так чи інакше знаходить своє вираження у сус-
пільному житті». Одночасно з цим митець розмірковував над поняттями «стадна людина», «мода 
на диктаторів.., властива нашому часові» тощо.

Гортаючи сторінки записників О. Сорохтея, зауважимо, що він був спостережливим і вимогли-
вим педагогом, застосовував індивідуальну, колективну і групову форми організації навчання. У 
його щоденниках подано списки учнів, яких він навчав, і навчальні програми з цих предметів. Що-
денники містять інформацію щодо успішності його вихованців, характеристику потенційних можли-
востей дітей в галузі вивчення рисунків, особливостей поведінки учнів. Так, учень Скобельський 
12/2 «дармує час», Савак – «говорить безперервно», Трач 6/1 «утік», Ковальчук з ІІ-В гімназійного 
класу «працює мало», Сосновський з І-Б 7/5 «працює нічо», Стіх 7/5 «працює більше» та ін. У що-
деннику художника-педагога за 24.01.1935 р. виписані прізвища учнів, які не мали батьків. Серед 
списків його вихованців бачимо прізвища відомих у майбутньому людей: М. Зорія – художника-
педагога, А. Путька – педагога-просвітника, громадського діяча і священника та ін., які з великою 
вдячністю та любов’ю згадували цього вчителя.
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Щоденники О. Сорохтея містять методику проведення занять з рисунків і трудового навчання, 
поурочне планування цих предметів. Його навчальна програма з рисунків будувалася на принципах 
науковості, доступності та емоційності. Так, для вивчення основ рисунка О. Сорохтей пропонував 
учням завдання на зображення рулону на столі, паперу на столі, натюрмортів із однією (двома-
чотирма) закритими книжками. Цікавою була тема сьомого уроку, де художник-педагог пропонував 
завдання на зображення чотирьох закритих і однієї відкритої книжок. На восьмому уроці педагог 
пропонував учням зобразити палітру та пензлі... В переліку рисункових тем учителя були вправи на 
зображення капелюха та рукавиць, капелюха, рукавиць і хустинки тощо. 

Окремим розділом у щоденнику галицького митця зафіксовані теми з малярства. Серед них – 
«завдання на зображення різних за кольором книжок, одна з яких відкрита, помідорів із серветкою 
або паперовою торбинкою, помідорів на тарелі з серветкою і ножем, натюрмортів із трьох цитрин, 
чайником і фляшкою, трьох бананів і паперової торбинки, трьох грушок на тарілці і двох яблук, двох 
булок на тарілці, кайзерки і серветки з двома яйцями...». Цікавими є уроки з малярства: «Малюван-
ня цвітів білих у фляконі і двох книжок», «Малювання цвітів мішаних (білих і червоних) з отвореною 
книжкою». Найскладнішою темою з його переліку був урок № 20: зображення тачки. О. Сорохтей 
доповнював плани-конспекти своїх уроків схемами і начерками людей, портретами і замальовками 
окремих предметів.

Наукову цінність має методика проведення О. Сорохтеєм занять із трудового навчання. На дум-
ку митця, вивчення предмета слід розпочинати у першому класі уроками з технології деревооброб-
ки. Також необхідно пояснити учням основні властивості, хвороби і вади деревини, виготовлення 
хатинок для пташок, годівничок, поїлок, ракеток до пінг-понгу, підставок для квітів тощо. Педагог О. 
Сорохтей у другому класі пропонував вивчати відомості з технології металу і деревообробки. Його 
учні виконували завдання на виготовлення предметів із залізними пасками (триноги, підставки для 
залізка тощо) та предметів із бляхи (чудернацькі форми для тіста тощо).

Неабияку наукову цінність має конспект О. Сорохтея з трудового навчання на тему: «Виго-
товлення скриньки». Конспект містить не тільки послідовність виготовлення скриньки, а й супро-
воджується схематичними малюнками та кресленнями. Колишній учень Р. Басараб згадує: «На 
уроках Осипа Сорохтея дозволялося творчо підходити до завдання. Підхід до будь-якої роботи 
супроводжувався методичною послідовністю. Учні виконували ескізи майбутніх виробів, які затвер-
джував учитель, виконували роботу в матеріалі». Запам’яталися Р. Басарабу уроки випилювання з 
фанери. Учні О. Сорохтея вміли виготовляти ажурні підставки, рамочки для світлин і полички. Улю-
бленими учнівськими темами були уроки декоративного випалювання на дереві та прикрашення 
виготовлених виробів у цій техніці [31].

Випускник Української державної гімназії м. Станіслава А. Путько охарактеризував О. Сорохтея 
як вихователя свідомих громадян України і щирого патріота рідної держави. А. Путько вважає, що 
характер, національні почуття, гордість і свідомість розвинули у нього мати й улюблений учитель 
О. Сорохтей («Молоко мами і сонце Сорохтея!»). За словами А. Путька, «серед вчительського ко-
лективу постать О. Сорохтея дуже вирізнялася. Вчитель рисунків виховував у нас, малих, почуття 
обов’язку : ти – маєш, ти – мусиш; безграничної любові до України» [32]. Своїх вихованців О. Со-
рохтей навчав словності («Слово – не горобець, вилетить – не піймаєш!») і не поважав ледачих 
учнів, промовляючи при цьому: «За таких, як ти, ми не маємо України!». О. Сорохтей часто прова-
див бесіди на теми сім’ї, чесності, порядності, обов’язку. «Ти маєш бути точний!» – говорив педагог 
своїм учням. На думку А. Путька, у гімназії О. Сорохтей засобами мистецтва ліпив громадянина, а 
уроки рисунків і трудового навчання проходили дуже цікаво. Під час уроків досвідчений педагог на-
вчав правильно вимірювати пропорції предметів, знайомив із законами перспективного скорочення 
і світлотіньового зображення. Наприклад, на дошці він малював залізничні колії і розтлумачував 
правила перспективи. Художник-педагог підбирав неабиякі завдання для рисунків (запалену свічку, 
хрест, пам’ятник, гробівець стрілецькі могили тощо) і практикував екскурсії на природу і цвинтар. У 
процесі виконання завдань жоден учень не залишався поза увагою вчителя. Педагог підходив до 
своїх вихованців, здійснював корекцію їхніх робіт, толерантно вказував на помилки, застосовував 
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схеми-пояснення в куточку учнівської роботи, забороняв використання лінійки під час малювання і 
вимагав охайності в роботі. Він наголошував: «Сто разів зроби, як би не було важко!». О. Сорохтей 
навчав правилам шрифтування, використовуючи перо редіс, знайомив вихованців з пропорційними 
співвідношеннями друкованих і писаних літер, цифр.

Художник-педагог О. Сорохтей при поясненні теми уроку застосовував метод унаочнення. На-
приклад, він провадив уроки з декоративного малювання, використовуючи стилізовані зображення 
природних мотивів на таблицях (птахів, квітів, листочків, гілочок тощо), які надалі формували у 
стрічкові композиції. 

Галичанин О. Сорохтей виховав не лише покоління образотворчо грамотної та патріотично на-
строєної молоді, а й залишив своїх послідовників. Так, його учень М. Зорій (1908–1995) став у май-
бутньому знаним галицьким художником-педагогом, який розвинув теорію та практику загального 
естетичного виховання українців. Він вважав, що головне завдання художника-педагога – уміння 
розкривати і пояснювати красу, створену людиною. М. Зорій надавав неабиякого значення бесідам 
з історії українського і світового мистецтв, які тлумачив як передумову естетичного виховання учнів. 
М. Гамула (1910–?) «перед тим, як стати співаком і малярем... був питомцем Духовної семінарії в 
Станиславові і отримав початки освіти від Осипа Сорохтея, вчителя малювання в Українській гімна-
зії в Станиславові» [33]. Учень О. Сорохтея М. Гамула належав до тих художників провінції Онтаріо, 
які зробили значний внесок в українське мистецтво в Канаді, де він проживав і творив із 1948 року.

Доволі довго художньо-педагогічна спадщина О. Сорохтея замовчувалася або ж розглядалася 
досить поверхово. Завдяки сподвижницькій діяльності та клопотанням родичів О. Сорохтея, зокре-
ма Л. Сорохтей (невістки художника) та А. Васильєва (зятя художника), збережені цінні архівні до-
кументи та самобутні твори митця; організовуються виставки творів видатного художника-педагога 
Галичини. Стараннями багатьох науковців (О. Ріпко, М. Фіголя та ін.) ім’я митця відоме галиць-
кій і світовій громадськості. Мистецькі твори художника часто експонуються в картинних галереях 
Львова та Івано-Франківська, а 1987 року вони експонувалися на виставці українського мистецтва 
з колекцій Канади і США в Торонто. Художньо-освітня діяльність О. Сорохтея гідно поцінована 
громадськістю м. Івано-Франківська. У фондах Івано-Франківського обласного художнього музею 
зберігають твори митця, одну з вулиць міста названо його іменем. Зусиллями Л. Сорохтей створено 
Музей Осипа Сорохтея в одному з училищ міста. А нещодавно Івано-Франківській дитячій художній 
школі присвоєно ім’я цього видатного галицького художника-педагога. 

Отже, творча спадщина галичанина О. Сорохтея має національний характер і охоплює худож-
ню, громадську, а що найважливіше – педагогічну діяльність митця. Талановитий художник залишив 
численні напрацювання в галузі образотворчого мистецтва, розвинув теорію та практику художньої 
освіти молоді початку ХХ ст., склав навчальні програми з рисунків і трудового навчання, збагатив 
методику викладання художніх дисциплін власними розробками, виховував молодь на традиціях 
національної культури. 
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Олесь СОЛОВЕЙ,
мистецтвознавець

ФЕНОМЕН ТВОРЧО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Багатогранна творчість народного художника України М.А. Стороженка доволі ґрунтовно до-
сліджена мистецтвознавцями, натомість його педагогічна діяльність досі залишається недостатньо 
вивченою. А саме в цій ділянці визначний майстер напрацював безцінний досвід, виховав чимало 
талановитих художників. 

Професор Микола Стороженко присвятив педагогічній діяльності у Національній академії обра-
зотворчого мистецтва і архітектури майже сорок років життя. Закінчивши 1956-го Київський держав-
ний художній інститут, він деякий час був на творчій роботі, а 1958 року професор С. Подерв’янський 
запросив свого колишнього студента викладати в інституті. Та через три роки він разом із Георгієм 
Якутовичем, Олександром Данченком та Григорієм Гавриленком через звинувачення їх керівни-
цтвом у пропаганді творчості бойчукістів змушений був залишити інститут. Потім ще двічі він по-
вертався в інститут, але остаточно утвердився в ньому як викладач 1964 року. Наприкінці 1973-го 
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вже досвідченого художника, у доробку якого були 
станкові живописні твори, книжкова графіка, моза-
їчне панно в Інституті теоретичної фізики в Києві, 
запросили в майстерню монументального живопи-
су, після того як професор Т. Яблонська, що її очо-
лювала, вирішила цілком присвятити себе творчій 
роботі й передала керівництво доценту Віленові 
Чеканюку. М. Стороженкові доручили вести 5-й, чи 
не найскладніший, курс. Відтоді упродовж 21 року 
Микола Андрійович незмінно відповідав за нього.

У педагогічній ієрархії п’ятий рік навчання мав 
вивершувати всі фахові здобутки студента напе-
редодні дипломного курсу. Цікава деталь, що уви-
разнює ситуацію. Педагог відповідав не за одну 
дисципліну, як це відбувалося на графічному чи 
театрально-декораційному факультетах, або за дві 
дисципліни – живопис-композиція чи скульптура-
композиція на живописному й скульптурному. Сто-
роженко ж вів усі фахові дисципліни, що дало не-
сподівано позитивний результат. Його курс не лише 
став одним із кращих з огляду на всі етапи фахових 
вимог, а й сформував усі ознаки стилю самостійної 
майстерні. 

Від дня заснування інституту освітню систему 
в ньому було побудовано на засадах персональних 

майстерень. У середині 70-х років ХХ ст. персональні майстерні живописного факультету очолюва-
ли класики радянського живопису, професори О.М. Лопухов, В.Г. Пузирков, В.Г. Шаталін; майстер-
ню театрально-декораційного живопису – М.І. Духновський, Д.Д. Лідер; майстерню монументаль-
ного живопису – В.А. Чеканюк. Досвід М. Стороженка виявив цікаву річ: у профільних майстернях у 
силу традицій академічного живопису, що були панівними у 70–80-х роках, підхід до композиції був 
побудований на загальних законах об’єктивізації дійсності, тобто максимального відбиття у творах 
мистецтва реальності. Через це викладання рисунка було суголосне цій ідеї, тому не було прин-
ципової різниці – вестиме рисунок керівник майстерні чи ні. У той період з’явилися цікаві дипломні 
твори, проте водночас були й непоодинокі випадки, коли академічний рисунок і живопис сприйма-
лися студентами ізольовано від композиції. Тобто досконала академічна штудія стала самоціллю 
для студента, утворивши незримий бар’єр між ним і картинною площиною дипломного твору, де 
основою була ідея упорядкування елементів на площині згідно задуму. Інша крайність – неналежне 
ставлення до перелічених предметів як рудиментів осоружного соцреалізму, коли потуги студента 
були спрямовані в річище формотворчості (друга половина 80-х років ХХ ст.).

Стороженко запровадив на монументальному відділенні традицію синтетичного мислення. Збе-
рігаючи академічну складову постановок, він увів у навчальний процес ідею метафізики площини, 
що стало домінантою його методу. Здавалося б, це щось ірреальне та умоглядне, що не має утилі-
тарного зв’язку з конкретикою життя. Та у Миколи Стороженка вона набула зримих форм. Художник 
і педагог загострив увагу студентів на пластичному контрасті – на так званій контрформі. Далі – ідея 
фактури на площині не як пастозної маси, а як зримої форми, що іде у парі фактура-пауза. Усіма 
можливими засобами твориться просторова ситуація як на поверхні площини, так і уявно – поза 
нею. «Ви не змальовуєте, – говорив М. Стороженко своїм студентам, – навіть не малюєте заради 
зв’язку форми з формою, а прив’язуєте свою постановку до об’єму майстерні, до землі, до неба, 
до Всесвіту! Працюйте над собою в цьому ключі, щоб не вийшло так, що, не оволодівши знаннями, 
вийдеш з академії рабом, і з отаким горбом!» [1].

О. Андреєв. Натурна постановка. 5 курс. 1987
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На V курсі учитель запропонував підготовле-
ному студентові компонувати уявно метафізично, 
а не традиційно реалістично-академічно. Тепер 
картинна площина передбачала віднайдення в ній 
геометричної схеми через дугу, діагональ, пряму, 
але в основі цього пошуку вбачалось живе бачен-
ня натури. «Ви дивитесь на натуру, наголошував 
майстер, одразу ж старайтесь уявити її на площи-
ні, ганяйтесь не за сюжетом, а за пластичним іде-
алом, компонуйте не постать, а пластику, сутність 
завдання не в постаті, а в стилістиці. У сприйнятті 
об’єкту утворюється хід, спочатку від уяви – це ка-
тегорія незримого – до реальності зримого і знову 
повернення до незримого, метафізики плями як 
заохочення глядача до співпричетності. Мистецтво 
– це справжня магія. Зриме через уявне в собі. До-
поки студент не викличе в собі уявного від зримого, нічого з його починань не вийде!» [2].

Ще один аспект педагогічної практики, що властивий Миколі Стороженку, – це інсталяція як 
засіб розкріпачення мислення студента. Для реалізації такої ідеї використовувались доступні мате-
ріали: папір, фольга, спеціально збитий куб та ін. У той час в академічних постановках художнього 
інституту був тематичний ухил, наприклад, модель у шинелі з автоматом або в етнографічних стро-
ях. А Стороженко займався зі своїми студентами альтернативною творчістю. Один із характерних 
прикладів – металева фольга як тло для моделі. Уловити кольорові нюанси на ній страшенно важ-
ко, натура майже розчинена у рефлексах, зібгана гофрована фольга переломлювала на скалки 
конфігуративний обрис оголеної. Це лишень один із прикладів того, які цікаві проблеми ставились 
перед студентами. Педагог-експериментатор спонукав своїх учнів жити пластично-формальними 
візіями. Паралельно на семестровий перегляд робили і представляли традиційні академічні поста-
новки. Здавалося б, що в даному разі можна знехтувати експериментальним досвідом, але й тоді 
Стороженко орієнтував своїх вихованців на відкриту форму, а не знищенну. Тож не дивно, що один 
із поважних професорів зауважив, дивлячись на студентську роботу:– «Вот тут есть влияние (ясна 
річ, у той час – «тлетворное» – О. С.) бойчукистов, ...  ставим тройку».

У бесідах зі студентами художник наголошував: «Ставлячи постановку, я вже бачу її як реалізо-
ваний самодостатній твір. Красиві складки, зібганий папір, – усе це створює незбагненні інсталяцій-
ні структури, хоч бери і змальовуй. Художник не повинен бути рабом своєї доби, а мусить мислити 
позачасовими категоріями вічності. У чистому реалізмі, або абстракції, є щось анемічне, навіть 
мертвотне, що потребує органічного поєднання. Мені можуть заперечити, але закони площини, 
метафізики, реалістичні та абстракційні принципи – це згрупування, велике узагальнення досяг-
нень людства, починаючи від печерних художників доби палеоліту і до наших днів. Не можна бути 
художником у півміри. До розуміння цього кожен з нас рано чи пізно прийде, але щоб збагнути це, 
потрібно багато працювати рукою й інтелектом. Наш інститут жив увесь час «тряпкою» (мається на 
увазі драпірування), треба жити формою. Тому я застосував у навчальному процесі ідею паперових 
інсталяцій у поєднанні з реальною постановкою» [3].

Ще одним із неписаних постулатів педагога є загострене сприйняття пластики людини. Його 
сутність полягає в тому, що студент часто, захопившись натурою, починає механічно списувати, 
а не творити образ на основі художнього бачення, тому Микола Стороженко учить під час студію-
вання групи м’язів не забувати про аналітичну складову форми, додаючи, згідно задуму, відповідну 
позицію м’язів. Для цього їх слід достеменно знати, хай то буде прокація чи супинація, адже на 
площині точно обумовлена деталь може бути одним з визначальних елементів композиції. Він ви-
ховує у своїх студентів загострене бачення вісі у кожній формі, для цього слід шукати пластичну 
дію тієї чи іншої групи м’язів, цебто привноситься рух до тієї ділянки м’язів, що є маловиразною або 
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незрозумілою. Відтак застосувати їх у 
своїй роботі на основі форми, формаль-
но, цебто окультуривши «формалізм». 
Тоді виконаний твір стає цінністю. За 
приклад наводилися скульптури анти-
чних майстрів пластики: Фідія, Пракси-
теля, Мирона. Стороженко вважає, що 
у трактуванні форми вони сповідували 
цей принцип, навіть у статиці, для під-
силення образності вони наповнювали 
життям ті м’язи, що розкривались, тобто 
проглядались з позиції руху.

Кожен педагог знає з власного до-
свіду, що в гурті студентської молоді 
поруч з яскравими талановитими осо-
бистостями є люди, які ще перебувають 
у пошуках власного «я». Через це почу-
ваються скутими, і часом потрібні роки, 
щоб вони розкрились як художники з 

власним самобутнім стилем і світоглядом. Дар Миколи Стороженка в тому, що він намагається 
віднайти «ключик» до такого студента і розбурхати те, що закладено в закутках підсвідомості, що 
згодом стане невід’ємною рисою конкретного таланту, його стилем. На перегляді поруч із показо-
вими штудіями могли бути й відверто «сирі» роботи, але жодна не залишала глядача байдужим, 
позаяк для кожної було знайдено авторський «пластичний замок» у форматі. Спрацював принцип 
метафізики площини. До слова, слід наголосити, що експозиція студентських робіт майстерні несе 
логічну стрункість, кожна постановка, зберігаючи риси індивідуальності автора, водночас є ланкою 
великого синтезу. Стороженко-монументаліст і тут формує естетичний смак студентів, щоб вони 
достойно представили свій семестровий ужинок, уникаючи хаосу і різнобою. На два дні стіни май-
стерні перетворюються на одне велике панно, де кожна пляма, ритм форм, пауза ув’язується з 
сусідньою роботою, щоб відлунювати як регістри звукового діапазону. 

У період становлення майстерні, як це часто буває, такий підхід не завжди сприймався і не 
кожен міг зрозуміти новаторство Стороженка. Під час горбачовської перебудови тодішній ректор 
інституту, незабутній Валентин Назарович Борисенко, на противагу наріканням деяких недо-
брозичливців під час оцінки семестрових робіт, публічно підтримав педагога, сказавши: «Нехай 
експериментує!», тож не дивно, що наприкінці 80-х – на початку 90-х років педагогічна робітня                   
№ 344, де викладав М. Стороженко, стала асоціюватись із його іменем. Час від часу з вуст колег 
лунали відгуки про враження від неї, про те, що в Академії визрів образ нової майстерні, яку 
цілком заслужено міг би очолити Микола Андрійович. Ці думки «ферментували» в повітрі, щоб 
згодом перейти від сугестії до втілення. 1993–1994 роки стали новим етап у розвитку Академії і 
живописного факультету зокрема. До існуючих персональних майстерень додалося ще п’ять за 
такими напрямами: станкового живопису професора В. Гуріна, професора М. Гуйди; історично-
го живопису професора Ф. Гуменюка; пейзажного живопису професора В. Забашти; живопису та 
храмової культури професора М. Стороженка. Відкриття останньої відбулося за ініціативи святих 
отців Київського Патріархату та підтримки ректора НАОМА професора А. Чебикіна. Слід згадати, 
що одразу своєї згоди очолити її Микола Стороженко не дав. Майже рік він провів у роздумах, 
працюючи над програмою, в очікуванні осяяння: як з’єднати у світському вузі «монастирський лад» 
і єдиноий навчальний потік?» [4].

У минулому залишилися переслідування й руйнації, що їх зазнала Церква, коли комуністичними 
богоборцями було знищено пласт релігійних цінностей, понівечено християнський світогляд. На 
1990-ті припадає нове осмислення тих подій. Задля відновлення справедливості, з метою реані-
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мування релігійних цінностей і їх повернення культурі потрібна була школа, яка б передбачала 
створення ікон, написання творів в інтер’єрі храму (стінопис), освоєння і практику завдань кано-
нічної системи іконостаса. «І все це, – наголошував М. Стороженко, – в кінці ХХ – на початку ХХІ 
століття, коли вже існують інші релігії – новий погляд, інший світогляд, нові цінності в матеріалах, у 
технології. При цьому погляд у минуле, до вічного. Воно має конкретні віхи становлення, освячене 
сімсотлітніми Соборами святих отців. Неперевершений канон передбачає відкриття його коду на 
будь-якому часовому відрізку. В цьому його динаміка» [5].

Створюючи програму, Микола Андрійович поєднав два концептуальні напрямки: релігійний та 
академічний, що стали наріжними для майстерні живопису та храмової культури. А засадничою 
ідеєю майстерні став світогляд і стиль Бароко, що органічно увібрав у себе дух Візантії і став сво-
єрідним містком у програмі майстерні: Візантія-Бароко-академізм. У той період Стороженко роз-
мірковував, з чого почати новації? Академізм, як вища школа фаховості, лишався базовою ідеєю. 
Потрібна була переорієнтація такої важливої дисципліни, як композиція. На відміну від традиційних 
тематичних композицій, щоб поєднати в світському вузі «монастирський лад і єдиноий навчальний 
потік», учитель взяв за відправний елемент іконостас. «Іконостас – широкоформатна концентрація 
«намоленості» колективної творчості, засіб відтворення умоглядної образної зримої системи. Це 
обумовило в навчальному процесі трансформацію в сучасний метод сполучення – колективний 
автор (а це ІІІ і IV курси) з індивідуально-«монастирським» настроєм, тобто від проектної частини 
до узгодження канонічних тем та образно-стильового ладу і до виконавчо-творчого персонального 
дійства» [6].

Це завдання стало суголосним новому спрямуванню майстерні, його можна умовно назвати вхо-
динами у світ храмового мистецтва. Робота над іконостасом поділяється на два семестри одного 
навчального року. Перший семестр – індивідуальна розробка проекту, що ділиться на кілька етапів:

а) розкриття ідеї іконостаса як однієї з духовних складових літургійного дійства і пізнання ка-
нонічної схеми; б) аналіз архітектурно-орнаментальної структури іконостаса та його іконографії 
плюс іконології; в) розробка індивідуально кожним студентом форескізу, що планується як ціліс-
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на живописна структура, в якій колорит ікон узгоджується з архітектурно-орнаментальним ладом 
іконостаса. В другому семестрі, після того як колектив студентів визначає найкращий ескіз, він 
виконується в натуральний розмір (3х6 м) на картоні. Етапи роботи складаються: а) з реалізації в 
натуру архітектурно-орнаментальної складової; б) розподілу фігуративних рядів поміж студентами 
окремо, але робота ведеться за принципом узгодження одного з іншим, де кожна пляма, модуль, 
пластика узгоджується з іншою ділянкою іконостаса. Перший семестр – індивідуальна робота над 
розробкою ескізу, що в другому семестрі трансформується в ідею колективного автора, де кожен 
«своє» узгоджує з «іншим» як зі «своїм». Це впливає на художню цінність іконостаса і формує вза-
єморозуміння майбутніх художників у праці над одним цілісним проектом.

Наступною засадничою ідеєю, на якій створювалась програма нової майстерні, була методоло-
гія іконопису. Для неї М. Стороженко уклав копіювально-аналітичну настанову, згідно з якою на ІІІ 
курсі відбувається ґрунтовне вивчення візантійського стилю. На конкретних взірцях студент виконує 
копію-аналіз під керівництвом викладача. IV курс – першу половину V вивчають стиль українського 
Бароко, на тих самих засадах, але з різницею в матеріалах – левкас та жовткова темпера у пер-
шому випадку, левкас, різьблення, позолота, жовткова темпера як підклад і олійний живопис, так 
званий «фрязький метод» – у другому семестрі.

В академічній програмі (рисунок, живопис) ставилося за мету як збереження фахових предметів 
як основи, так і сумісність їх з релігійним ладом іконостаса. Відбувається «не підкорення, а збага-
чення виразності «пінзелівского духу культури» [7].

Таким чином, набувається творчий досвід, можливість колективом у єдиному стилі виконувати 
монументальні об’єкти. У новітній історії майстерні вже є приклади такого взаєморозуміння у церкві 
Ікони Казанської Божої Матері в селі Старі Петрівці, коли силами викладачів і студентів майстерні 
були виконані ікони намісного ряду іконостаса. Другий приклад – робота учнів разом з учителем у 
церкві Миколи Притиска на Подолі у Києві, де Микола Стороженко розписав підбанний простір із 
славнозвісною Пресвятою Трійцею. Ця робота заслуговує на окреме дослідження, я ж хочу зробити 
акцент на тому, з яким відчуттям Майстер підійшов до поставленого завдання. 

Підбанний простір, власне баня криють у собі загадки оптично-геометричних вирішень і потребу-
ють надзвичайного зосередження при відтворенні найвищого в ієрархії храму духовного чину, душа 
іконописця може вирішити ці таїни лише в самотності, бо шукає злиття з божественним. Баня – це 
перебування віч-на-віч з видінням образу. Тому так дорожив Микола Андрійович тишею усамітнення 
упродовж двох років великої радості. Тим часом ми, його учні, перебуваючи на кілька ярусів нижче, у 
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величезному остові риштовання, виконували свої роботи в єдиному архітектонічно-стильовому ключі, 
заданому Миколою Андрійовичем, і цим причастились до великої барокової школи, яку він реаніму-
вав і наповнив новим пластичним змістом. Його підбанна площина була самим світлом, що сходило 
до нас своїми променями. Унікальний досвід, який упродовж двох років був набутий у цьому храмі, 
став справжньою школою монументального мистецтва і фахової відповідальності. І це не поодино-
кий приклад у педагогічній практиці Миколи Стороженка, коли він залучав до роботи на об’єкті мо-
лодь. Подібна ситуація була під час роботи на мозаїчних вставках, торцях громадсько-торговельного 
комплексу на вул. А. Малишка у Києві 1977 року. Тоді зі Стороженком працювали виконавці та кілька 
студентів, які ще вчилися й тільки мріяли потрапити на монументальне відділення. Зараз це відомі 
київські художники-монументалісти, які з вдячністю пригадують ту роботу.

Набутий досвід роботи на риштуванні унікальний. Вона потребує напруження духовних і фі-
зичних сил, обережності у дотриманні техніки безпеки, бо виконується на значній висоті. Молодий 
художник-монументаліст, спонукуваний пошуком матеріалу, який буде суголосний ідеї твору, ке-
рується емпіричним досвідом. Часом перша робота на об’єкті межує зі стресом, якщо нема поруч 
досвідченого майстра, позаяк це пізнання нової основи, технічних властивостей матеріалів, зре-
штою, практичний підхід до просторової ситуації екстер’єру або інтер’єру. В цих прикладах є певна 
дидактика, як це має бути повсякчас, коли молодий художник на практичній роботі посвячується до 
творчого цеху монументалістів через особистий досвід і батьківський нагляд такого авторитета в 
мистецтві, як професор Микола Андрійович Стороженко.

За чотири роки навчання в майстерні живопису та храмової культури її випускник виносить з 
неї стильову культуру майстерні, перед тим маючи лише споглядально-реалістичний досвід. Світо-
глядна система майстерні М. Стороженка – це трансцендентність, відчуття глобального, ґрунтов-
ність мислення, висока культура ремесла. Звідти йдуть витоки синтезу мистецтва його учнів, прояв-
лені у творах: камерні краєвиди І. Пилипенка, концептуальне мистецтво О. Бабака, образи «битв» 
М. Данченка, солідний храмовий стінопис та ікони Максима Стороженка, поліптихи О. Солов’я, 
оформлення декорацій у театрах України та Росії Г. Іпатієвої, темперний розпис та вітражі В. Ко-
зика, енкаустика П. Тараненка, левкаси подружжя Возіянових, завіса та необароковий іконостас                             
О. Цугорка, керамічні пласти Р. Гавриленка, емалі І. Федька, візантійські рефлексії в монументаль-
них розписах В. Недайборща, грандіозні у своїй самозаглибленості композиції Т. Колінько, іконопис 
та живописні експресії М. Гайового, філософські інтенції у творчості А. Коваленка та Я. Задворсько-
го, батик і кераміка родини Савченків, меморіальний хрест на Лук’янівському цвинтарі В. Чегеля, 
витончені академічні медитації Я. Лозинського. Також його учнями є К. Косаревський, Ю. Левченко, 
Л. Галич, Л. Ортинська, О. Бризська, М. Михайлюк, Т. Ніколаєнко, І. Елісеєв, О. Соловйова, А. Цой, 
А. Кирієнко, І. Михайлов, Т. Кашкарова, О. Ковтун, Н. Мелесь. По-різному складаються їхні творчі 
долі, але в них закладена фахова культура, душа і залюбленість у світ Миколи Андрійовича, адже 
кожне його слово пережите життям і творчістю. Він є справжнім Учителем, духовним батьком для 
своїх учнів, з яких складається велика мистецька родина. «Учитель і учні – гурт духовності, овіяний 
теплими незаангажованими вітрами творчості, де кожен учень – особистість» [8].

1. Запис бесіди М. Стороженка зі студентами. 17.04.1999.
2. Запис бесіди з М. Стороженком. 03.03.2005. 
3. Запис бесіди М. Стороженка зі студентами. Київ, 05.11.19.99.
4. Тези майстерні живопису та храмової культури. Керівник М. Стороженко. 06.04.2007. Рукопис.
5. Там само.
6. Там само.
7. Там само .
8. Слово про вчителя // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 2. – С. 32–33.
 



Олеся АВРАМЕНКО,
кандидат мистецтвознавства

ПРОЕКТ «ТРАНСФОРМАЦІЇ ЧАСУ»:
КАРТИНИ НА МЕТАЛІ

Корінні мешканці Гурзуфа, а також художня інтелігенція України та Європи добре знають, що 
це чарівне кримське містечко, уже давно, задовго до їхнього народження стало Меккою художників. 
Сюди їде «і стар, і млад», переважно зі світу живопису, щоб напитися з природного джерела диво-
вижної краси й «почистити» власну палітру. 

Маса творчих надбань, досі здобутих на теренах Гурзуфа, нещодавно досягла критичної міри, й 
кількість вибухнула втіленою, реалізованою, концентрованою якістю. Одного яскравого травневого 
дня 2008 року художники з’явилися на вулицях не як гості, а як повноправні громадяни міста. Вони 
винесли свої роботи і… вмонтували їх у стіни будинків. Сталося досить незвичне явище: входжен-
ня творчого процесу в довкілля провінційного приморського міста. Це був щирий жест доброї волі 
і вияв любові художників-учасників акції та її організаторів до самого міста і місця їхньої плідної 
творчості, до його давніх і нових традицій та аури. 

Таке імпровізоване облаштування експозиції сучасного живопису просто неба стало резуль-
татом шостого і сьомого пленеру, що мали назву-тему «Трансформації часу» та були частиною 
великого художнього проекту «Гурзуфські сезони», організованого Інститутом проблем сучасного 
мистецтва Академії мистецтв України й розгорнутого керівництвом ООО «Таурус». Втілення цього 
проекту несподівано перетворило провінційне містечко на південну художню столицю, а централь-
ну вулицю – на музей сучасного мистецтва під відкритим небом.

Задум пленеру «Трансформації часу» був розпоширений на два сезони проекту 2008 року – трав-
невий і жовтневий. За ідеєю та конструктивним вирішенням живописця Ігоря Ступаченка, а також 
кураторством авторки цих рядків, «вийшли» в місто, розгорнувши на стінах будівель старовинної гур-
зуфської вулички із «совєтською» назвою «Ленінградська» результати власних творчих роздумів над 
непростою темою, – Олександр Бабак, Тамара Бабак, Олена Бабенцова, Андрій Блудов, Володимир 
Будников, Надія Величко, Олександр Гнилицький, Євген Добровінський, Олександр Друганов, Ярос-
лав Коломийчук, Анатолій Криволап, Ганна Криволап, Микола Маценко, Олег Тістол, Влада Ралко, 
Олександр Ройтбурд, Роман Романишин, Світлана Сова, Ігор Ступаченко, Тетяна Ягодкіна.

Художники написали картини на алюмінієвих пластинах розміром 1500 х 2000 і 1500 х 3000    
олією й емалями. І матеріал, і його розміри певною мірою диктували характер живописного ви-
словлення. Блискуча поверхня алюмінію вимагала відповідної реакції та використання відповідного 
ефекту в роботі. Одні митці винахідливо врахували особливості фактури основи, інші свідомо від-
мовилися від ефекту дзеркала, вибравши уже тоновані пластини. 

Під час роботи на думку живописцям спадали старовинні й більш сучасні європейські та вітчиз-
няні мальовані торговельні рекламні вивіски або вивіски з надання послуг: від м’ясної, бакалійної 
лавки чи кондитерської до перукарні або ательє з пошиття одягу, а також те, як цікаво перетворю-
вали їх художники авангарду переважно в 10-ті роки ХХ ст. Відтак у деяких сучасних творах виника-
ли ремінісценції – ледь відчутний відгомін певних мотивів та образів минулих часів.

Щойно роботи почали розміщувати на стінах, зазвичай безлюдна у цей ранковий час вуличка 
наповнилася мешканцями, які виявили (протестуючи або підбадьорюючи художників) бурхливий 
інтерес до того, що відбувалось. А відбувалося, хоча й мирне та доброзичливе, але ж незвичне 
«вторгнення» мистецтва в давно уже лінькувато застигле у своєму візуально-культурному житті 
місто. Тож, коли прийшов час монтування експозиції, вулиця, виявивши власний, активний харак-
тер, сама розставила в ній наголоси. Ці наголоси виявилися досить несподіваними й влучними, як, 
наприклад, грайливо порослий трояндовий кущ біля роботи Олександра Ройтбурда, або вивіска 
«Гастроном», що стала «фундаментом» для зграї «Русалок» Влади Ралко, чи віддзеркалення гір, 
хмар і виразного сонячного диска в роботі Анатолія Криволапа «Композиція». 
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Для того щоб репрезентувати твори й художників, скористаюся звичним маршрутом відпочи-
вальника, який повертається з пляжу й простує центральною вулицею, аби дістатися апартаментів. 
Першим впадає в око триптих «Три русалки» роботи Влади Ралко. Одеський художник і мистецтво-
знавець Сергій Князєв назвав його «Пісні кримських ундин». Одна з них – «Гастрономічна», друга, 
у центрі – «Гурзуфська», третя – «Молочна», і кожна – чудовий сюжет для новітніх гурзуфських 
легенд. Так з грудей центрально демонстрованої Русалки, яка чи то пливе, чи то засмагає, лежачи 
на животі, променем прожектора виливається знайомий гурзуфський пейзаж, а біля хвоста ще й 
ніжки стирчать: їхня господиня, як захоче, то і в гори піде, а не лише пірнатиме. Русалка, розташо-
вана праворуч від глядача, має два хвости, плавці яких дуже нагадують черевички на підборах, а з 
її грудей струменіють молочні фонтани. Та, що ліворуч, хизується примхливою «королівською» за-
чіскою, з її черева, ніби з рогу достатку, сиплються бакалійні радощі курортника. Старожили й давні 
прихильники відпочинку в Гурзуфі пам’ятають, що магазин, над яким розміщено триптих, раніше 
називався «Риба». Але ніхто з глядачів навіть не здогадується, що русалки обличчям дуже поді-
бні до їхньої авторки. І в чому більше автопортретності – у зовнішньому вигляді чи внутрішньому 
стані, проявленому в картинах, – Бог знає. Загалом, живопису Влади Ралко властива самобутня й 
виразно явлена почуттєво-пластична живописна концепція. 

На тій же стіні, але трохи далі, диптихом експоновані дві роботи Володимира Будникова: ліво-
руч – «Крим», праворуч – «Рай». Віртуозно мальовані, надзвичайно виразні й динамічні композиції 
несуть у собі невичерпний заряд закоханості у цей край. Навіть більше – пристрасної, жагучої лю-
бові. У цьому диптиху вбачаємо модифікований варіант так званого «античного імпресіонізму», де 
просторове середовище не існує без предмета, натомість і предмет не уявити без простору. Вони 
починаються й продовжуються один в одному, перетворюючись на єдину пластично-живописну 
стихію. 

Навпроти, за задумом Романа Романишина, «виросла» струнка могутня «Пальма» з пишною 
кроною-шевелюрою. Художник не просто зобразив дерево. Він подав його метафорично: білий 
стовбур нагадує торований шлях синім морем, що безпечно веде кожного у «прекрасну далечінь». 
Та й сама картина – напівскульптура, бо пальмове листя – частково намальоване, а частково ви-
різане з металу-основи й примхливо закручене. Таку ж активну гру з простором веде й інша робота 
Романа Романишина – «Риба», що сховалася за рогом будинку з «Русалками». Хвіст на зображенні 
тріпоче людськими долонями, що силуються упіймати стрілку годинника, циферблат якого написа-
ний на тілі казкової рибини. Іншу стрілку гіпнотизує поглядом людське обличчя, яким завершується 
голова чудернацької рибини. А маятник – сірий камінець з пляжу – зачепився за верхній, також 
вирізаний з металу плавець, і гойдається собі інколи сам, а інколи від дотику цікавого перехожого. 
Такий ось спосіб медитації запропонував Роман Романишин, використавши площинно-килимову 
композицію та інтенсивну гру просторово-кольорових зіставлень. Вони збуджують енергію сприй-
няття та відповідних, переважно позитивних, реакцій перехожих.

А далі – Ганна Криволап, подаючи композицію «Дахи», ніби сама злетіла на коротку мить над 
будинком, повз який щойно проходила, й «сфотографувала» у пам’яті форми та ритми димарів, що, 
не помітивши чужого погляду, вели поштиву неспішну бесіду з кипарисом. Художниця захоплено 
завважила розмірений лад далеких пірсів, що виповзли в море. Усміхнулася сумному сірому небу. 
Воно задивилося на своє відображення у дзеркалі прибережних морських вод так пильно, що й не 
добереш – срібно-перлинний колір має небо чи море… Цей пейзаж-вікно у закругленій глухій стіні 
крутої вулички, як миле дежавю тим, хто йде з боку Артеку. 

Стіна протилежного будинку, розташованого під незвично тупим кутом до попереднього, вміс-
тила дві роботи, чиї горизонталі підкреслили рух вулиці вгору. На горішній частині стіни, ніби у віль-
ному просторі, зависли випрані речі – від малесеньких дитячих шкарпеток до величезного рудого 
светра – як втілення довголітнього, але такого стрімкого процесу людського життя від дитинства 
до зрілості. Тлом цій житейсько-філософській картині слугує довга й вузька пляма вічного й без-
межного моря з неодмінно білим корабликом чиєїсь мрії. Ця лаконічна й грайлива робота належить 
пензлю молодої художниці Тетяни Ягодкіної.
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А внизу в ясних блакитних хвилях бавляться розкуті «Купальниці», сліплячи своєю радісною 
гармонією зі світом перехожих, і саме сонце та й небо, яке від того сяйва стає жовтим, ніби опівдні 
пісок у пустелі. Таким природним і магічним виглядає м’який екстаз пластичних купальниць. Цю ро-
боту сприймаємо органічним стінописом, який подеколи виглядає рельєфом завдяки спеціальним 
фактурам, використаним у зображенні моря автором – Ігорем Ступаченком.

Пропонує вийти за межі звичних координат світосприйняття й Андрій Блудов. Він, здається, до-
водить, що живописне зображення, навіть умовно-абстраговане, зовсім не статичне явище. Глядач, 
втративши надію відшукати у Гурзуфі планетарій за спрямованими врізнобіч дороговказами на кар-
тині, несподівано розуміє, що ось він – той «чарівний ліхтар»-телескоп. Саме тут і можна спокійно 
спостерігати затемнення… Сонячне або місячне – за бажанням замовника, – як вирішить, так і буде. 
Все залежить від точки зору, від стану, настрою глядача: якщо на душі день, то буде недовге за-
темнення Сонця; ніч – спостерігатимемо за Місяцем. А проходячи повз цей художній об’єкт, приємно 
зауважуєш, що планети й інші небесні тіла ніби рухаються і пульсують. Так виявляє себе таїна, по-
роджена природним для людини, особливо в дитинстві або на відпочинку, очікуванням дива. 

На протилежному будинку – пейзаж Анатолія Криволапа, на якому зображена сама вічність: 
синій Ведмідь (гора) скам’янів на водопої. Тло – палахкотливе червоне небо, підніжжя – малинове 
море. Колір у цій виразній, надзвичайно лапідарній композиції художник використовує за відомими 
лише йому законами. Митець вживає кольори не для предметного забарвлення об’єктів, а для 
вираження власних емоцій, збуджених побаченим. Тому барви в його роботах сильні, відкриті, не-
сподівані. Вони звучать потужно, виразно, емоційно, створюючи напружену гармонію, відкриваючи 
глядачеві очі на безмежність космосу звичних речей. У цій роботі дивним чином втілена статич-
ність, в якій застиг сам час. Лаконічні, чисті, інтенсивні плями генерують внутрішнє випромінювання 
кольору такої сили, що відчуваються мало не фізично й стають потужними джерелами асоціацій. 

Легкість та динамічність наступної роботи «Труси полетіли» пензля Євгена Добровінського ней-
тралізує емоційну напругу попередньої картини й налаштовує на веселий, гумористичний лад. Три 
могутні й чарівні жіночі торси в біленьких бікіні, рожево красуються на синьо-блакитному тлі моря-
неба. Їхні трусики, за формою схожі на чайок, весело перегукуються зі справжньою чайкою, що 
летить далеко в небі. Відтак уже незрозуміло – де чайки, а де плавки. 

Далі ми наближаємося до магазину «Вина Криму», де імпозантний молодик у білому костюмі зі 
звабливими тоненькими вусиками та пишним букетом квітів нескінченно довго чекає на дівчину. Він 
уже безліч разів подивився на годинник, але це не змінило ситуації. Кожен його нетерплячий погляд 
на часомір відбився у полотні Олександра Друганова. І так тридцять разів. Врешті, зображення вже 
перетворилося на поштову марку, навіть штемпель красується: «25.05.2008.16:00». Це дата і час 
першої презентації проекту «Трансформації часу». І вже не хочеться, щоб дівчина прийшла. Нехай 
собі стоїть елегантний молодик і дочекається кожного з нас. Молодь натхненно фотографується 
на тлі картини, яка нагадує великий блок марок. Ця робота Олександра Друганова стала однією з 
перших у його новому циклі «Марки». 

Микола Маценко з властивим йому почуттям гумору запропонував власну інтерпретацію «Про-
екту великого герба Автономної Республіки Крим», вмістивши в стриману, врівноважену компози-
цію найнеобхідніші й найзначущіші речі – від звичайної лопати до пишної троянди. Він пронизав усю 
композицію енергійними й динамічними стрілами сили та любові, «задувши» її з пульверизатора 
рожевим кольором ніжності власного ставлення до Криму. 

Іронічний світ картин М. Маценка вирізняється кристалічною стрункістю й «залізною» законо-
мірністю конструкції. Ця конструкція не буває мертвою чи порожньою. Вона – пульсуюча, сповнена 
життєвої енергії. Композиційний вузол «Проекту великого герба…» – декоративна, щиро-наївна чи 
відверта (?) троянда. Така собі точка сходження відсутніх перспективних ліній. Вона своїм кольо-
ром і формою врівноважує динаміку палкого «сіяння» рухливих блискавок, що летять і нещадно 
поціляють на всі боки світу, та сталість лаконічних плям інструментів: наземного призначення – ло-
пати, кельні, ковадла, віника; морського – якоря; мистецького – балалайки. Така, на перший погляд 
проста й невибаглива композиція, несе в собі напругу стиснутої пружини та ясність чистого знаку. 
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Дві срібно-сірі роботи – Олександра Гнилицького й Анатолія Криволапа – були розміщені 
на рожевій стіні, виходячи з суто естетичних експозиційних засад. Та раптом вони зазвучали як 
сконцентрований образ «вічності». Кожен із цих художників – незачарованих Сніговою Королевою 
Каїв – прийшов до власного і неповторного написання-змалювання поняття «Вічність» неторова-
ним шляхом. Вони йшли з різних боків: один – через абстракцію, інший – надреальне зображення. 
Може, саме через влучне «вціляння» їхні картини помічають не всі перехожі? А коли, нарешті, 
роздивляться, то не можуть відірватись і заспокоїтись, перебуваючи в захваті від вдалих і концен-
трованих образів. 

Пейзаж О. Гнилицького виникає як духовна еманація, випромінене пережите, що наповнює 
авторською внутрішньою енергією й плавно, якось еластично, захоплює довкілля. Напруга почут-
тів митця виливається м’яко, ніби гіпнотично, й не одразу фіксується глядачем. А коли починаєш 
розуміти, що ж насправді відбувається, то вже опинився у щільних, майже наркотичних обіймах 
енергії авторських переживань. Випростатися можна: досить струснути головою, зробити різкий 
рух, мовити гучне слово…. Але чомусь не хочеться цього робити, не поспішаєш виринати із цих 
уповільнених хвиль, що, здається, повертають погляд углиб себе, до ніжних витоків, і несподівано 
подовжують миттєвості життя. 

Анатолій Криволап не стільки зображує пейзаж, скільки творить могутнє, концентроване вра-
ження від нього. Він концентрує у своїх картинах енергію простору, обираючи ті чи інші колірні 
означення або наголоси, які незбагненно утаємничено впливають на людину своєю живописною 
стихією. Головним «персонажем» пейзажів А. Криволапа постає всеосяжна нескінченність, тобто 
незворушна космічна напруга, що лише на перший погляд виглядає безмежним спокоєм, а на-
справді втілює тонкі та глибокі емоції, настрої, стани та високу поезію мудрого й відчуженого погля-
ду на світ. Ведмідь-гора та Ай-Далари у найупредметненішому з трьох представлених у незвичай-
ній вуличній експозиції пейзажів цього художника виникають ніби внаслідок згущення середовища 
й обертаються на поетичні знаки на тілі/тлі неосяжного. 

Простуючи далі, опиняємося поруч із довгою стіною, вузько затиснутою між низьким черепич-
ним дахом й живописно рустованою кольоровим камінням нижньою частиною. На ній Євген Добро-
винський розмістив нескінченний і загадковий «Любовний лист продавщиці». Один із найвідоміших 
каліграфів та плакатистів Європи єдиним подихом «видав» пристрасну живописно-гнучку калігра-
фію завдовжки чотири метри. У ній втілено одвічне: тяжіння та протистояння протилежностей – 
чорного й білого, прозорого й щільного, явного та прихованого. Елегантний танок білих ліній-рухів 
цього незвичайного «повідомлення» набуває пристрасті з появою чорних акцентованих домінант. 
Ця робота так вразила глядачів, що того ж дня почалося бурхливе «листування» з автором. На 
пластині, ще в сирому тілі живопису з’явилися широковідомі слова з трьох та п’яти літер, а пізніше, 
цілі фрази філософського змісту про бога, страх, життя, любов… Мабуть, адресат заслуговує на 
такого «листа». 

Тамара Бабак сміливо й ніжно змалювала вибагливі обриси «Гурзуфської бухти» звивистою 
пульсуючою лінією, яку утворили плями трьох барв на блискучому тлі металу. Художниця ніби ви-
шила дорогоцінну прозору батистову шаль і вивісила лагідним прапором над Гурзуфом, аби той міг 
помилуватися власними формами й принадливими рисами, гадаючи, що зазирає у люстерко.

А сувора сіра старовинна будівля міліції прийняла на свої стіни композицію О. Тістола «Ніч». 
Змалювавши центральну скульптуру богині з палаючим факелом у руках легендарного фонтана 
«Ніч», художник несподівано примусив усіх згадати і «Свободу на барикадах» Делакруа, і аме-
риканську статую Свободи. Синій жіночий силует з двома амурами на блискучому дзеркальному 
тлі алюмінієвої пластини загадково перетворює навіть ясний день на ніч. Зберігаючи буквальний, 
ейдетичний образ натури, художник «вириває» його з просторового справжнього фонтана, що для 
відпочиваючих, які від початку ХХ ст. звикли милуватися ним у старовинному парку навпроти гу-
бонінського готелю, вже давно є картиною певної світобудови. Ізолювавши цей образ від звичного 
довкілля, лаконізувавши й очистивши форми, митець спровокував виявлення його сутнісної почут-
тєвості. «Стриножена» авторським відбором уточнень і посилена підмальовками жовтого (вважай 



350

золотим) вогню у факелі, прикрас богині, кулі, на якій вона балансує разом з амурами, й регулярно 
розташованими зірочками на тлі полотна, – статуя тепер і сама виглядає палаючим факелом. 

Надмірну пафосність зображення «збиває» те, що алюмінієва пластина розлінована, ніби 
учнівський зошит, а на «небі» з банальною ритмічністю поблискують «золоті» п’ятикутні зірочки. 
Здається, що вони злетіли туди з генеральських погонів колишніх постійних клієнтів санаторію, де 
«прописаний» фонтан «Ніч». Якби робота висіла не на будинку міліції – можливо, така асоціація 
і не виникла б. Адже регулярна «пунктуація» властива й іншим «епічним» полотнам О. Тістола. 
Попереднім роботам вона надає відстороненості й холоду. А тут – навпаки, зірочки, ніби гра у 
віст, додають ігрового моменту, відчуття долученості до певних зв’язків. Вимальовується такий 
собі сучасний стьоб, тонка асоціативна струна, що кореспондує нас із «совєтською» ментальністю й 
дійсністю, які й досі родимими плямами домінують на території благословенного Гурзуфа, зокрема 
довкола фонтана «Ніч». 

Гротескна й весела композиція О. Ройтбурда «Чехов» розташувалася напроти і трохи навскіс. 
Вона зображує Антона Чехова, який ніби звертається до перехожих та візаві-міліціонерів з питання-
ми: «Де обличчя? Де душа? Де одяг? Де думки?». Відповідь – у картині, на тлі якої, ніби в коміксах, 
літають порожні хмаринки для текстів-відповідей. Дружній жарт на тему культу Антона Павловича в 
Гурзуфі. Проте жарт добрий і розважливий. Мало хто пройде повз роботу не усміхнувшись. Варто 
зауважити, що експоновані твори за емоціями і пластикою суголосні бурхливим проявам яскравої, 
екзотичної природи південного Криму, його формам та сплескам. Так «Чехов» О. Ройтбурда за 
пластикою і колоритом та емоційним виявом мало чим відрізняється від пишного й гнучкого куща 
троянд, що звішується поруч, просто зі скелі на муровану кольоровим каменем стіну. Й думка про 
«думки», яка грайливою повітряною кулькою типового коміксу вилітає з голови персонажа картини, 
своєю рожевою частиною цнотливо «цілується» з найближчою розквітлою трояндочкою. І ця гармо-
нійна інсталяція виникла так само спонтанно, як проріс у скелі той дикий трояндовий кущ. 

Ще одна робота А. Криволапа прикрашає вхід до офісу «Тауруса», що займає найцікавішу із старих 
будівель міста. Тепер це вже остаточно абстрактна композиція, побудована на сполученні практично 
тих самих кольорів, у яких зображений Гурзуф на раніше розглянутій роботі автора «Ведмідь-гори». 
Відбувається щось на зразок майстер-класу для уважного глядача щодо того, як конкретне зображен-
ня стає абстрактним і скільки смислів та образів може містити в собі нефігуративна композиція.

Уздовж цього будинку, на рівні другого поверху, розташувалися й нефігуративні композиції 
Олени Бабенцової – диптих «Сонячний годинник» і картина «Життя моря». Самі назви творів про-
вокують уяву глядача. Перед очима, окрім руху й дихання художньо організованих різнобарвних 
плям, розгортається епічна картина того, як змінюється світ, світло й освітлення над морем, коли 
сходить сонце, коли воно підноситься над горизонтом в зеніті, потому прямує за гори і, нарешті, 
ховається зовсім… Виявляється, сонячний хронометр – це не тільки кам’яний стовпчик посеред 
кола з намальованим циферблатом. Години можна визначати й за інтенсивністю та забарвленням 
світла, яке розливається довкола й відбивається від моря. Ось такий поетичний погляд на плин і 
трансформацію часу запропонувала О. Бабенцова. Невпинний рух її пензля, надаючи кожного разу 
іншої щільності барвам й фактурам у різних ділянках полотна, створив враження спонтанності, на-
справді добре продуманої та виваженої композиції. 

У роботі Світлани Сови зі стриманою назвою «Об’єкт № 1» продемонстрована тимчасовість та 
агресивність до простору так званої архітектури малих форм. Остови конструкцій майбутніх або 
колишніх соляріїв, їдалень, кав’ярень, розташованих на пірсах безкінечною вервечкою, нагадують 
скелети гігантських риб. Крізь них прозирає прекрасне й вічне море, незаймане небо. Ці каркаси 
виглядають як дрейфуючі, полишені острівці, непридатні для життя. Жоден Робінзон, навіть Крузо, 
не вижив би на такому суходолі. Молода художниця лаконічно й виразно висловила своє зане-
покоєння станом довкілля, моря і нашого життя. До того ж вона вдало використала експресивні 
особливості та ресурси дзеркальної фактури поверхні алюмінієвої пластини для створення прониз-
ливого й сильного образу результатів людського втручання у природу та подальшого її запустіння. 
Мінімальними засобами їй вдалося сказати досить багато й переконливо.
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Поруч з роботою С. Сови оселилася картина ялтинської художниці Надії Величко «Пляж». Га-
рячими барвами галасливого, розпеченого пляжу, де ніде яблуку впасти, вона активно контрастує 
з прозоро-холодною стриманою композицією «Об’єкта № 1». Складається враження, ніби робота 
вигулькнула із середини 1960–1970-х років – такі самі конструктивно вибудувані складові компози-
ції, умовні, геометрично окреслені постаті, локальні декоративні колірні вирішення. Все повертає 
у часи, коли держава піклувалася про трудящих й насичувала простір відпочивальників творами 
монументального мистецтва, переважно ідеологічної спрямованості. «Пляж» Н. Величко виглядає 
«вікном», яке хоча й звернене до вулиці, але будь-якої пори року відкриває вид на берег. Там мож-
на умоглядно «погрітися» на пляжі, повторити «мантру» курортного щасливого кохання (всі «герої» 
картини розділені правильними парами: хлопчик-дівчинка) й, завдяки ремінісценціям, помолодша-
ти років на тридцять-сорок, незалежно від реального віку глядача. 

«Постаментом» для робіт Олени Бабенцової виступає диптих Олександра Бабака «Гора і хма-
ра». Несподівано для звичних живописних проявів художника, де колір завжди рухається вільно й 
беззастережно, у цій роботі виникають замкнені кольорові зони. Кольори локальні, доведені до мак-
симального ступеня інтенсивності й стиснуті рамками. Цей напружений зовнішній спокій приховує 
гарячку почуттів. Бо самі «рамки», якими слугують лінії та напрямки руху форм і нашого погляду, – 
динамічні й стрімкі. Перед глядачем розкривається емоційний простір, упредметнене переживання 
художника. Його живопис має загальну символічну й декоративну спрямованість. Свіжий погляд 
на гори й хмари, що клубочаться над ними, обернувся площинною, килимарською, декоративною 
композицією. Зорово сприйняті форми реального світу були органічно, але й нещадно перетворені 
у силуети, які для заповнення вимагали лише заливки. О. Бабак ніби грається у ручного м’яча з 
фовістами (дикими), сам виступаючи вже супердиким, надфовістом, але не таким уже й буремним, 
просто у гармонії з собою. Інтенсифікація кольору, яким зображені предмет і довкілля, урівнює їх у 
самозначеннях та впливі на глядача. Тут уже неможливо розрізнити, ані за силою, ані за виразністю 
звучання, предмет і довкілля. Бо предметом стає картина в цілому, що звучить як єдиний вдих і 
видих майстра. 

Заключний акорд нашого оглядового руху вулицею – композиція Ярослава Коломійчука «Мо-
репродукт», на якій знаменитий гурзуфський причал виглядає гарячим вареним омаром. Його ма-
лювали чимало художників минулих часів, навіть, здається, Костянтин Коровін не оминув своєю 
творчою увагою. Це досить довгий і вузький пірс, що слугує причалом для теплоходів і катерів, 
притулком для рибалок та променадом для курортників. Він візуально й енергетично є неподільною 
частиною затишної гурзуфської бухти, як призьба біля хати. Його високі, круглі, червонясті від іржи 
міцні ноги встановлені у загадковому, незрозумілому ритмі й, здається, залежно від точки зору, то 
застигають, то витанцьовують. Привабливості ніякої у тому пірсі нема, але з його «спини» та «носа» 
відкривається справжня краса: і міський ландшафт, і морський простір, особливо, коли йде хвиля.

Ярослав Коломійчук владно розділив море та небо червоним тілом пірса. Втім, це не заважає 
їм задивлятися й відбиватися в душі один одного. Художник «узяв» ці протилежні стихії однаковим 
кольором неторканого білого тла-ґрунту алюмінієвої пластини. Віддзеркалення у воді червоних ніг 
причалу він «подав» як загадкові ієрогліфи, схожі на зграйки риб, що граються в прогрітій сонцем 
воді неподалік від берега. Голі скелі змалював такими ж червоними, надавши споруді ваги й непо-
рушності природно створеного об’єкта. І ще є зелена гора – найживіша, дихаюча місцина. Таким 
чином молодий монументаліст перетворив звичайнісінький пірс на знак, що нагадує штрих-код. 
Художник утвердив тим цінність об’єкта і приналежність його певному терену, в нашому випадку 
– місцю, місту, ситуації. Відтак і сама картина стає предметом милування й медитації. Вона мала 
б завершити пішохідну екскурсію Ленінградською вулицею Гурзуфа по місцях культурного проник-
нення художників «Гурзуфських сезонів». Але варто розвернутися на 180 градусів, попрямувати до 
«Трусів, що полетіли» Євгена Добровінського і звернути праворуч. Там побачимо ще два об’єкти 
Миколи Маценка – «Музей» і «Ресторан». Феномен учуднення, такий властивий його іронічній твор-
чості, знову проявився у цих майже монументальних за художніми прийомами роботах. 

Під важкими, великими, бездоганно виразними й суворими трафаретними літерами слова 
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«МУЗЕЙ» намальовані три вишукані пишні рами. В них митець розмістив одвічні образи краси і 
щастя, продуковані масовою свідомістю пересічних громадян. Вирізав їх із кухонної клейонки, яку 
купують, щоб покласти на стіл, – красиво і …практично. Перша з них – кіношне сліпучо-синє щас-
тя заокеанського відпочинку десь на безлюдних островах. Середня – поетично-романтичне, суто 
народно-традиційне втілення понять любові та вірності: двійко прекрасних білих лебедів, які ніжно 
цілуються. Третя – симпатичний кошлатий песик, якого хочеться придушити або від навали ніжних 
почуттів, або від роздратування, що ця кудлата нахаба лізе в твою тарілку. «Музей» М. Маценка 
став своєрідним утіленням буденних смаків та реалізацією запитів пересічних співвітчизників. 

До тих самих співвітчизників звернене й послання з такими ж шаблонно-безтрепетними літера-
ми, що складають слово «РЕСТОРАН». Під ними також змальовані три об’єкти – цього разу вели-
чезні казани, пронумеровані гордими римськими цифрами «I», «II», «III», які означають «Перше» 
(наприклад, суп), «Друге» (ймовірно, гуляш) й «Третє» (напевне, компот). Хто знається на ресто-
ранних санітарно-технічних нормах, той зрозумів, хто не знає – не втямить ніколи. 

Так і розмістилися ці дві значущі картини разом: вгорі – духовне (картини), внизу матеріальне 
(казани з їжею). Схоже, що художник таким чином продовжив свій знаменитий епічний проект «Кра-
сиве і корисне», названий словами з поезії Максима Рильського «Троянди й виноград». 

Усі роботи виразно демонструють, як кожен з учасників проекту реагує на час свого життя і 
творчості, як розуміє чи сприймає його сутність та прояви. Можна простежити, чим оперує ми-
тець у своїй роботі, окрім живописних матеріалів, – просторовими чи площинними вирішеннями, 
ілюзорними чи «реальними» образами, якими філософськими та поетичними сентенціями. Цікаво 
спостерігати, як сполучається відчуття часу художників із простором, що ним вони користуються 
задля висловлення ідеї. Це може бути космічне безмежжя, як у О. Гнилицького, А. Криволапа,                       
О. Бабенцової, чи обмежений космос довкілля, як у того ж А. Криволапа в іншій роботі, О. Бабака,   
Т. Бабак, С. Сови, Т. Ягодкіної, Р. Коломійчука. А може вилитись через привілля світу власної душі, 
як у В. Ралко, В. Будникова, або розлоги іронічних фантазій та приколів, як у О. Ройтбурда, О. Тіс-
тола, М. Маценка, А. Блудова.

Найістотніше, що художники спромоглися явити глядачеві час, його плин та зміни, або владно 
захоплюючи просторове середовище в полотно картини, чи власне картиною, як наповненим відпо-
відними смислами об’єктом, вторгаючись у нього. Час виявляється тою незбагненною субстанцією, 
що робить матеріальне і нематеріалізоване довкілля рухливим, мінливим, таким, що має власне 
буття й зміст, відкриті не лише божественному баченню,а й людським відчуттям.

Роботи розкривають суто суб’єктивну реакцію авторів на світ, Крим, Гурзуф у часі і просторі. 
Ідею/принцип/розкіш «просто бути» й хмеліти від щастя усвідомлення такої вічної миті несуть у 
собі майже всі картини. Кожна з них ніби зупиняє хаотичний біг конкретної людини в натовпі й 
шепоче-сигналізує про щастя буття, повноту хвилини, смак миттєвості. У кожного з авторів – власні 
неповторні засоби та прийоми «зупинки» глядача, гачка на нього. Хтось тепло жартує (О. Ройт-
бурт), дивує (А. Криволап, О. Гнилицький, Г. Криволап), б’є під дих (В. Ралко), захоплює (Є. До-
бровінський), інтригує (М. Маценко, А. Блудов), гіпнотизує (О. Друганов), обертається на давнього 
знайомого (Величко/Ягодкіна), залучає до гри (Р. Романишин), заворожує (І. Ступаченко), наспівує 
лагідні мотиви (О. Бабенцова) або вигукує їх голосно (О. Бабак)… 

Так неординарно відбулася творча, позбавлена холодного раціоналізму часопросторова орга-
нізація перетворення громадського простору на естетичний. Картинні образи тепер багатогранно 
взаємодіють із побутовим, породжуючи синтез зорово-почуттєвих символічних начал. Адже худож-
ній твір, в ідеалі, активно «залучає розум до певних трансформацій» [1].

 Внаслідок такої небайдужої творчої роботи «внутрішній світ» південної вулиці втратив сонливу 
сталість і набув іншої стабільності, значно збагатившись візуально, образно, символічно. Ця вули-
ця своєю нинішньою цілісністю ніби відроджує втрачену чи колись не надбану гармонійність буття. 
Воістину, «мистецтво – це зваблювання, а не зґвалтування… Художній твір пропонує таке пережи-
вання, яке призначене засвідчити компетентність. Але мистецтво не може спокусити без співучасті 
переживаючого суб’єкта» [2].
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 І справді, роботи «Трансформацій» дуже «чіпляють» глядача, звичного до більш зрозумілих 
й інформативних об’єктів на вулицях (міста). Адже тут зазвичай розміщують рекламу потрібних чи 
непотрібних речей і дороговкази до реальних об’єктів. А де ж той «Музей» з гарними собачками та 
лебедями, де «Ресторан» із величезними однаковими казанами М. Маценка? Куди кличуть магічні 
«Русалки» В. Ралко, заводить стежка-річка стовбура «Пальми» Р. Романишина? Чому врізнобіч 
указують руки під загадково-несподіваним для центру маленького курортного містечка написом 
«Планетарій» А. Блудова? Феномен «невпізнання» рідного міста мешканцями в зображенні худож-
ника спіткав пейзажі А. Криволапа («Хіба Ведмідь-гора синя, а море малинове?!»), В. Будникова, 
О. Бабака та Т. Бабак. Про Криволапові пейзажі ще й таке: «Сіре море моя онука намалює краще, 
ба навіть малювати таке не стане»…

Завдяки втіленню проекту в життя відбувається взаємопроникнення реального світу курортного 
міста й метафізичного, відтвореного на розмаїті лади в живописі пленеристів. Художники, наважу-
ючись на акцію, розуміли, що реакція глядачів може бути неоднозначною, важко прогнозованою. 
На початку, затамувавши подих, очікували: що ж публіка все-таки зробить з їхніми роботами – 
такими доступними, адже лише простягни руку й… можна торкнутися. Мабуть, ще й тому дороб-
ки, розміщені на фасадах будинків, виявилися надзвичайно інтерактивними. Інтерактивність, якої 
сьогодні прагнуть художники актуального мистецтва всього світу, в нашому випадку «спрацьовує» 
та простежується на різних рівнях і без спеціальних провокативних запрошень натиснути кнопку 
комп’ютеризованого об’єкта [3].

Художники, які зголосилися на альтруїстичний проект мистецького «вторгнення» у простір 
південного яскравого, проте сонливого містечка, за натурою своєю виявилися романтиками, не-
залежно від шкіл та напрямків творчої приналежності. Їхній романтизм виявився у загальному 
світовідчутті, яке не приймало уніфікації ні в чому – ані в ідеях, ані в способах висловлення… 
Цю органічність власної художньої творчості вони висловили роботами, що демонструють єдність 
змісту й форми. Живописні картини обернулися на могутню і владну стихію образів, смислів, знаків 
і, власне, істинного живопису. Цей «металевий» живопис постає виразним і особливим сучасним 
знаково-символічним явищем. Він демонструє інтелектуальні й творчі позиції низки непересічних 
художників, які взяли участь у проекті, розкриває коло їхніх ідей та уявлень і, власне, духовний світ 
цілої генерації митців, вихованих і активно реалізованих у ХХ ст. й надзвичайно потужних і креа-
тивних у ХХI ст. Художники «Гурзуфських сезонів» змінили своїми картинами звичний емоційно-
образний, хоча правильніше було б назвати його безобразним, лад вулиці. Вона набула духовних 
якостей, кольорових орієнтирів та акцентів, постала осмисленим і прекрасно наповненим суспіль-
ним інтер’єром. Незвичні картини на стінах вияснили художнє осмислення екстер’єрно-інтер’єрного 
ансамблю вузької й малоцікавої за архітектурою вулиці. Її фантастичною прикрасою досі була гора, 
що височить на початку. Уважному й неспішному огляду картин сприяє й те, що вулиця Ленінград-
ська віднедавна стала пішохідною, мощеною бруківкою. 

Прикрашені картинами стіни – вже пам’ятка, оригінальна візитівка Гурзуфа. На їхньому тлі спо-
чатку фотографувалася гурзуфська молодь, за ними не лінуються фільмувати один одного туристи. 
Надзвичайну увагу демонстрованим в екстер’єрі міста роботам приділяють іноземні гості. Це не 
дивно, бо вони виховані в іншій, демократичнішій культурі, в річищі неперерваних художніх тра-
дицій, тому вміють оцінити як художні достоїнства творів, так і сміливість та винахідливість митців 
стосовно культурного «завоювання» довкілля. 

Особливість цієї вулиці – в своєрідній камерності. Вона легко і природно прийняла роботи на 
свої стіни – ніби красуня низку коштовних перлів. Твори органічно вписалися в серце міста ще й 
тому, що митці працювали в його контексті, враховуючи існуючі образно-пластичні надбання, а 
також стереотипи й ремінісценції; з повагою реагували на міський історичний та культурний кон-
текст. У цьому виявився професіоналізм художників, культура, відчуття міри й місця. Вони хоч й 
орієнтувалися на створення самоцінного живописного твору, проте не ігнорували потреби синтезу 
цього самого живопису із оточенням, необхідності формування власного творчого цілісного довкіл-
ля. Завдяки цьому ми стаємо не лише глядачами, а й свідками одвічних пошуків митцями гармонії 
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між духовним та фізичним світами, спроби не протистояння, а перетворення у єдине сутності творів 
із життям цілого міста.

P.S.: Ще у ХХ ст. вважали, що мистецтво в сучасному місті не лише збагачує його обличчя, а 
й приборкує техніцизм. Місто поволі й невідворотно змінює своє звучання, залишає по собі вже 
інакшу емоційну пам’ять, сповнену не лише природою буття, а й природою творчості. Пішохідні 
зони в містах помітно впливають на ритм і особливості життя цих самих зон, переважно затишних 
вулиць і невеликих площ. Пішохідність міської території вносить у простір рух, співмірний власне 
людині, її тілу й організму, а не ефемерним потребам: виробити-продати-купити-встигнути, що так 
динамізували життя, спотворили гармонію людини, деформували її середовище.

Картини проекту «Трансформації часу» перетворюють аморфний екстер’єр вулиці на привітний 
інтер’єр, в якому затишно і комфортно й, головне, співмірно кожному городянину. Цікаво спостеріга-
ти, як співвідносяться один з одним простір реальний та простір зображений; як образ зображений 
стає неподільною складовою частиною всього ансамблю. Картини на вулиці міста довірливо роз-
ташовані на рівні очей перехожого, доступні й беззахисні, привносять художню осмисленість у цей 
«вуличний інтер’єр», надають затишку та душевного тепла (і рівноваги) цілому місту.

Звичайно, такі вирішення – велика розкіш, бо вимагають значних фінансових витрат на втілен-
ня, згодом на охорону й збереження та підтримання. А ще – на виховання публіки, життя більшості з 
якої закорінене в совєтському фантасмагоричному часі, коли «мистецтво належало народу», тобто 
нікому конкретно, й було переважно ідеологічним, сповненим закличних державних гасел. Чи не 
звідси застаріла тяга до вандалізму? 

1. Зонтаг Сьюзен. Проти інтерпретації та інші есе. – Львів, 2006. – С. 29.
2. Там само.
3. Так було б занадто просто. Глядач іде на такі експериментальні дії в основному з цікавості й упевненості, 

що це безпечно для здоров’я. Емоції в такій ситуації «вмикаються» переважно усвідомлено, бо прийняті прави-
ла гри – участь в атракціоні. Це схоже на перемогу, виграну за допомогою допінгу.

 

Віталій ХАНКО,
мистецтвознавець

МАТЕРІАЛИ ПРО МУЗЕЙНІ УСТАНОВИ ПОЛТАВЩИНИ
(Перша половина ХХ ст.) 

У часи Центральної Ради та УНР в Україні настали сприятливі умови для заснування потужної 
мережі музеїв. Перед національною інтелігенцією постав широкий спектр невідкладних завдань, 
який полягав, зокрема, і в порятунку історико-культурних і мистецьких скарбів. Саме заходами енту-
зіастів із багатьох міст і містечок були врятовані від загибелі, знищення і вивезення за межі України 
культурні цінности, на основі яких були започатковані архіви, бібліотеки, музейні установи. 

На цю добу припадає створення музеїв на старосвітській Полтавщині. 1917 року засновано 
музеї у Хоролі й Миргороді, 1918 року – в Лубнах і Переяславі, 1919 року – у Прилуках і картинна 
галерея в Полтаві, 1920 року – у Гадячі, Золотоноші, Лохвиці, Миргороді (вдруге відкритий), Ром-
нах, 1922 року – у Червонограді (Краснограді). Відомо, що на цей період припадає функціонування 
музеїв у Градизьку, у с. Мачухи, що поблизу Полтави. Відомий музеолог Василь Дубровський у 
своєму виданні за 1929 рік подає перелік українських музеїв, в тому числі з Полтавщини: Мирго-
родський і Хорольський районові музеї Лубенської округи, Лубенський центральний пролетарський 
музей, Червоноградський районовий музей, Прилуцький окружний музей, Гадяцький і Лохвицький 
районові музеї Роменської округи, Роменський окружний музей та Центральний пролетарський му-
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зей Полтавщини (у Полтаві) [1, с. 112–114]. 1930 року в с. Нероновичі (нині с. Великі Сорочинці) на 
Миргородщині засновано літературно-меморіальний музей видатного письменника М. Гоголя [2, 
с. 678]. В довоєнне міжчасся він був єдиний з музеїв літературного профілю полтавського краю. 
Напередодні німецько-совєтської війни в Полтавській області діяли музеї у Полтаві (краєзнавчий 
і художній), у Кременчуці, Лубнах й Миргороді (краєзнавчого характеру), бо музеї в Ромнах, При-
луках і Краснограді відійшли за адміністративно-територіальним поділом до інших областей [3, с. 
764–765]. Золотоніський музей проіснував 5 років, а 1925 року всі експонати передали до Черкас. 
1937 року музейні установи в Гадячі (музей присвячений видатному діячеві М. Драгоманову) і Хо-
ролі ліквідували, експонати передали до Лохвиці й Ромен, Лубен і Миргорода. 

У Державному архіві Полтавської області (далі – ДАПО) зберігається небагато матеріалів про 
музейні установи довоєнного періоду, та й то в них наводяться короткі статистичні дані. Вони вписа-
ні в документах Лубенського окрвиконкому та відділу народної освіти, Полтавського губвиконкому. 
Зокрема, з них можна почерпнути окремі дані й штрихи щодо музеїв у Лубнах, Миргороді й Хоролі, 
а також у Полтаві. У річних звітах державних музеїв Полтавської області, починаючи з 1953 року, 
докладніше висвітлюються різні сторони їхнього побутування. Інколи можна натрапити на вельми 
характеристичні папери, як акти вилучення цінних експонатів з музеїв чи їхня вимушена передача 
іншим установам тощо.

Активний музейницький рух на Полтавській землі розпочався 1917 року заснуванням двох ре-
гіональних музеїв у Хоролі й Миргороді. Про перший музей, його ініціатора та історію є докладні 
дані й матеріали, що зберігаються далеко за межами України, на Уралі, в Єкатеринбурзі. В Ураль-
ському архіві літератури та мистецтва у фонді відомого російського письменника й фольклориста               
В.П. Бірюкова зберігається його щоденник, власні друковані видання хорольського періоду, примір-
ники газет м. Хорола за 1917 рік, інші папери. Він був ініціатором влаштування виставки українських 
старожитностей, на основі якої постав музей у Хоролі [4, с. 256–257].

Другим музеєм, заснованим 1917 року, був Миргородський. Лише нещодавно завдяки зусиллям 
краєзнавця Г. Журавель стала відома ця дата із документа, віднайденого в Центральному держав-
ному архіві вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВОВУ) [5, с. 222–228]. Про історію 
цього музею на сьогодні нічого не відомо. 1919 року денікінці вивезли музейні скарби, тому видат-
ному українському діячеві О. Сластьону довелося вдруге заснувати музей у 1920 році.

Утвердження совєтської влади на початках 20-х рр. ХХ ст. йшло разом з активним атеїстич-
ним наступом: характерним було закриття храмів, вилучення мистецьких цінностей і культового 
майна, передача їх до музейних сховищ. Бо пізніше, десь наприкінці 20-х рр. ХХ ст., цього вже 
не практикувалося. Дипломатичної етики щодо церковної спадщини не дотримувалися – її просто 
знищували. В ДАПО нам вдалося віднайти два списки художніх речей, забраних з Архиєрейської, 
тобто Покровської, церкви в Полтаві, датовані 27 лютого і 3 березня 1921 року [6]. До Центрально-
го пролетарського музею Полтавщини (колишнього природничо-історичного музею Полтавського 
земства) було передано культові предмети XVІІ–ХІХ ст. Серед них: українські візерунчасті килими, 
плащаниця, портрет невідомого архиєрея, ікони, чаші, потири, позолочений хрест, меблі, частини 
іконостаса роботи знаменитого сницаря і скульптора Сисоя Шалматова – царські врата, різьблені 
статуї, голови ангелів.

Цікавим є документ, що має назву «Спис речей, одібраних з картинної галереї для партклубу» за 
1925 рік [7]. У переліку названі предмети типово дворянського побуту: бра, канделябри, супові вази, 
порційні соусники, столові сервізи, підставки для ножів, стаканів і ваз, бокали, чарочки для лікеру 
та вина, вазочки для варення і для морозива, кришталеві маснички, килими, різні набори меблів, у 
тому числі столик самоварний, трюмо. Або ж гравюра із зображенням красуні-графині Потоцької, 
літографія із зображенням німфи, малярські композиції з видами моря, чужоземні краєвиди, Мадон-
на, дівчина з квітами, акварельні голівки аристократок, пастель «Поцілунок» та інше. Чому їх треба 
було вилучати з картинної галереї для ідеологічної установи ? У партклубах провадилися диспути 
про світову революцію большевиків, виступали з лекціями й доповідями, в яких акцентувалося на 
основоположних принципах диктатури і гегемонії пролетаріату. В партклубі вищеназвані побутові 
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предмети не бралися на державний облік, як це прийнято в музеях. Ясна річ, що названі коштовні 
столові приладдя, кабінетні меблі й витончені мистецькі твори розбирали члени ВКП(б) для своїх 
домашніх потреб. Тобто відбувалася експропріація і крадіжка награбованого дворянського майна 
плебейським прошарком, який прийшов до влади. 

Як відомо, в Україні до доби УНР національна аристократія займалася збиранням історичних, 
культурних і мистецьких речей. Вони слугували для оздоблення помешкань, для приватного ко-
ристування, а інколи для задоволення родової пихи. Найбільші приватні зібрання у старосвітській 
Полтавщині мали нащадки українських гетьманів Д. Апостола – Муравйови-Апостоли, К. Розумов-
ського – князі Рєпніни, козацької старшини – Кочубеї, Галагани, Горленки, Бутовичі, Ломиківські, 
Лук’яновичі, Родзянки, Трощинські, Марковичі, Милорадовичі, нащадки прибулих дворян – Капніс-
ти, де Бальмени, Фролови-Багрєєви. Представники цих родів, як це було прийнято у ХVІІІ і ХІХ ст., 
їздили за кордон, скуповували предмети й зразки мистецтва, що були модними на той час. Тому в 
їхніх приватних зібраннях переважали взірці тодішньої поточної матеріальної культури і мистецька 
продукція Західної Європи. Передусім це комплекти меблів, тканини з Європи й Сходу, набори з 
порцеляни і скла, бронзові статуетки, зразки малярства, скульптури й графіки, зброя тощо. 

Широковідомі на сьогодні колишні збірки, приміром князів Кочубеїв чи Рєпніних, що склали 
основу Полтавської картинної галереї, нащадків українського вельможі Д. Трощинського, історика 
В. Ломиківського чи дворян Фролових-Багрєєвих, що надійшли до Миргородського музею, не мали 
виразного національного спрямування. З українством їх єднали окремі предмети, передусім пор-
трети та ікони стилю українського бароко. Саме останні пензля знаменитих Боровиків і В. Борови-
ковського були у Трощинських і Ломиківських.

З названих приватних музейних зібрань вирізнялися значний за обсягом музей славетної дво-
рянки К. Скаржинської, який вона подарувала Полтавському земству (в 1906 р.), а також велика і 
потужна за характером збірка Галаганів із Сокиринець колишнього Прилуцького полку й повіту Пол-
тавської губернії. На жаль, на сьогодні ніхто з фахівців історії рідної культури і рідного мистецтва 
не згадує про Галаганів як збирачів українських старожитностей, меценатів, фундаторів храмів і 
споруд. Галаганівська збірка складалася з речей української історії, різних царин культури, творів 
пластичного та орнаментального мистецтва, раритетів театральної культури, коштовного архіву 
й бібліотеки. Приватна збірка Галаганів щасливо пережила катаклізми кінця 10–20-х рр. ХХ ст. і 
збереглася у недоторканості. Останній власник Сокиринець Ламсдорф-Галаган спеціально органі-
зував публічний музей для громадського огляду.

1927 року постало питання про перевезення музейних скарбів до повітового міста Прилуки. В 
ДАПО зберігається документ дирекції Полтавського музею, який свого часу надіслали до губосвіти 
у справі перевезення музейних експонатів із Сокиринець до Полтави. На здійснення цього наміру 
просили виділити два вагони, асигнувати З мільйони карбованців (за тодішнього грошового курсу) 
й розпорядитися, щоб Прилуцький і Сокиринський виконкоми не чинили перешкод. У службовій за-
писці подається таке мотивування: «… у старому родовому маєтку Галаганів маються речі остільки 
цікаві для науки і для мистецтва, що вони мають бути в якомусь центральному місці, де б широкі 
кола громадянства мали змогу використати їх для науки, сприяли розвитку української, а тим самим 
і всесвітньої культури. Таким місцем якраз являється Центральний пролетарський музей у Полтаві, 
де є багато вищих і середніх шкіл, де є наукові сили, які користуються музейним матеріалом для 
своєї роботи і яким вони так потрібні.

До того ж хоч збірки Полтавського музею величезні, є в ньому деякі відділи, представлені слабо 
через те, що в дореволюційний часи добути щось для музею у багатого полтавського панства не 
було можливости і тільки революція дала змогу поповнити музей коштовними речами панського по-
буту, як картини, меблі, фарфор, хрусталь і т.п. В Сокиринцях дуже багато речей для цього відділу 
і при тім незвичайної ваги, бо вони також мають значіння чисто мистецького боку» [8].

У цьому документі за 1927 рік написано, що «місцеве населення і влада не бажають допустити 
з Сокиринець у Полтаву усі ці речі, впорядкувавши з них на місті вже свій музей» [9].

Наступного, 1928 року в «Бюлетені Прилуцького окружного музею» у двох числах докладно 
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подано перелік скарбів галаганівської збірки, що стала наріжним каменем новопосталого музею 
[10, с. 77–85].

В ДАПО зберігається небагато документів про діяльність музеїв за 20-ті рр. ХХ ст., передусім 
Лубенської округи. Докладніші матеріали збереглися про діяльність державних музеїв області піс-
лявоєнного часу. Вони сконцентровані у річних звітах, різного роду службових паперах, надісланих 
на адресу облуправління культури. 

Насамперед вони яскраво висвітлюють ставлення місцевих керівників до культури. Навесні 
1924 року на засіданні Миргородського райвиконкому вирішили виселити музей з будинку колиш-
нього купця С. Івашини-Надтоки в інший будинок. На цю постанову завідувач музею І. Плескач у 
листі до Лубенського окружного відділу народної освіти писав: «Висилка музею пошкодить художнім 
і науково-історичним цінностям» і «будинок школи, куди мають перевести музей, як по зовнішности 
, плану, так і по величині не відповідає завданням і вимогам музею» [11]. За рік до цього музею ви-
ділили націоналізований мурований будинок на Гоголівській вулиці, 127, що мав 6 кімнат площею 
240 кв.м. Його інтер’єри (за проектами сина О. Сластьона – Юрія, котрий мав хист архітектора) були 
пристосовані для потреб музею.

Недопустимість виселення Миргородського музею в інше непристосоване приміщення підтвер-
див і директор Полтавського музею, археолог М. Рудинський [12]. Терміновим листом Полтавському 
губвиконкому і Лубенському окрвиконкому Наркомосвіта з Харкова категорично заборонила будь-
яке переведення у Миргороді, адже це може «призвести до порушення діяльності музею, псування 
і навіть загибелі експонатів одного з найцінніших провінційних музеїв Полтавщини» [13]. 

Зі звіту Миргородського райвиконкому довідуємося, що у 1926–1927 роках у музеї нарахову-
валося 447 експонатів художньо-промислового відділу, 420 – археолого-історичного, 129 – сіль-
ськогосподарського, 180 – етнографічного, 126 – природничого [14]. Зі згаданого вище документа з 
ЦДАВОВУ, що має назву «Акт огляду Миргородського районового музею», випливає, що на кінець 
1932 року в музеї були ліквідовані мистецький, етнографічний та природничий відділи. З початком 
1933 року почала формуватися нова експозиція у пропагандистсько-дидактичному аспекті. З тексту 
акту, складеного київським музейником М. Горватом, довідуємося, що Миргородський райвідділ 
освіти свавільно відібрав у музею дві кімнати, «де улаштував свою канцелярію й сидів у музеєві 
більше року (до листопаду 1932 року)» [15, с. 223].

Проте, незважаючи на такий тиск і волюнтаристську дію, Миргородський краєзнавчий музей 
був найкращим на Полтавщині і взірцевим для музеїв у Лубнах, Хоролі, Гадячі, Прилуках, Ромнах. 
Музей у Миргороді, як і багато інших музейних установ, пережив окупацію німецьких нацистів, гра-
бування експонатів і спалення будинку. 

З 1943 року відновлюється діяльність музейних закладів Полтавської області. Зі звітів музеїв, 
що зберігаються в ДАПО, вимальовується реальна, невтішна і навіть драматична картина їх існу-
вання. Миргородські музейники, зокрема з 1946 року, коли директором став І. Калюжний, створили 
виставку, присвячену нещодавно закінченій війні, потім відновили експозицію. На початку 1950-х 
років музейні будинки в Лохвиці, Лубнах і Миргороді потребували капітального ремонту, але місце-
ва влада коштів не виділяла. Тому Лохвицький краєзнавчий музей упродовж 1950–1953 років був 
закритий.

У серпні 1952 року чиновники комітету в справах культурно-освітніх установ у Києві вирішили лік-
відувати музеї в Миргороді, Лубнах і Лохвиці [16]. Питання про їхню ліквідацію було узгоджено з пар-
тійним керівництвом і Радою Міністрів УРСР. Місцева влада у Полтаві й районних центрах сприйняла 
це як належне до виконання. Одночасно наближалося офіційно заплановане свято – 300-річчя прилу-
чення України до Московії, і музеї, як установи культурно-освітнього й пропагандистського характеру, 
повинні були взяти участь у масових заходах. Тому швидко знайшли кошти на ремонт музейних за-
кладів. 1 травня 1954 року відкрили музей у Лохвиці, 20 червня 1954 року – в Миргороді.

У першій половині 50-х років ХХ ст. в обласних центрах були створені комісії по міжвідомчому пе-
рерозподілу музейних експонатів. За задумом членів комісії, так би мовити, «багатші музеї», до яких 
належав і Миргородський краєзнавчий музей, повинні були частину своїх експонатів, насамперед 
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мистецьких творів, передати «біднішому» Полтавському художньому музею. А бібліотечні скарби, що 
зберігалися в одній з кімнат музею в Миргороді, передати Центральній державній історичній бібліоте-
ці в Києві та деяким установам Полтави. Мотивувалося це тим, що у книжковому фонді районних му-
зеїв не можна зберігати літературу чужоземними мовами, видання дореволюційних років (вони квалі-
фікувалися як «застарілі видання»), вилучалися ті книги, що не висвітлювали історії даного краю.

12 січня 1954 року працівники музеїв Полтави склали акт про невідповідність зберігання мис-
тецьких творів у Миргороді (вони були виставлені в експозиції) та Лохвиці (їх зберігали на гори-
щі музейного будинку), про потребу негайної реставрації [17]. Через три місяці обласна партійна 
газета спішним порядком друкує статтю заступника директора Полтавського художнього музею                   
П. Горобця. В ній зазначалося: «В Лохвицькому і Миргородському краєзнавчих музеях довгий час 
зберігалися твори живопису ХVІІІ та першої половини ХІХ сторіч. Для зберігання таких творів живо-
пису в районних музеях немає можливості створити відповідні умови, тому полотна псуються і бага-
то з них вже зараз потребують реставрації. В той же час вони можуть бути цінним і значним поповне-
нням експозиції російського портретного мистецтва в Полтавському художньому музеї» [18, с. 2].

У Миргороді музейники працювали з ентузіазмом, збирали експонати, активно писали для міс-
цевої газети з питань історії свого краю й поточного музейного життя. Наприкінці листопада 1954 
року вони відкрили картинну галерею із зразків довоєнного зібрання. Як писав працівник музею, а 
згодом український поет А. Шевченко, у галереї демонструвалися твори українських і російських 
мистців ХVІІІ–ХІХ ст. Раніше вони зберігалися у палацах і кам’яницях дідичів і шанувальників куль-
тури та історії на Миргородщині. Низка робіт належала класикам українського мистецтва В. Борови-
ковському та О. Сластьонові. Відкриття картинної галереї в Миргороді було неадекватно сприйнято 
в Полтаві. Спішно з обласного управління культури направили листа до Миргородського райкому 
партії з пропозицією про зняття з посади директора музею К. Гунька. Перед цим полтавці приїхали 
й забрали більш як півтора десятка творів, а К. Гунько, як патріот музею, все-таки не віддав кількох 
малярських композицій. Нині вони є гордістю миргородців.

За офіційними розпорядженнями Міністерства культури УРСР до Полтави були передані ко-
штовні малярські роботи ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (початковий список включав понад два 
десятки експонатів). Серед них були портрети вельмож О. Безбородька та Д. Трощинського пензлів 
австрійця Ф.К. Лампі й українця В. Боровиковського, артистично виконаний пастельний портрет 
миргородської дворянки С. Вульферт, фахово виконана копія «Флора» із зібрання історика й етно-
графа В. Ломиківського, портрет генерал-лейтенанта В. Орлова-Денисова пензля англійця Дж. Доу 
із зібрання декабристів Муравйових-Апостолів, портрет дідички Данилевської роботи талановитого 
кріпака Яремка з Олефирівки, портрети представників роду Фролових-Багрєєвих, князя Прозоров-
ського, невідомих осіб тощо.

З погляду більшовицьких ідеологів з Києва та Полтави експонувати портрети із зображеннями 
аристократів у провінційному музеї не можна було. В музейній експозиції передусім треба було ви-
світлювати історію, починаючи з жовтневого перевороту 1917 року. 

Миргородський краєзнавчий музей ще й раніше зазнав відчутних втрат. Десь 1933 року до Га-
лереї картин Тараса Шевченка в Харкові був переданий портрет А. Лук’яновича пензля Великого 
Кобзаря (нині він у Києві). Невідомо, де подівся портрет Вульферт в образі амазонки на коні роботи 
незабутнього І. Рєпіна, який старожили бачили в повоєнні роки. Деякі з мистецьких речей потра-
пили до Харкова та Одеси. У 50-х рр. ХХ ст. немало бібліотечного і музейного майна вивезли до 
Центральної державної історичної бібліотеки в Києві, Полтавського краєзнавчого музею, до музею 
Полтавської битви. Приміром, до останнього: комплект журналу «Русская старина», окремі числа 
«Киевской старины», газети «Полтавские губернские ведомости» за 1851–1861 роки, звіти Пол-
тавського земства. Літературу чужоземними мовами передали 1950 року [19, с. 4]. Того ж року в 
зв’язку з організацією Літературно-меморіального музею Івана Котляревського до Полтави вивезли 
річний комплект рідкісного журналу «Основа» за 1861 рік з відбитками печатки «Бібліотека та архів 
Миргородського музею» і написом «Миргородская общественная библиотека», що була заснована 
українським письменником А. Свидницьким.
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У Лохвицькому краєзнавчому музеї старосвітські картини й портрети зберігали не на належному 
рівні, вони мали пошкодження у вигляді порізів і вдавлень, осипання фарбового прошарку. Їх забра-
ли до Полтави [20] й реставрували. Оскільки директор музею П. Шведченко був індиферентним до 
образотворчого мистецтва і не чинив такого спротиву, як його колега з Миргорода, то Полтавський 
художній музей у жовтні 1954 року подарував зі своїх збірок Лохвицькому музею 2 народні рушники, 
2 плахти, 2 хустки і 6 робіт сучасних київських майстрів. На додачу їм також передали помпезні 
агітаційні альбоми й плакати для експозиції. Крім мистецьких творів і літератури, з музею вилучили 
експонати з дорогоцінних каменів, золота й срібла. З-поміж них: золоті хрести, срібні чаші, ложеч-
ки, дарохранительниці, монети, медалі «За усердие», «За усмирение Венгрии и Трансильвании        
1849 г.», «За усердную службу 1881–1894 гг.», Георгіївський хрест та інше. Влітку 1955 року з музею 
до Центральної державної історичної бібліотеки вивезли видання дореволюційного періоду, бо для 
музею вони «не мають ніякої цінності» [21].

З наведеного констатуємо, що українські музеї на прикладі Миргородського і Лохвицького за-
знавали ідеологічного тиску, адміністративних свавільних дій, а цінні мистецькі експонати, бібліо-
течні й архівні надбання ґвалтовно вилучалися до центральних закладів історії та культури. Вна-
слідок таких дій експозиції регіональних музейних установ ставали біднішими й менш виразними. 
Крім того, офіційна влада вимагала будувати музейні експозиції у відповідності з марксистсько-
ленінською схемою розвитку людського суспільства. Як бачимо, вимальовується доволі драматич-
на, а подекуди й трагічна історія музеїв Полтавщини в Україні ХХ ст.
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«МALARZ I ZEBRAK» З КРИНИЦІ

Ім’я лемківського художника Никифора Дров-
няка (1895 – 1968) можна побачити у «Світовій 
енциклопедії наївного мистецтва» (Лондон, 1984), 
де він представлений поряд із такими визначними 
майстрами, як Анрі Руссо, Ніко Піросманішвілі, Іван 
Генералич. Його творчість в історії українського 
мистецтва нині стоїть урівні з творчістю К. Білокур 
та М. Приймаченко. 

Лемки – етнографічна група українців, що меш-
кали в українських Карпатах на обох схилах Схід-
них Бескидів, між річками Сян і Попрад у межах 
сучасної Польщі, та на північний захід від ріки Уж у 
Закарпатті до річки Попрад у Словаччині.

Як засвідчують історичні джерела, лемків ко-
лись називали «хорватами». Літописець Нестор 
зазначав: «Иживаху в мирі поляне и древляне и 
сиверяне и вятичі и хорвате». Якщо взяти до ува-
ги, що звуки «г» і «х» при вимові часом чергуються, то слово «хорвати» означає ті, що живуть в 
горах, межи горбів. Інші історики, як, от чеський славіст Павло Шафарик у праці «Про походження 
слов’ян» також вважають , що хорвати проживали на нинішній території Лемківщини, тобто в За-
хідній Галичині. До складу Київської Русі ця земля увійшла 855 року. А вже 906 року її вої брали 
участь у поході на Царгород у складі дружини князя Олега. 

Лемкам випала важка доля, як і усьому українському народові. Значна частина їх після Другої 
світової війни була переселена в Україну, а решта залишилася у Польщі. Багато їх було депортова-
но з Карпат 1947 року в ході горезвісної операції «Вісла» і розпорошено на землях, які відійшли від 
Німеччини до Польщі після Другої світової війни (північний захід Польщі). Однією з причин операції 
«Вісла» була діяльність у Лемківщині Української Повстанської Армії, яка боролася з комуністични-
ми режимами Польщі й СРСР. Не питаючи згоди людей, комуністична влада насильно переселила 
понад півмільйона лемків з рідної української землі. Обіцяли «золоті гори», нові хати, що всіх роз-
селять селами, як жили доти. Люди, що століттями жили в Бескидах, не хотіли йти зі своїх місць, 
але їх депортували брутально й силою. Протягом 1945–1946 років Лемківщину покинуло понад 
півмільйона люду.

Чимало лемків, переселених на північний захід Польщі, асимілювалося з поляками. Довоєнні 
протиріччя між «руським» та «українським» рухом, які ще більше загострилися після Другої світової 
війни, не сприяли самовизначенню значної частини лемків як українців. Разом з тим частина лемків 
Польщі вважає себе українцями і групується навколо організації «Об’єднання лемків». 

В Україні лемки в основному осіли в Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській областях, а 
також розсіялися по Київській, Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одесь-
кій та інших областях.

Лемки, за словами І. Франка, «стійка історично і етнографічно група», зуміли зберегти давні 
архаїчні риси традиційного мистецтва, під впливом якого зростав Никифор з Криниці. Особливо 
славиться лемківське оригінальне писанкарство, засобами якого були бджолиний віск та писальце. 
Віск лемки вважали атрибутом народної магії, бо його створювала божа комаха – бджола, що літа 
під сонцем. Вишивка Лемківщини – також оригінальне явище в історії українського народного мис-
тецтва. Вона не тільки відбила у собі основні риси, які характеризують загалом українську народну 

Никифор. Святий Миколай
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вишивку, а й риси мистецтва сусідніх єв-
ропейських народів.

Мистецький доробок митця дуже 
великий – майже 30 тисяч акварелей і 
рисунків. Цифра грандіозна, але вона 
цілком реальна для Никифора, який ви-
різнявся дивовижною працездатністю і 
малював до самої смерті, що спіткала 
криницького майстра у 73 роки. 

Про Никифора Дровняка земляки ка-
зали: «Цілими днями нічого не робить, на-
віть не жебрає до пуття, а тільки вимазує 
аркуші паперу, малюючи на них будинки 
та фігури» (пригадується, таке ж казали 
й про Катерину Білокур богданівські кол-
госпники). Приїжджих застерігали, щоб 
ті тримались осторонь і не купували його 
картин, а діти кричали художникові в об-
личчя: глухий, німий, недоумкуватий. Кон-
силіум краківських психіатрів визнав його 
«розумово недорозвиненим, із низьким 
рівнем інтелектуальності». А втім, його 
творчість – одне з найпомітніших явищ у 
наївному мистецтві ХХ століття.

Картини Никифора Дровняка порів-
нюють з найкращими зразками україн-
ського примітиву XVI–XIX ст., зокрема з 

народними картинами «Козак Мамай», іконами і народними мальовидлами-портретами, малюн-
ками на склі, кахлях та дереворізами. Твори Никифора, написані під відчутним впливом україн-
ського народного мистецтва, вирізняються декоративною виразністю малюнка, тонким відчуттям 
колориту, контрастністю кольорів, ритмічністю. Дровняк ніколи не бував у мегаполісах, не літав 
аеропланами, проте на його картинах постають величні хмарочоси, цілі міста зображені з висоти 
пташиного лету. Він не був одружений, не мав романів із жінками, але малював вишукані еротичні 
сюжети. Він «проектував» фантастичні квітучі міські квартали, перетворюючи похмурі сірі будівлі на 
розкішні букети з рослин та квітів.

21 травня 1895 року в містечку Криниця (Польща), де тоді проживало понад 90% українців, німа 
русинка Євдокія Дровняк народила сина. Охрестили його Єпіфаном на честь св. Єпіфанія, якого 
Церква вшановує 25 травня. Але через екзотичність того ймення немовля стали звати Никифором. 
Про батька дитини містом ходили різні чутки. Криниця – курортне містечко, розташоване біля під-
ніжжя Низьких Бескидів. Місцеві жителі заробляли переважно обслуговуванням відпочивальників. 
Саме прибиральницею на віллі «Три троянди» й працювала Явдоха. Зокрема прибирала й у кім-
наті немолодого заможного художника. Згодом дівчина завагітніла. Справу залагодили традиційно: 
Явдоху вигнали з роботи, пан-художник залагодив справу за допомогою грошей, а прислузі під 
загрозою звільнення було суворо заборонено поширювати плітки.

Шкільна наука давалася Никифору важко. Навчання довелося полишити. Навчився хіба що 
писати друкованими літерами, трохи читати та рахувати. А ще малювати – спочатку грифелем на 
дошці, згодом олівцем на клаптиках паперу. За цей хист криничани іронічно прозвали Никифора 
«Матейком». Це прізвище славетного польського живописця стало на ціле життя його прізвиськом. 
Наївний Никифор, навряд чи відаючи, хто ж то такий був його «тезка», навіть почав підписувати 
свої малюнки: «Нікіфор Матейко, Артиста Маляж, Криніца».

Никифор. Міський краєвид
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Під час Першої світової війни помирає Євдокія Дровняк, залишивши синові скриню зі «скарбом» 
та свою фотографію, яку художник беріг усе життя. Одна з його тодішніх робіт має назву: «Нічого 
немає поряд з Никифором». Відомо, що талановиті особистості часто є безпорадними людьми, 
особливо в скрутну годину. Але Дровняк жебрати не пішов. Його ровесниця Параска розповідала, 
як митець заходив до неї, коли був голодним. Молодиця завжди давала йому їсти. За це Никифор 
«платив» своїми іконками. Малоосвічена жінка не могла осягнути всю цінність картин, для неї ті об-
разки були звичайним папером, яким добре розпалювати піч. Никифор мовчки це споглядав.

Постійні мандри від хати до хати, за будь-якої погоди й пори року, нерідко впроголодь, з но-
чівлею на горищі чи в стодолі – серед таких житейських випробувань минуло дитинство хлопця. 
Через вроджену ваду, прирослий язик, він мав проблеми з вимовою й від того сторонився людей. 
Ваду можна було б усунути в лікарні, але хіба міг син знедоленої Євдокії Дровняк розраховувати 
на лікарську допомогу? Ізольованість від довколишніх людей у Криниці ще більше зосереджувала 
Никифора на малярстві, яке стало єдиною метою і стимулом існування. З раннього дитинства він 
намагався малювати – чим і на чому тільки можна було. Зокрема, як і всі лемки, він виконував 
паперові узорні прикраси – витинанки, що поширились в інтер’єрах лемківських хат у середині ХІХ 
ст., а також малював писанки. 

І. Франко високо оцінив майстерність українських витинанок, закликав етнографів вивчати їх, 
опублікувати альбом зразків, акцентував увагу на давності традицій «заквітчування» паперовими 
прикрасами українських хат. Важлива його думка – поширення витинанок як прикрас хат із Східної 
України. Він писав: «Важко нам погодитися з твердженням В. Шухевича, що цей звичай недавній. 
Надзвичайна оригінальність узорів і відпрацьована техніка тих витинанок суперечать цьому. Зда-
ється, що цей звичай в Галичині… занесений із Східної України. В одній повісті Квітки-Основ’яненка 
йдеться про подібне витинання орнаментів і клеєння голубів з кольорового паперу та прикрашуван-
ня ними сільської хати у великодню суботу. Квітка-Основяненко писав про це близько 1835 року, 
зображуючи життя людей в околиці Харкова».

Никифор. Місто
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Так само вплинули на творчість художника й оригінальні писанки. Їх зазвичай «писали» жінки-
газдині, коли хатню роботу було зроблено, а діти вже спали. Перш ніж взятися за писальце, лемки-
ня одягала чисту сорочку, молилася і тільки тоді в тиші і спокої народжувалось її диво.

Всі символи лемківських писанок відрізняються від інших технологією написання. За допомогою 
писальця роблять декілька елементів: крапку, пряму кому, кому, нахилену вліво, кому, нахилену 
вправо, хвилясту кому. На писанках бачимо як геометрично-абстрактні, так і космічні, рослинні, 
зооморфні, побутово-предметні та каліграфічні символи. У лемків є один цікавий різновид – «бочі-
вочки», коли малюнок творили навколо всієї писанки у вигляді широкого пояса.

Никифор постійно малював, це був його спосіб життя. З самого ранку криничани і курортники 
бачили, як він сидів на низенькому мурі при тротуарі (найчастіше – біля костьолу) і цілий день 
малював звичайнісінькими дитячими акварельними-ґудзиками фарбами – не звертаючи уваги на 
людей довкола нього, які нерідко кидали дошкульні зауваження. Робив невеличку перерву лише 
для того, аби з’їсти шмат хліба. І так щодня. Взимку він сидів при столі в помешканні, яке по війні 
винаймав у чужих людей, а пізніше, нарешті, виділеного владою для маляра. 

Відкрив Никифора львівський художник Роман Турин (1900–1979), батьки котрого в той час 
володіли пансіонатами в Криниці. У 1931 році він одразу побачив самобутній і масштабний талант 
скромного лемка. Як наслідок, 1932 року роботи Никифора вперше експонувались поряд з творами 
художників «Української групи» в Парижі в галереї «Leon Marseille» на бульварі Вольтера, 7. Ви-
ставку з 200-ма малюнками Никифора Дровняка організував Український народний музей ім. Тара-
са Шевченка зі Львова. Опісля польський художник Єжи Вольф опублікував нарис «Маляр наївного 
реалізму у Польщі» («Аркади», 1938 р.). Друга виставка із 105 творів Никифора відбулася у Львові. 
Вона мала назву «Виставка художника-самоука Никифора» і тривала протягом двох місяців.

 31 грудня 1949 р. відбулася велика виставка у Варшаві. Та найбільшого розголосу Никифорова 
набула виставка 1959 року в Парижі. 

Польська влада старалась докінчити пла-
новану ще перед війною полонізацію лемків-
русинів, реалізуючи наміри насильницької аси-
міляції й утворення однонаціональної Польщі. 
Никифора кілька разів було депортовано, але 
він повертався з вигнання і мав клопоти з 
місцевою владою. Так, «Gazeta Krakowska» 
(28.03.2003) у статті «Malarz i zebrak» напи-
сала: «Milicyjne dokumenty z poczatku lat 50 
donosily: «(...) malarz Nikifor (ps. Matejko) wloczy 
sie po wszystkich ruchliwych ulicach Krynicy (...) 
uprawia proceder zebractwa (...) wystawiajac 
przy tym swa sztuke malarska, stwarzajac przy 
tym niekorzystny aspekt polityczny (...) przynosi 
olbrzymie szkody polityczne i moralne (...) 
Jeszcze w 1966 r. zatwierdzone przez powiatowa 
PZPR opracowanie mowi o malarzu i zebraku».

 Щоб йому допомогти, в 1955 р. з Варша-
ви до Криниці приїхав проф. Александер Яц-
ковський – уповажений міністром культури з 
листом від Польської академії наук. Провів 
розмову з одним із начальників у Криниці, 
вказуючи на заслуги відомого уже маляра. 
На це очільник байдуже відказав: «Co wy 
w nim widzicie? Przeciez to zebrak! wloczega! 
A te jego obrazki? Dziecko by lepiej umialo 

Сергій Олешко, памятник Никифору у Львові
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namalowac! A tu, zdawaloby sie powazni ludzie, przyjezdzaja, interweniuja» (Polska Sztuka Ludowa, 
№ 3–4 1985, с. 236).

 Коли Никифора не вдалося черговий раз виселити з Криниці, почали робити з нього поляка. 
Видумали йому ім’я Ян, з ім’я Никифор зробили прізвище, а Анджей Банах (високий функціонер) 
видумав навіть батька, поляка Ґеримського. Навіть за кордон Никифор виїхати не міг без проблем, 
бо не мав справжньої метрики, а користувався фальшивою, виданою йому як полякові. Никифор не 
протестував, бо хотів залишитись в улюбленій, рідній Криниці і боявся, що його можуть арештува-
ти. Етнограф Павло Стефановський опублікував у часописі «Наше слово» (№ 38, 29.09.1971) так 
званий метрикальний родовід Никифора, виданий 20.05.1960 р. Урядом цивільного стану в Криниці, 
потрібний для виставки творів Никифора в Зеленій Гурі – в третю річницю його смерті, з якого ми 
вперше дізналися про достовірні дати життя майстра… 

Він був самотній у страшному дитинстві і в усіх подальших роках. І в пору гучного успіху лишав-
ся таким же самотнім. Таким його й відтворено у пам’ятникові, створеному львівським скульптором 
Сергієм Олешком: ніби стомившись, Никифор Дровняк присів на камінь біля собору Бернардинів у 
Львові. Пам’ятник відкрито у переддень 101-ї річниці від дня його народження. Було б добре, якби 
поруч відкрився його музей, адже робіт Никифора у зібраннях львівських музеїв та колекціонерів 
є достатньо. 

Антоніна ЛИТОВЧЕНКО,
мистецтвознавець

ПОРТРЕТ ГРИЗЕЛЬДИ ВИШНЕВЕЦЬКОЇ В ЗБІРЦІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Серед портретів з галереї князів Вишневецьких, що зберігаються в Національному музеї історії 
України, вирізняється портрет Гризельди Вишневецької [1, с. 105]. Це єдиний у колекції жіночий 
портрет, але унікальність його не в цьому. Навіть при побіжному огляді однакових за формою і 
розміром портретів з Вишневецького замку стає помітним, що портрет Гризельди Вишневецької 
інший за манерою виконання, за колоритом, хоча йому притаманні всі риси «сарматського» пор-
трета – площинність, лінеарність, присутність герба, напису. На темно-брунатному тлі – поколінне, 
з поворотом на 3/4 праворуч зображення жінки, яка прожила нелегке життя. Погляд великих миг-
далевидних очей спрямований на глядача, але неначе проходить крізь нього. Обличчя спокійне, 
зосереджене. Міцно стулені вуста з випнутими вперед нижньою губою і підборіддям свідчать про 
неабияку сильну натуру і гонор. За традицією головний убір складний. Очіпок виготовлений з ме-
реживної сітки поверх полотна. На очіпок накладено убрус, що довгими хвилястими трикутниками 
спускається на груди. Завершує головний убір чотирирога шапка. Вона виготовлена з пухнастого 
хутра, внаслідок чого ріжки виглядають заокругленими. Подібна шапка зображена на портреті пані 
з роду Шліхтингів. Портрет датується 1676 роком і зберігається в Національному музеї у Позна-
ні [2, с. 201]. Чотирирогі шапки вийшли з моди наприкінці XVII ст. [3, с. 161]. Загальний колорит 
вбрання Гризельди Вишневецької – глухий, темно-коричневий з незначними фрагментами білого. 
Важко визначити, який верхній одяг на княгині, ймовірніше за все – це жупан довжиною вище колін 
з хутряними опушками по краях і на рукавах. Нижче бачимо рясну спідницю того ж кольору. Дещо 
кокетливо виглядають вишиті призбирані рукави кошульки (сорочки).

У палаці ординатів Замойських у Варшаві знаходився портрет Катаржини Замойської – матері 
Гризельди. Порівнюючи зображення на обох портретах, можна помітити, що у матері овал обличчя, 
особливо його дещо «важка» нижня частина, і погляд – такі самі, як у дочки [4, с. 415].

У Речі Посполитій на жінку покладалася велика відповідальність за свою сім’ю, оскільки часи 
були жорстокі. Чоловіки майже весь час були на війні. Підраховано, що у Польщі в XVII ст. було 
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лише 32 мирні роки [2, с. 18]. Проте на жіно-
чих портретах відображали насамперед такі 
риси, як побожність, доброчинність, скром-
ність і, звичайно, шляхетне походження. Тож 
і на портреті з НМІУ Гризельда Вишневецька 
тримає в правій руці чотки, а ліву поклала 
на книгу з металевими застібками. Судячи з 
наявності на обкладинці книги медальйона, 
це – молитовник. Поряд на столику, як і має 
бути на «сарматському» портреті, – корона, 
символ приналежності до князівського роду. 
Ліворуч унизу симетрично до столика зобра-
жена архітектурна конструкція з горизонталь-
ним членуванням, що нагадує стіну. Праворуч 
напис польською мовою: «Grizelda Zamoyska, 
Tomasza Za / moisckiego Kanclerza Koronnego 
/ Corka, Xcia Hieremiego Wiszniowiec / kiego 
Woiewody Ruskiego Zona / Matka Michala 
Krola Polskiego» (Гризельда Замойська; То-
маша Заморського, канцлера коронного до-
чка, князя Єремії Вишневецького, воєводи 
руського, дружина; мати Михайла, короля 
польського). Вище зображено герб «Єліта» 
(«Jelita»). На червоному щиті розміщено три 
жовті списи, складені на зразок зірки, так що 

два бічні спрямовані вістрям догори, а середній – вістрям униз. Це родинний герб Замойських. Над 
щитом має бути шолом і стрибучий цап [5, с. 482–485]. На портреті над щитом зображена князів-
ська корона, що вказує на новий статус, який отримала Гризельда Замойська, вийшовши заміж за 
Єремію Вишневецького. З обох боків герба симетрично розміщено пальмові гілки, як їх зазвичай 
зображують у руках святих на іконах (як символ мучеництва). Автору не випадало бачити подібного 
оформлення герба. Можливо, таке оформлення свідчить про сакральне призначення портрета.

Джерельну базу стосовно Гризельди Вишневецької вивчила та виклала її у монографії поль-
ська дослідниця Ілона Чиманська [6, с. 218–231]. Гризельда народилася 27 квітня 1623 р. Вона 
була найстаршою дочкою Томаша Замойського – спадкового воєводи київського, підканцлера, а 
потім канцлера великого коронного (в 1635 р. отримав канцлерську печатку [7, с. 125]) та Катар-
жини з Острозьких. Гризельда мала великий хист до науки і вже в 10 років вправно писала листи 
латиною. Вона здобула освіту в Академії у Замості. Брат Гризельди – Ян Замойський – був першим 
чоловіком Марисеньки – дочки Генріха d’Arguien, яка після смерті Яна стала польською королевою, 
вийшовши заміж за Яна ІІІ Собєського    [8, с. 20]. Гризельда мала молодшу сестру – Іону Барбару. 
Батьки призначили для кожної з дочок великий посаг. За свідченнями сучасників, Гризельда За-
мойська в той час, коли її посватав Єремія Вишневецький, була «особа молода, розсудлива, більш 
приваблива добротою і якостями серця, ніж красою; гидкою вона, правда, не була, але була не-
гарна». Досить детально одруження описав, спираючись на польські джерела, О. Лазаревський [9, 
с. 218–221]. Єремія Вишневецький зустрів Гризельду Замойську у Варшаві, куди вона приїхала з-за 
кордону у почті королеви Цецілії Ренати. Сватом був сам король Владислав IV. Батько Гризельди 
з великою радістю погодився на цей шлюб. Лазаревський розповідає про пишні заручини і весілля, 
яке тривало 15 днів. Зауважує, що Єремія Вишневецький витратив на нього 250 тисяч злотих [9, 
с. 218]. Весілля описане досить детально. Стосовно дати вінчання серед дослідників немає одно-
стайності. Називаються 1 грудня 1637 р., грудень 1638 року, березень 1639 року. Ілона Чиманська 
вважає датою одруження 27 лютого 1639 р., а місцем вінчання – Замостя. Хай там як, але на по-
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чатку 1639 року Гризельда вже була одружена з Єремією Вишневецьким. 31 травня 1640 р. о другій 
годині дня у молодого подружжя в Білім Камені народився первісток – Михайло – майбутній король 
Речі Посполитої [6, с. 249]. Швидко, однак, молодята поїхали до Вишнівця, і родове гніздо князів 
Вишневецьких стало головною садибою княгині, хоча вона часто подорожувала маєтностями чоло-
віка. Принаймні двічі – в 1643 і в 1647–1648 рр. – вона також перебувала разом з чоловіком кілька 
місяців на Задніпрянщині. У 1648 р. вибухнуло повстання козаків під проводом Богдана Хмельниць-
кого, і Єремія Вишневецький відіслав Гризельду до Турова до своєї кузини Софії Ходкевичевої. 
Пізніше вона виїхала до Вишнівця, а після взяття повсталими козаками Бару – до Замостя. Єремія 
залишився в цей час майже без прибутків. Проте слід відзначити, що шлюб Гризельди і Єремії був 
дуже вдалим. Чоловік її ніколи не зраджував і в заповіті написав, що «вона мала милу харизму і 
була гарна опікунка до Бога» [6, с. 222]. Внаслідок війни з Богданом Хмельницьким сім’я майже 
розорилася. Коли маєтності Єремії були зайняті козаками або знищені, брат Гризельди – Ян За-
мойський – запросив їх до себе, допоміг фінансово та доручав Єремії управління своїм маєтком, 
коли сам бував за кордоном.

Єремія Вишневецький помер від ран у 1651 році. Гризельда залишилася вдовою у 28 років. Вона 
більше не виходила заміж, оскільки не мала б права опіки над сином. Після смерті чоловіка Гризельда 
переїхала до Замостя, де змушена була жити дуже ощадливо. Подальше її життя було пов’язане з 
постійною боротьбою з Марисенькою за ординації (маєтності) покійного брата. Гризельда управляла 
маєтностями досить твердою рукою, не завжди дотримуючись обов’язку тогочасних врегулювань. У 
своїх листах до приятелів просила, щоб ті представляли на сеймах і сеймиках заслуги Замойських, 
а особливо її чоловіка, перед Річчю Посполитою. І хоча це не мало впливу на вирішення земельного 
питання, однак дало позитивні результати під час виборчої кампанії на користь її сина – кандидата на 
польський трон. Обрання Михайла королем польським цілковито змінило життя Гризельди. Зі скром-
ної вдови, котра цікавилася, в основному, кредиторами і над котрою тяжів вирок вигнання, вона ураз 
стала першою дамою Речі Посполитої, перед якою всі почали запобігати [6, с. 227]. Як мати короля, 
вона перебувала на почесному місці під час коронації свого сина. Не була, втім, на його весіллі (неві-
домо, власне, чому). Намагалася допомагати синові, демонстративно виявляла йому шану як королю. 
Гризельда час від часу бувала у Варшаві, де мала свою резиденцію у королівському палаці, проте 
більшість часу проводила в Замості. Невідомо, яка хвороба була причиною смерті Гризельди, але вже 

Вишневець. Головний фасад замку
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26 березня 1672 р. вона відчула, що помирає, і написала запо-
віт. Померла великодньої неділі 17 квітня 1672 р. о 6-й годині 
ранку. Король Михайло, всупереч її бажанню бути похованою 
у родинному склепі в Замості, перевіз тіло до Варшави, і 10 
червня в соборі св. Яна відбулася урочиста похоронна відпра-
ва. На Castrum doloris (саркофазі) був встановлений овальний 
портрет небіжчиці [6, с. 231].

На портреті Гризельди, єдиному з полотен галереї Ко-
рибутів, внизу і в центральній частині фарба оплавлена під 
дією високої температури. Зараз важко сказати, чому так 
сталося. Можливо, це полум’я свічок, тоді можна припус-
тити, що портрет використовувався при похованні княгині 
Гризельди Вишневецької у 1672 р. Відповідь на це могли б 
дати, поряд з мистецтвознавчими, технологічні дослідження. 
Це ушкодження й стало причиною того, що портрет Гри-
зельди Вишневецької було вирішено реставрувати одним з 

перших серед полотен з Вишневецького замку. Цю роботу доручили реставратору вищої категорії 
Республіканської спеціальної науково-реставраційної проектно-виробничої майстерні живопису 
та предметів прикладного мистецтва А.А. Ачкасовій. У квітні 1995 р. було проведено рентгеноло-
гічні дослідження завідувачкою сектору оптико-фізичних досліджень Українського національного 
науково-реставраційного центру Н. Бредіс, яка здійснила рентгенографію чотирьох ділянок карти-
ни: лівої і правої рук та обличчя портретованої. Тобто були досліджені ті елементи портрета, які 
найчастіше піддаються пізнішим реставрацій-
ним втручанням. Змін та пізніших поновлень 
не було виявлено, за винятком очіпка. Зобра-
жений на портреті ажурний головний убір від-
різняється від первинного, на якому по краю 
очіпка проходила смуга орнаменту завширш-
ки 0,6 см. Але справжній подарунок принесла 
рентгенограма R 40/95. Під верхнім шаром 
фарби над написом польською мовою вияв-
лено попередній текст напису, розміщений 
з обох боків від герба. Латинський текст, ви-
конаний свинцевими білилами, досить добре 
надається до прочитання. Н. Бредіс зробила 
висновок, що окремі літери обох варіантів 
тексту відрізняються за написанням, що свід-
чить про неодночасність їх нанесення. Тоді ж 
в УНДРЦ старшим науковим співробітником 
В. Терпило було проведено аналізи зразків 
живопису з портрета Гризельди Вишневець-
кої. В результаті були отримані дані, які дали 
змогу зробити деякі припущення щодо да-
тування портрета. У трьох пробах ґрунту як 
наповнювач була виявлена болюсна (тобто 
темна, червоно-коричнева) глина. Відомо, що 
в кінці XV ст. у Західній Європі поширюються 
темно-червоні, болюсні, або коричнево-чорні 
ґрунти, які у XVII ст. використовуються майже 
всіма західноєвропейськими художниками [10, 

Герб князів Вишнивецьких
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с. 28–29]. У четвертому випадку вгорі на встав-
ці в ґрунт тла було використано як наповнювач 
суміш крейди з червоною вохрою. Це свідчить 
про те, що портрет Гризельди довелось до-
точити по висоті, коли портретам галереї Ко-
рибутів у період між 1744 і 1787 рр. надавали 
овальної форми. Тому сумнівним є припущен-
ня, що саме цей портрет було встановлено на 
саркофазі. Однак, можливо, під овальну форму 
портрета Гризельди зробили овальними й інші 
портрети галереї у Вишневецькому замку. При 
створенні портрета художник використовував 
пігменти, які були в палітрі живописців з дав-
ніх часів: свинцеві білила, кіновар, сажу, сурик 
свинцевий, яр-медянку. Щодо останньої, то 
вона зустрічається в XVIII–ХІХ ст. досить рідко 
[10, с. 43].

Пізніше в Національній академії мистецтв 
та архітектури було відреставровано ще кілька 
портретів з Вишневецького замку. Порівняль-
ний аналіз ґрунтів та пігментів показав, що бо-

люсна глина в ґрунті присутня на портреті Януша Вишневецького (М-411). Проте серед пігментів 
живописного шару на ньому присутня неаполітанська жовта фарба, яка почала використовуватися 
з XVIII cт. На портреті Гризельди зелений пігмент – яр-медянка, на решті портретів з галереї – ма-
лахіт. Під час реставрації було відкрито напис латинською мовою, що обрамляє герб: «Gryzeldis 
Constantia / S. Zamoscie ducissa Wisznio / wiec, regispoloni AE Michaelis primi / ALMA MATER» (Гри-
зельда Констанція на Замості, княгиня Вишневецька, короля польського Михайла І рідна мати). 
Беручи до уваги, що Михайло, син Гризельди й король польський, названий у латинському написі 
Михайлом І, а в пізнішому написі польською мовою – Михайлом, можна зробити припущення, що 
портрет створено в роки правління Михайла (1669–1673 рр.). 

Якщо вищевикладені міркування слушні, то портрет Гризельди Вишневецької (М-420) зі збірки 
НМІУ датується початком 1670-х рр. і є унікальним не лише в колекції музею, а й у спадщині укра-
їнського портретного живопису.
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Кожна книга Володимира Антоновича 
Овсійчука – справжня подія в культурному і 
науковому житті України. Сьогодні він є од-
ним із небагатьох дослідників, що вирізня-
ються глибокою ерудицією і універсальніс-
тю енциклопедичного кругозору. Коло його 
зацікавлень охоплює дуже широкий спектр 
проблем, пов’язаних з аналізом історії укра-
їнського мистецтва від Х до ХХ століття, 
від його витоків і до найвищих етапів роз-
витку. Ґрунтовні монографії В. Овсійчука 
вже увійшли до золотого фонду здобутків 
нашої мистецтвознавчої науки. Його заці-
кавлення завжди дуже широкі, масштабні, 
вони висвітлюють найцікавіші й найгостріші 
проблеми тієї чи іншої доби. Серед дослі-
джень В. Овсійчука насамперед хочеться 
відзначити «Українське мистецтво другої 
половини ХVІ – першої половини ХVІІІ ст.» 
(К., 1985); «Майстри українського бароко: 
Жовківський художній осередок» (К., 1996); 
«Українське малярство Х–ХVІІІ століть: 
Проблема кольору» (Львів, 1998); «Олекса 
Новаківський» (Львів, 1998); «Класицизм і 
романтизм в українському мистецтві» (К., 
2001) та багато інших.

Принципово важливе те, що всі проблеми розвитку українського мистецтва, еволюцію його сти-
лів і напрямів він розглядає в тісному контексті з аналізом процесів всесвітньої художньої культури. 
Саме завдяки глибоким аналогіям, алюзіям і порівнянням виявляється певна взаємодія з мисте-
цтвом інших країн. Уважний і проникливий погляд ученого висвітлює паралелі й плідні зв’язки іта-
лійського Відродження і української культури, рефлексії щодо давнього українського і візантійсько-
го іконопису з’ясовують ряд опосередкованих контактів і типологічних паралелей, постаті митців         
ХІХ ст. висвітлюються в контексті основних напрямів європейського художнього процесу. Все це 
стало наслідком глибокого і постійного вивчення музейних колекцій України, Росії, багатьох країн 
Європи, США, систематичних подорожей і знайомства з пам’ятками мистецтва. Як дослідник, Воло-
димир Овсійчук органічно поєднує в собі класичні академічні знання й підходи з емоційним сприй-
няттям творів мистецтва, а також з величезним досвідом музейної та реставраторської роботи. 

Упродовж багатьох років В. Овсійчук розробляє проблеми кольору і композиції в живописі, плід-
но працює над аналізом мистецьких процесів, еволюції художніх стилів і напрямів, взаємозв’язків 
українського мистецтва із європейською культурою. Саме ці засадничі основи стали вихідними у 
написанні нової праці, що нещодавно вийшла друком, – «Мистецька спадщина Тараса Шевченка у 

Т.Шевченко. Автопортрет. Туш. 1843
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контексті європейської художньої культури» 
(Львів, 2008). Ця монографія є наслідком 
багаторічних творчих роздумів про твор-
чість Т. Шевченка, здогадок і переживань, 
узагальнень, а відтак – несподівано гострих 
поглядів і новаторських ідей. До цього ще 
ніхто з дослідників так повно і вичерпно не 
репрезентував малярську велич Кобзаря, 
адже В. Овсійчук розглядає постать Шев-
ченка синтетично, в усій повноті образу, в 
єдності проявів – громадській, поетичній і 
малярській. Широта охоплення мистецьких 
явищ досягається кількома чинниками і на-
самперед аналітичним вивченням світового 
художнього процесу, глибоким знанням іс-
торії України і шанобливим, благоговійним 
ставленням до величі генія Шевченка.

У глибоко змістовній передмові до цієї 
монографії академік НАН України С. Пав-
люк, за сприяння якого було видано книгу, 
відзначає, що основною метою автора кни-
ги було «упіймати суть малярського єства 
Шевченка», який був для українського на-
роду «незборимою силою у віковічних праг-
неннях національної Свободи, морально-
естетичною опорою на цьому величному 
Шляху, а врешті – Лицарем нації і її Провід-
ником» (с. 7).

У пристрасному, гостро публіцистичному вступному слові Володимир Овсійчук пише, що кожне 
покоління визначає свій курс і свою життєву програму ставленням і оцінкою до священного імені 
Шевченка: «Україна тому стала Україною, що в неї був Шевченко, не загубився наш народ на задвір-
ках історії, а визначився нарешті незалежним місцем серед вільних народів, і в цьому величезна за-
слуга її геніального сина» (с. 9). Автор розглядає творчий спадок геніального художника в контексті 
європейського мистецтва, розповідає про його трагічну долю, висвітлює навчання в Петербурзькій 
академії мистецтв, у майстерні славетного К. Брюллова, розповідає про подорожі в Україну, роки 
заслання. На сторінках монографії перед нами постає образ широко обізнаного з європейським 
художнім процесом, всесвітньою культурою, глибоко зануреного в історію свого народу, його сла-
ветне минуле митця. Саме цим В. Овсійчук спростовує поширену думку про Шевченка-художника 
як про геніального самородка, котрий не мав систематичної освіти. 

Значне місце в монографії відведено аналізу портретного живопису, в першу чергу серії авто-
портретів Тараса Шевченка, що розпочалася з автопортрета 1840 р. Він, як зазначає автор, від-
криває визначну сторінку в українському мистецтві, органічно увійшовши у традицію європейського 
і російського автопортрета. Автор монографії розглядає його стилістичну спрямованість у контексті 
романтизму не тільки як мистецького стилю, а швидше як художньої течії, що існувала одночасно з 
панівним класицизмом. У творчості Шевченка романтизм став світоглядним виразником національ-
ного почуття і настрою. Слід відзначити широку амплітуду аналізованих Овсійчуком творів Брю-
лова, Кіпренського, Орлова, Делакруа, Жеріко, акцентування на зверненні Шевченка до вивчення 
спадщини Рубенса і Ван Дейка. Він чітко підкреслює, що «Автопортрет» 1840 р. став своєрідним 
маніфестом набутої Шевченком майстерності, в ньому він відходить від попередніх традицій, ви-
значає новий підхід до людини, й відтоді портрет у творчості митця розвивався по реалістичній течії 

Тарас Шевченко. Фото. 1859
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з підкресленням індивідуальних неповторних рис конкретної людини й цілого покоління, що було 
на той час новаторським, революційним підходом. Особливо тонко й емоційно В. Овсійчук аналізує 
ряд жіночих портретів, виконаних Т. Шевченком під час перебування в Україні. Це насамперед зо-
браження Т. Маєвської, Г. Закревської, М. Горленко. Дуже глибоко, емоційно і схвильовано автор 
подає психологічний аналіз портрета Катерини Кейкуатової, доля якої вразила поета і яка в уяві 
яка постає як «трагедія проданої молодості». Серце поета бентежили жіночі чари, свої почуття він 
відтворював не лише в портретах, а й у поезії, але у житті Бог послав поетові лише Музу; саме вона 
єдина була йому вірною. 

Володимир Овсійчук подає глибокий мистецтвознавчий аналіз живопису Шевченка, який є ви-
явом не лише його аналітичного, глибоко психологічного проникнення в образ портретованих, а й 
являє собою глибоке знання основ живопису і тогочасної малярської техніки. Саме ці блискучі харак-
теристики є особливо важливими у роботі. Вони стали наслідком глибокого проникнення в особли-
вості художнього методу, в технологію живопису митця завдяки тому, що В. Овсійчук має величезний 
досвід музейної та рествраторської роботи, праці живописця, а головне – вміння «бачити і слухати» 
твори мистецтва, чутливо реагувати на прекрасне, пропускати його через тонкі струни свого серця й 
душі. А вона у нього – мов та Еолова арфа, що безпомильно відчуває все істинно прекрасне!

В. Овсійчук відзначає, що Шевченко-художник вражає високою культурою рисунка, він вродже-
ний художник-портретист, наче призначений долею зберегти образи людей України, Росії, Казах-
стану. Крім того, він належить до кола найвидатніших акварелістів світу. Представлені твори, їх 
майстерний художній аналіз підтверджують цю тезу. 

Одне з центральних місць у монографії відведено детальному аналізу епохального твору укра-
їнського мистецтва ХІХ ст., – картині «Катерина». Автор зауважує, що в ньому немов втілилися май-
же всі тогочасні проблеми: політичні, національні, соціальні, моральні або взагалі загальнолюдські. 
Таких тем і таких асоціативно-масштабних алегорично-реальних образів в українському мистецтві 
доти не було. У цій картині «перепліталась історія і побутова сцена, політичний памфлет і народна 
трагедія, сарказм і сатира, та передусім висока поетичність, ідеал і реальність» (с. 74). 

Вся книга побудована за двома частинами. Перша – «Шлях широкий і вільний» і друга – «Роки 
терпінь і поневірянь». Ці назви яскраво і чітко окреслюють етапи трагічної біографії митця. У першій 
частині детально простежено етапи становлення митця, його навчання, першої подорожі в Україну, 
створення таких етапних робіт, як «Селянська родина», серії «Живописная Украина», ряду видат-
них портретів.

У другій частині змальовані жахливі умови заслання, створення ряду автопортретів, особливо 
у 1847 й 1851 роки. Останні сповнені глибокого болю й трагізму. Насамперед це автопортрети 
в темному, світлому костюмах 1860 р., автопортрет зі свічкою 1861 р. та останній автопортрет, 
написаний незадовго до смерті 1861 р. Вони, як зауважує Володимир Овсійчук, наділені рембран-
тівською глибиною і близьким до голландця пластичним вирішенням, «складають винятковий за 
виразом і складністю змісту ні з чим не зрівнянний монолог, – тут душа не рвалася назовні, при-
тихла, наповнюючись внутрішніми думами його і болями, які переповняли втомленого і змученого 
Шевченка.., це догоряння спалаху в мороці ночі. Тому в очах велич миті, згусток суму і пекучий 
біль за швидкоплинним життям та нездійсненними творчими діяннями» (с. 400–401). Усамітненість, 
зосередженість на внутрішніх переживаннях дають можливість Шевченкові так глибоко проникнути 
у внутрішній світ портретованих. На сторінках монографії автор подає блискучі аналізи портретів 
М. Лазаревського, М. Щепкіна, А. Олдріджа, Ф. Бруні. Щирі, зворушливі портрети Марії та Михайла 
Максимовичів, які він виконав, перебуваючи в їхньому маєтку у Прохорівці. У кожному портреті, як 
наголошує В. Овсійчук, важливим є змусити говорити очі, через які випромінювалося б напружене 
внутрішнє почуття. Не можна забути погляд Ганни Закревської, Іллі Лизогуба, Шевченка-солдата 
в автопортреті 1847 р. Тому великою знахідкою книги є ідея збільшення певних фрагментів у пор-
третах, і саме тому подані наче зблизька, як крупний план у кінофільмі, западають в душу обличчя 
К. Кейкуатової, сповнене трагічної самоти, чарівні очі Г. Закревської, що є наче свіченням душі, яка 
була для Шевченка вечірньою Зорею.
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Ніхто не зна мого раю, 
І сама не знаєш, 
Що витаєш надо мною, 
Як зоря над гаєм. 

Це очі України, так щиро оспіваної в геніальній поезії Кобзаря, в українських народних думах і 
піснях. 

Значне місце в монографії займає аналіз графічної творчості Шевченка 1859–1869 рр. Саме в 
цій царині він досягає вершин своєї майстерності, отримує звання академіка Петербурзької Акаде-
мії мистецтв. Автор зазначає, що вся творчість митця є автобіографічною, Шевченко присутній у 
кожному творі – чи явно, чи опосередковано, адже з багатьма героями прожиті миті життя. Згадай-
мо сепії «У в’язниці», «Кара колодкою», «Циган», «Старець на кладовищі». Навіть у невільницьких 
пейзажах Мангишлаку, як писав Куліш, «душа Тарасова в тих краєвидах так і сяє». У монографії 
подано детальний аналіз роботи «Притча про блудного сина», яка, як наголошує автор, є його гені-
альним творінням, що належить до видатних творів європейського мистецтва ХІХ століття.

В.А. Овсійчук – доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Академії мистецтв 
України. Серед його численних нагород і премій є найвища – Національна премія України ім. Та-
раса Шевченка. Своєю книгою він ще раз підтвердив це високе звання. Він написав її серцем і 
душею. У висновках він підкреслив, що Шевченко, його «графічні і малярські твори сприймалися 
як національно дорога та іконографічно близька, як і поезія, дорогоцінна частка духовного життя 
України. Ці твори входили в щоденність українського народу, як його складова, така ж виразна і 
хвилююче духовна, як ікона». Своєю блискучою книгою, капітальним дослідженням вчений довів, 
що Шевченко-художник належить не лише Україні – а всьому людству. 

 

Рада МИХАЙЛОВА,
кандидат історичних наук

НОВА КНИГА ГАЛИНИ СКЛЯРЕНКО
Скляренко Г. На берегах: Нотатки до українського мистецтва 

ХХ ст. – К.: Софія, 2007. – 336 с.

У загостреній нині проблемі боротьби двох начал – «традиціоналізму», сформованого в дусі 
додемократичних ідеологій радянського суспільства, та супротивної йому новітньої модерної по-
зиції – Г. Скляренко є прибічницею останньої. Варто наголосити – не за модою, а саме за способом 
бачення, адже за світоглядом та поглядами вона завжди тяжіла до нового. На цій основі базується 
її новий збірник «На берегах: Нотатки до українського мистецтва ХХ ст.».

Збірник сформовано зі статей, написаних з 1980 по 2005 рік, російською й українською мовами, 
та надрукованих у таких широко знаних виданнях, як «Хроніка 2000», «Образотворче мистецтво», 
«Київ», «Студії мистецтвознавчі», «Родовід», та інших. Авторка розділила їх на три частини, перша 
з яких – «Дискусії, проблеми, тенденції» – охоплює 21 статтю, друга – «Художники» – 26 статей, 
третя – «Незавершений проект» – низку діалогів та інтерв’ю. Всі вони насичені фактами, виразні за 
сюжетами та гострі за проблематикою. Незвичності та оригінальності змістовній «композиції» книги 
додає те, що авторка зовсім відмовилася від ілюстративної частини, що в нашій мистецтвознавчій 
практиці чи не вперше. У зв’язку з цим варто зазначити, що в закордонному мистецтвознавчому бут-
ті такі рішення щодо аналітичних робіт існують давно, вони є традиційними і по-своєму раціональни-
ми. Адже не перше десятиліття існує думка про доречність розмежування робіт аналітичних, дослід-
ницьких, критичних та робіт альбомного типу, ілюстративних, ознайомчих, перші з яких спрямовані 
на осягнення предмету мистецтва через теоретичні виклади, а другі – через зорове відтворення. 
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Українське мистецтво у викладі Галини Скляренко постає не тільки у своїй багатозначності, 
історичній проблематичності та національній своєрідності, а в безлічі окремих людських життєпи-
сів та водночас спільній долі митців як представників єдиного народу. За змістом статті, запропо-
новані автором, є, по суті, конспектом монографії, адже вони порушують найактуальніші питання 
сучасного мистецтва, проблеми численних, часто незбагненних для пересічного спостерігача явищ 
багатовимірного мистецького життя. Однак, зважаючи на те, що ми є його постійною частиною, 
опиняючись у вирі сучасних подій, культурно-мистецькі явища стосуються практично кожного з нас. 
Це відбувається незалежно від того, усвідомлює це конкретний реципієнт чи ні. Адже мистецтво як 
«кришталевий дзвін» відгукується на рухи «соціальних» та «політичних» вітрів, визначаючи духовні 
коливання суспільно-громадської думки, стан суспільства в цілому. Своєчасне відчуття та розумін-
ня цих коливань може дати прогноз і на далеке, і на близьке майбутнє, причому не лише духовне, 
а й політичне: історія це доводила неодноразово.

У притаманній Г. Скляренко авторській манері для всіх статей характерні серйозність постанов-
ки питань, глибока змістовність і насиченість матеріалу, а також критичність, причому авторка, як 
завжди, проявляє й неабияку професійну обізнаність, і здатність проаналізувати й оцінити загаль-
не явище, конкретну ситуацію, «особливий випадок» – прецедент. У формуванні та викладі свого 
ставлення як фахівця вона не тільки здатна порушити широке коло проблем та визначити серед 
них низку принципово важливих і провідних, а й водночас широко представити мистецтвознавчу 
тему. Наприклад, вічно актуальне й нагальне питання про зміст мистецтвознавчої ідіоми «укра-
їнське мистецтво» автор поєднує з низкою суміжних питань, як-от про періодизацію українського 
мистецтва ХХ ст., часові рамки виникнення та існування української образотворчості ХХ ст., «на-
ціональну географію», українську «геокультурність», «український простір», «культурні території», 
поняття «українського художника», «національної форми», «національного колориту». Такі питання 
є на часі, вони формують не тільки нові підходи до визначень та характеристик мистецького сього-
дення, а й по-новому розкривають можливості виникнення та застосування сучасного наукового ін-
струментарію та мистецтвознавчої термінології, що в кінцевому підсумку істотно впливає на рівень 
змістового та ідейного ряду сучасного вітчизняного мистецтвознавства. Підкреслимо, що такі речі 
належать до найактуальніших, а крім того, вони є особливо «рухомими» і потребують постійного 
перегляду та переоцінок, аналізу, переосмислення, обговорень у пресі. Здатність відстоювати про-
фесійні погляди Г. Скляренко доводила неодноразово, в тому числі й у гострих газетно-журнальних 
дискусіях про новітнє мистецтво та його українські виміри, що точилися на початку 1990-х років. 
Вона сміливо висловлювала нові для вітчизняної критики думки, внаслідок чого ставала об’єктом 
нападів як з боку представників старої радянської критики, так і з боку нової націонал-кон’юнктурної 
формації дописувачів.

У широкому культурологічному контексті авторка акцентує увагу на тому, що мистецтво, при 
всій притаманній йому внутрішній іманентності проблематики, завжди розвивалося у зв’язку з роз-
витком суспільства. Для українського мистецтва саме це є сьогодні на часі. Вітчизняне мистецтво 
окреслює своє нове місце в новій культурі. Галину Скляренко цікавить рецепція з боку українських 
митців фольклору й етнографії, археологічних та архітектурних пам’яток, художницька рефлексія 
щодо проблем екології, релігії, давньої та нової історії, політичного життя. Відтак зазначимо, що     
Г. Скляренко вперше описує низку явищ останніх десятиліть, серед яких немало таких, що все ще 
не отримали в сучасній практиці наукової оцінки. Це, зокрема, оцінка авангарду як предтечі тоталі-
таризму, міркування про соцреалізм та його «найрадикальніші» риси, подекуди позбавлені етики, 
розгляд українського мистецтва через призму колоніальної культури, модель якої ще не визначена 
сучасною гуманітарною думкою, і багато іншого.

По-новому авторка інтерпретує і творчість відомих авторів, знаходячи для кожного з них місце 
в загальному процесі творення художньої культури ХХ–ХХІ ст. Варто відзначити, що, попри поде-
куди незвично прямі, навіть «жорсткі» інтонації, в її інтерпретаціях немає перебільшень, її позиція 
критична, але виважена, розсудлива. В її вдумливих нарисах про визначних новітніх митців помітна 
не тільки непідробна увага та небайдужість до їх творчого шляху, а й прагнення максимально за-
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нуритись у їх світ та осягнути головне й неповторне у творчості кожного, кого вона відзначає або 
згадує в роздумах.

«Амплітуда» актуальних мистецьких та мистецтвознавчих питань у збірнику Г. Скляренко сягає 
від питань суто теоретичних (наприклад, залежність і замінність образотворчого та візуального в 
сучасному мистецтві) до ретроспекцій (переоцінка художнього досвіду сучасними митцями, про-
блема українсько-російських та українсько-німецьких зв’язків), оглядів (тема фольклору в україн-
ському мистецтві ХХ ст., тема соцреалізму та його наслідків), наукових есеїв (тема провінції, тема 
від’їзду-вигнання, тема великих ілюзій), нарисів (український андеграунд). Лейтмотивом її статей є 
думка про необхідність фахових та громадських обговорень, зокрема питань про те, коли розпо-
чався і коли завершився перший період історії українського мистецтва ХХ ст. і що варто вважати 
за наступний.

Наголосимо, що в наш час, коли вагомість аналітики зростає практично в усіх галузях та ділян-
ках виробничої та суспільно-громадської практики, для мистецтвознавчої науки сфера критичного 
аналізу є традиційною і вкрай необхідною, власне, рушійною, провідною формою узагальнень та 
підсумкових визначень. Ця діяльність вимагає особливо високого рівня, навіть спеціальної квалі-
фікації, яку, без будь-якого перебільшення, демонструє Г. Скляренко. Додамо також, що її критичні 
розвідки часто є цікавішими, ніж самі твори мистецтва, про які там ідеться, а пояснення щодо явищ, 
які їх породили, – суттєво вагомішими, ніж її власні розробки навіть кількарічної давності.

Відтак наголосимо на тому, що подібний феномен прямо залежить від позиції автора та його 
особистості. В цьому плані книга Г. Скляренко займає серед сучасних мистецтвознавчих творів 
особливе місце: вона поєднує наукові мистецтвознавчі розробки з яскравістю та влучністю вислову. 
Завдяки володінню всіма засобами професійного інструментарію вона доводить мистецтвознавчий 
аналітичний текст до рівня літературного твору. Її авторська манера проста, хоча й подекуди від-
верто суб’єктивна та іронічна.

Професійному баченню Г. Скляренко притаманна широта поглядів. Вона вільно оперує філо-
софськими категоріями та поняттями, мистецтвознавчою термінологією, історичними фактами, 
демонструє знання з літератури й літературознавства, цитуючи та посилаючись, зокрема, на Ю. 
Хаберманса, В. Хлєбникова, Г. Сковороду, Ф. Віммера, С. Мрожека, Д. Чижевського, Лесю Українку, 
Ліну Костенко, Є. Маланюка, Ф. Прокоповича, З. Гізеля, М. Хвильового, І. Франка, Соломію Павличко,       
К. Гірца, Д. Гайєра, Г. Грабовича, В. Стуса і багатьох інших. Її історичні екскурси до мистецтва Греції, 
Риму, Візантії, Скіфії, Русі, Росії ХVІІ–ХVІІІ ст., Німеччини, Франції, народного мистецтва не тільки 
насичують текст науковими порівняннями, а й надають йому різноманітності й образності. На жаль, 
до книжки не увійшла жодна з блискуче написаних Галиною Яківною рецензій та оглядів виставок: 
можливо, вони стануть матеріалом для її наступного збірника.

Насамкінець зазначимо, що поява особистості в науці, якою, безперечно, є Галина Скляренко, 
– це феномен, який формується багатьма об’єктивними та суб’єктивними факторами: задатки, зді-
бності, вміння працювати над собою і багато іншого. Професія науковця завжди вимагала істотних 
внесків – і суспільства, і самої особистості, знову ж таки, і духовних, і матеріальних. Національна 
мистецтвознавча школа нагально потребує особистостей, виховати й зростити яких (за умови до-
кладання індивідуумом особистих зусиль) може особливе середовище фахівців, однодумців, від-
даного справі колективу. Досі найактивніше таку роль відігравала академічна система, яка нині 
перебуває в досить двоїстому стані через невизначеність свого майбуття.

Характеризуючи доробок Галини Скляренко за останні 15 років, мусимо віднести авторку книги 
до тих українських мистецтвознавців, які вдало сполучають академічну точність та прискіпливість, 
теоретичну ґрунтовність, історичну ерудицію і гостроту критичного аналізу – сукупність якостей, чи 
не найбільш потрібних сучасній гуманітарній науці.



Наталія БЕЛІЧКО,
кандидат мистецтвознавства

ОКСАНА СТОРЧАЙ. МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В КИЇВСЬКОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ (1834–1924 рр.). – К.: «ЩЕК», 2009. – 335 с.

Тема освіти, а особливо мистецької, є важ-
ливою і актуальною, оскільки академічна осві-
та завжди була основою основ для митців у їх 
майбутніх підкореннях творчих вершин. Але в 
різні історичні епохи до цього питання ставились 
по-різному – від повного заперечення потреби 
в освіті до вимоги її обов’язкової наявності. Ще 
у ХVІІ ст. брати Карраччі заснували в Болоньї 
«Академію тих, хто став на істинну путь». З цьо-
го розпочалось становлення певної програми 
академічної мистецької освіти і такого напрям-
ку, як «академізм». І хоча цей термін викликає й 
певні негативні асоціації, проте беззаперечною 
перевагою академічної освіти була можливість 
опанування студентами «добротного» рисунка 
та робота з натурою.

Саме викладанню рисунка, живопису та ар-
хітектури в Київському університеті св. Володи-
мира присвячено перший розділ книги Оксани 
Сторчай.

Художня освіта в університеті була спрямо-
вана на розвиток загального культурного рівня 
студентів (випуск фахівців за програмою не 
передбачався). Одним із перших викладачів новоствореного університету став Б. Клембовський, 
який, окрім викладання малюнка, також відіграв значну роль у формуванні університетської худож-
ньої колекції як необхідної навчальної бази, що згодом набула статусу Музею красних мистецтв. 
Саме під час викладацької діяльності Б. Клембовського розглядався проект створення Київської 
школи рисунка й живопису для виховання професійних художників. Це відбувалося за сприяння Пе-
тербурзької академії мистецтв та її президента О. Оленіна, який у поданні до Миколи І зазначав, що 
відряджений у «Малороссийские губернии»                                        В. Григорович «видел отличные 
дарования в тамошних художниках-самоучках. Почему Григорович и полагает весьма полезным 
учредить в Киеве Школу Живописи, которая, без сомнения, произведет успехи необыкновенные».

Наступником Б. Клембовського став К. Павлов, випускник Петербурзької академії мистецтв. 
О. Сторчай подає цікаві відомості й про його найталановитіших учнів – Я. де Бальмена (першого 
ілюстратора творів Т. Шевченка), А. Мокрицького (майбутнього професора Московського училища 
живопису, скульптури і архітектури) та інших, а також досліджує впровадження в університеті архі-
тектурної освіти і діяльність на цій ниві видатних педагогів Ф. Мєховича та О. Беретті.

Другий розділ присвячений становленню при університеті кафедри теорії та історії мистецтва. 
Авторка всебічно висвітлює педагогічну діяльність П. Павлова, А. Прахова, Г. Павлуцького. Роз-
глядається не лише їх внесок у викладацьку роботу, а й суттєвий вплив на розвиток мистецтво-
знавчої науки в Києві. Так, зокрема, зазначається, що «А. Прахов був одним з перших фундаторів 
національної школи, що спеціалізувалася на вивченні давньоруського і візантійського мистецтва, і в 
цьому його велика заслуга перед наукою». А. Прахов читав також курс історії античного мистецтва. 
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Збереглися цікаві спогади учнів, з яких постає незвична побудова самих лекцій та загальна методика 
викладання. З 1890 року, одночасно з А. Праховим, на кафедрі починає викладати Г. Павлуцький. 

Г. Павлуцький був одним із засновників вітчизняної школи мистецтвознавства і довгий час 
вважався чи не єдиним істориком українського мистецтва. Заслужений професор університету св. 
Володимира, доктор теорії та історії мистецтва, саме він уперше ввів до академічного курсу лекції 
з історії сучасного українського мистецтва. Відома його участь у виданні «Древности Украины». 
Учнями Г. Павлуцького були такі видатні особистості, як Ф. Ернст та Д. Щербаківський. 

Вочевидь, сам предмет дослідження О. Сторчай зумовив стиль її праці, що вирізняється до-
кладним, чітко систематизованим, суто «академічним» викладом матеріалу. Водночас розповідь 
доповнена цікавими фактами, подробицями з життя, що урізноманітнює виклад і розбавляє певну 
«сухість» наукового дослідження.

Численні публікації дослідниці в наукових збірниках були апробацією розробки даної теми і вже 
на цій стадії привернули увагу фахівців-мистецтвознавців фундаментальністю наукового пошуку. 

Особливо вражають у монографії О. Сторчай розширені примітки, що складають майже поло-
вину книжкового блоку. Авторка відмовилась від загальноприйнятого списку літератури. Натомість 
примітки виконують функцію розширеної бібліографії. У них наводяться не лише коментарі автора 
чи посилання на певні документальні свідчення, – практично в кожній позиції О. Сторчай подає ви-
черпний список літератури, як вітчизняної, так і зарубіжної, архівних джерел, що дає досить повне 
уявлення про видання, присвячені означеному питанню. Чим більше заглиблюєшся у вивчення 
приміток, тим більше усвідомлюєш, яка титанічна праця прихована за цими рядками. Це не може 
не викликати захвату й поваги до високого професіоналізму автора.

У монографії відтворюється картина культурно-освітніх процесів, що відбувались у Києві в 
середині та другій половині ХІХ ст. Зокрема, з нової точки зору розкривається роль Київського 
університету св. Володимира у становленні мистецької освіти, а також його значення як наукового 
осередку розвитку вітчизняного мистецтвознавства. Завдяки самовідданій праці Оксани Сторчай 
постає новий погляд на діяльність таких визначних постатей української культури, як Г. Павлуцький 
та О. Беретті.

Марина ГРИНИШИНА,
доктор мистецтвознавства 

ДО СКАРБНИЧКИ ТЕАТРОЗНАВЧОЇ НАУКИ
(Рецензія на «Театрально-драматичний словник 
ХХ століття» А. Баканурського та В. Корнієнка)

Сьогодні вітчизняне театрознавство просто-таки потерпає через відсутність допоміжної на-
укової літератури, яка передовсім формує термінологічний та понятійний апарат, без якого жодна 
наука не здатна продуктивно функціонувати. Тим ціннішим фактом і поважнішою справою є видан-
ня «Театрально-драматичного словника ХХ століття», створеного доктором мистецтвознавства, 
професором, відомим теоретиком театру А.Г. Баканурським у співавторстві з кандидатом мисте-
цтвознавства, знавцем історії й сьогодення французького театру, фахівцем з питань організації 
театральної справи В. Корнієнком.

Водночас не можна сказати, що зазначена праця з’явилась у порожньому просторі. Ще з 1990-х 
українські театрознавці активно користуються «Словарем театра» П. Паві, тим паче, що 2006 року 
завдяки зусиллям співробітників кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ ім. І. 
Франка побачило світ наступне (доповнене) його видання українською (Париж, 2002). Наступного 
року А.Г. Баканурський у співавторстві з доктором мистецтвознавства, професором А.П. Овчин-
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ніковою презентував «Современный театрально-
драматический словарь», який за короткий час 
здобув визнання в широкому колі фахівців. Отже, 
нова версія «Словника» невідворотно наражала-
ся на конкуренцію із вищезазначеними – власни-
ми й чужими – працями. 

На нашу думку, це «змагання» «Театрально-
драматичний словник ХХ століття» не лише ви-
тримав, а й виборов у ньому почесне місце. По-
перше, він, так само як і видання-конкуренти, 
відображає суто сучасну реальність драматич-
ного театру, де за останні десятиліття минулого 
і перші нашого століття увійшло в ужиток чимало 
термінів і понять із суміжних сфер гуманітарного 
знання. По-друге, видання має вдалу структуру, в 
якій органічно поєдналися питання теорії, практи-
ки та організації театрального процесу. Цей сим-
біоз, фактично, становить know-how авторського 
тандема, до того ж, «незагальний вираз обличчя» 
«Словника» підтверджується зверненням його 
творців до питань суто прагматичних і власне на-
вколотеатральних, але таких, що є невід’ємною 
частиною сучасної театральної реальності. 

Йдеться про розділ, де розглядаються театральні видання, організації, премії, фестивалі, носії ін-
формації, а також театральна освіта. Безперечно, він не лише додає праці змістовного об’єму, а й 
значно збільшує користь видання, розширює межі його використання. 

Водночас традиційні розділи «Словника» – такі як «Акторська майстерність», «Режисура», 
«Драматургія» – отримали більш звичне наповнення. Однак, представляючи широковживані термі-
ни, автори видання не тлумачать їх загальновідомим чином, їхні трактування відзначаються оригі-
нальністю, а відповідні статті мають небанальний зміст. Таким чином, театральне мистецтво постає 
перед користувачем «Словника» в подвійному – симбіотичному – вигляді: як суспільний інститут із 
глибинним історичним корінням і як суто сучасна практика, що формується на наших очах.

Звернімо увагу також на мову «Словника». Вона витримана в належному тоні, професійна і 
водночас зрозуміла, адже не перенасичена термінами і позбавлена наукового «сленгу». Це також 
значно розширює цільову аудиторію видання, робить його придатним для використання не лише 
у вузькому колі театральних фахівців, а й на значно ширшій території – мистецтвознавчій та куль-
турологічній.

Зазначені якості «Театрально-драматичного словника ХХ століття» А. Баканурського та В. Кор-
нієнка дозволяють передбачити його довге і плідне існування та високий індекс посилань на нього, 
що стане незаперечним свідченням значної користі, яку матиме «Словник» для подальшого розви-
тку вітчизняного театрознавства та суміжних дисциплін. 

 



Володимир ПЕТРАШИК,
мистецтвознавець

ЦІЛІСНІСТЬ ПОГЛЯДУ, ПОСЛІДОВНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ
Федорук О. Маестро художнього скла 

Андрій Бокотей. – К.: Либідь, 2008. — 320 с.

Одним із особливих різновидів худож-
нього скла, унікально-імпровізаційного 
образотворення є гутництво, яке з най-
давніших часів хвилює творчу уяву 
митців та привертає увагу дослідників. 
На сьогодні маємо досить солідний на-
уковий доробок вітчизняних мистецтвоз-
навців та фахівців-педагогів з гутництва. 
Зокрема наукові спостереження щодо 
розвитку гутництва в Україні, творчого 
сходження майстрів художнього скла 
частково висвітлювали у своїх публі-
каціях М. Білан, А. Будзан, В. Глинчак, 
О. Голубець, Д. Крвавич, В. Овсійчук, Г. 
Островський, А. Попова, Т. Придатко, Є. 
Шимчук, В. Щербак, М. Моздир та ін.  

Нині визнаним, безперечним лі-
дером серед майстрів українського 
художнього скла є Андрій Бокотей — 
народний художник України, академік 
Академії мистецтв України, професор, 
ректор Львівської національної академії 
мистецтв, чиї здобутки позначені новіт-
німи образно-мистецькими, технічними, 
технологічними, конструкторськими зна-
хідками. Він утверджує модерні критерії 
художності в гутництві, що забезпечило 
чільне місце українського художнього скла у світовому мистецькому просторі.

Хоч були окремі публікації про творчість  А. Бокотея у періодичних виданнях, проте досі не було 
монографічного дослідження, гідного творчості видатного майстра. Та ось нещодавно з’явилася 
книга відомого вченого О. Федорука, у якій всебічно й адекватно висвітлюється високий рівень 
Бокотеєвого художнього мислення. Фундаментальна монографія містить широкий матеріал, що 
охоплює відрізок часу у півстоліття, сповнений історичними, культурними подіями, і складається 
зі вступу, семи розділів, висновків (українською та англійською мовами), короткого життєпису А. 
Бокотея, списку виставок, симпозіумів, конференцій, семінарів, у яких митець брав участь, персо-
нальних виставок творів майстра, а також публікацій про його творчість, іменного покажчика.

 Мета праці Олександра Федорука – комплексно дослідити доробок майстра художнього скла на 
тлі формування львівського гутництва як окремого виду мистецької образотворчості упродовж пів-
століття, зокрема визначити напрямок творчості А. Бокотея і львівського художнього скла загалом, 
встановити хронологію розвитку Бокотеєвої творчості, проаналізувати творчість іноземних гутників й 
означити їхню роль у міжнародних симпозіумах, окреслити місце майстра серед гутників світу.

Одразу можемо констатувати, що з поставленим перед собою завданням вчений успішно впо-
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рався. Поступово, крок за кроком дослідник реконструював творчу діяльність А. Бокотея в істо-
ричній динаміці, зазначивши, що творчість майстра пройшла етапи становлення, образних змін і 
піднесення до суспільного визнання його художніх витворів. Далі автор монографії наголосив на 
щедрій обдарованості митця, особливо підкресливши, що «силою таланту, специфікою творчого 
мислення він означив шлях розвитку українського декоративно-вжиткового мистецтва, накреслив 
лінії його подальшого поступу й сформулював небачені до нього модуляції станковізму в кінцевому 
продукті». Багаторічна науково-дослідницька праця, вивчення архівних матеріалів, безпосереднє 
спілкування з художниками, власний життєвий досвід – все це разом й вилилося в ґрунтовну моно-
графію про творчість новатора декоративного мистецтва Андрія Бокотея.

Викликає особливе зацікавлення розділ «Таїна львівської гути», де автор характеризує термін 
«Die Hutte», що розлетівся землями українськими, від чого й пішли назви «гутна піч», «гутне скло», 
«гутисько»; показує, яким чином ці поняття «укорінилися» серед галичан. Розділ побудовано на 
широкому історичному матеріалі, поданому в контексті розвитку львівського гутного мистецтва. Чи-
малу увагу приділено тим майстрам-склоробам, які відродили гутний промисел на Львівщині після 
Другої світової війни, зокрема Д. Бачинському, С. Двораківському, Михайлові та Івану Отецьким, П. 
Семененку, П. Шабану… 

До наукового обігу автором введено імена славетних майстрів-шістдесятників, що були зако-
хані в гуту й віддані їй впродовж усього життя, таких як М. Павловський, П. Думич, Б. Валько, 
О. Гера, Р. Жук, Я. Мацієвський, І. Чабан. Винятково цінними є введені до книги рядки-роздуми 
відомого українського мистецтвознавця Миколи Моздира про майстрів-склодувів та їхню творчість. 
Автор монографії майстерно переплітає історичні матеріали з біографічними відомостями про ху-
дожників, що дає змогу збагнути тогочасну творчу атмосферу, що сприяла зростанню майстерності 
Андрія Бокотея.

Методично виправданим є обраний підхід до аналізу львівського гутного мистецтва у порівнянні 
з європейським мистецтвом скла. Дослідник перераховує різні симпозіуми (українські та закордон-

Андрій Бокотей. Композиція «Фігура на динозаврі». 
2002. Безкольорове скло, 

авторська техніка, піскоструменна обробка
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ні), в організації яких він сам був або ініціатором, або ж активним учасником, котрі відбулись у 
містах Нова-Бора, Прага, Печ, Корнінг, Кості-Бод, Ван-ле-Шатель та ін.

Загалом книга О. Федорука позначена цілісністю погляду, логічністю викладу, зачаровує лег-
кістю й доступністю авторського стилю. Причому дослідник в історичному контексті розглядає 
розвиток різних теоретичних і практичних підходів художника до вирішення питання декоративної 
просторовості в гутних композиціях. Дуже вдало текстовий аналіз доповнюється й унаочнюється 
якісним ілюстративним матеріалом та фрагментами робочих записів, хоч, на жаль, не подано пере-
лік ілюстрацій, що є прикрим редакторським недоглядом.

Висока професійність дослідницької праці, наукова новизна, вишукано фахове подання матері-
алу ставлять книгу «Маестро художнього скла Андрій Бокотей» у ряд найкращих ґрунтовних моно-
графічних мистецтвознавчих досліджень останніх років.

Андрій Ментух, Андрій Бокотей, Андрій Чебикіа 
у львівському Палаці мистецтв під час відкриття виставки «На Андрія». Фото з книги
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