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ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ В УСНИХ СПОГАДАХ ЇЇ ТВОРЦІВ
(ЕПОХА "РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ")
Присвячено відродженню Київською філософською школою другої половини ХХ ст. перерваних у 30-х роках ХХ ст.
перших академічних досліджень з історії філософії України. Вони були елементом інноваційного проєкту директорів
Інституту філософії ім. Г. Сковороди АН УРСР П. Копніна і В. Шинкарука і здійснювались за суперечливих умов хрущовської "відлиги" та "застою" славнозвісною генерацією філософів-шістдесятників УРСР. Вивчення спогадів
С. Кримського, П. Йолона, В. Горського та М. Поповича, переважно викладених у проєкті Т. Чайки "Усні історії філософів", як і виконаних Студентським товариством усної історії філософії Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка записів мемуарів їхніх колег Є. Головахи, М. Кашуби і Я. Стратій, засвідчило спільну увагу цих вчених до українознавчих студій як одного з чільних векторів науково-дослідницької роботи цього інституту в другій
половині ХХ ст. Дослідження їхнього внеску до вивчення історії філософії України на основі отриманих від них у цих
проєктах уже в незалежній Україні альтернативних даних суттєво коригує традиційне бачення розпочатого Київською філософською школою в 50-х роках ХХ ст. підцензурного вивчення становлення знищеного сталінізмом "філософського фронту" УРСР епохи "Розстріляного Відродження". Ці інтерв'ю й спогади С. Кримського, Є. Головахи,
В. Горського й їхніх колег виявили маловідоме проблемне осмислення творцями Київської філософської школи їхнього
місця і ролі в історії вітчизняної філософії як чільних спадкоємців розпочатої у 20-х роках ХХ ст. інституціоналізації
вітчизняної національної філософської традиції.
Ключові слова: історія філософії України, Київська філософська школа, Інститут філософії ім. Г. Сковороди АН УРСР, "Усні історії філософів", Д. Острянин, П. Копнін, С. Кримський, Є. Головаха, В. Горський.

Постановка проблеми. Знаний нині як Київська філософська школа, що постала на матеріальній і кадровій базі відновлених у середині 40-х років ХХ ст. філософського факультету Київського державного університету та Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України, інноваційний проєкт директорів останнього, академіків П. Копніна і В. Шинкарука, є, на наш погляд, головним свідченням відродження в УРСР в 60-х років
ХХ ст. перерваного репресивною політикою сталінського режиму радянського – трагічного та суперечливого –
періоду інституціоналізації вітчизняної національної
філософії. Важливу роль у ньому відіграв відділ історії
філософії України – один з найнонконформніших підрозділів цього інституту, що став основним об'єктом
переслідувань владою УРСР вітчизняної філософської
спільноти, за іронією долі в ювілейному для неї 1972 р.
– у 250-ту річницю з дня народження Г. Сковороди. Цей
відділ під орудою відомих дослідників історії української
філософії Д. Острянина, В. Євдокименка, П. Манзенка і
В. Нічик здійснив у середині 50-х – у 80-ті роки ХХ ст.
революційний прорив у справі повернення з небуття,
реконструювання, системного вивчення і популяризування, зокрема українською мовою, історії вітчизняної
філософії – від Середніх віків до репресованого в
30-х роках ХХ ст. "філософського фронту" УРСР епохи
"Розстріляного Відродження". Як цей прорив, так і історія Київської філософської школи загалом, стали в Україні, переважно з минулого десятиріччя, предметом
активного переосмислення в контексті апробувань усної історії філософії як актуального альтернативного
підходу/джерела/жанру постмодерної гуманітаристики.
Поступове поширення сприйняття явища цієї школи
поза межі науково формалізованого аналізу її історії
розпочато з опублікування у 90-х роках ХХ ст. спогадів
її засновників і творців В. Шинкарука [28], В. Горського
[10] і низки їхніх колег. Воно було продовжене виходом
у світ у позаминулому десятиріччі як журнальної версії
спогадів одного з найвідоміших філософів-шістдесятників УРСР В. Лісового, так і двох не менш осяжних
– вельми цікавих та водночас полемічних – спроб нау-

ково-мемуарного аналізу зародження згаданої школи в
Київському державному університеті у спогадах
А. Горак [8] і її формування у згаданому інституті в
нарисах В. Табачковського [24]. Якісно новими кроками у плідному розвитку цієї ініціативи є перші вітчизняні проєкти з усної історії філософії "Усні історії
філософів" київської дослідниці Т. Чайки [25] та її
колеги з Одеського національного університету
ім. І. Мечнікова І. Голубович [7], як і діяльність посталого в 2016 р. на кафедрі історії філософії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Студентського товариства усної історії філософії [18]. Ми маємо на меті системний перегляд внеску Київської філософської школи до поступу у ХХ ст. історії філософії
України як власне академічної дисципліни – від Середніх віків до "Розстріляного Відродження" – на основі
матеріалів біографічно-наукового інтерв'ювання у згаданих та інших проєктах її творців. Завдання цієї – другої із наміченого циклу – публікації ми вбачаємо в сполученні низки академічних та інтерсуб'єктивно-біографічного підходів для розгляду проблеми усвідомлення
цією школою її місця і ролі в інституціоналізації української національної філософської традиції.
Аналіз досліджень і публікацій. Порушена експертним середовищем саме в незалежній Україні низка вельми проблемних питань щодо: передумов і обставин
виникнення Київської філософської школи та її визначень, етапів її поступу, з'ясування засновників і персонального складу поколінь її діячів, як і класифікування
галузей та напрямів її фахової й іншої діяльності, –
здобувся впродовж переважно минулого десятиліття на
частково згаданий у двох наших попередніх статтях [30;
31], значний за обсягом та науковим значенням перелік
наукових досліджень. Присвячуючи зазначені публікації
одній із перших спроб комплексного аналізу здобутків
наукових проєктів Т. Чайки та її колег з вивчення біографій творців Київської філософської школи, як-от відтворюючи суцвіття оригінальних мемуарних бачень ними
останньої загалом і суспільно-політичного її образу зокрема, ми виходили з власного попереднього досвіду
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розгляду внеску цих творців і їхніх наступників до вивчення актуальних питань кризи і майбуття культури [4].
У полі нашої уваги перебувають також як перші здійснені саме в незалежній Україні перевидання їхніх студій, наприклад, вибраних праць у трьох томах
В. Шинкарука, численних публікацій та монографій
М. Поповича, С. Кримського, В. Горського й ін., так і
наукові і науково-методичні видання, що супроводжували їх вихід у світ з 90-х роках ХХ ст. [16], зокрема,
написані за їхньої участі посібники з історії філософії
України. Їхній досвід став основою першої із цього
циклу наших статей [1], присвяченої підсумковому автобіографічному переосмисленню С. Кримським та
В. Горським значення їхніх студій 80-х років ХХ – початку ХХІ ст. з історії філософії і культури України-Русі.
Важливе місце в цьому переліку посіли й присвячені
трьом останнім зі згаданих учених біобібліографічні
покажчики із передмовами-спогадами про них їхніх колег та їхні журнальні публікації, які суттєво доповнюють
ініційовані Т. Чайкою автобіографічні реконструкції
С. Кримського, В. Горського, М. Поповича й П. Йолона. І
перші повні книжні публікації Кримського та Горського
[9; 17], і розміщена Т. Чайкою в 2009–2019 рр. у "Філософській думці" серія уривків із цих інтерв'ю як високоінформативні альтернативні джерела історико-філософського пошуку привернули увагу старшої генерації
філософів і їхніх молодих колег під час спільного обговорення [14] на круглому столі в Інституті філософії
ім. Г. Сковороди НАН України у 2019 р. проєкту "Усні
історії філософів" як пілотного апробування в Україні
однойменного з назвою цього проєкту сучасного філософського підходу/джерела/жанру. Дискусійне осмислення його витоків, засад і перспектив, комплексно розглянуте в рецензії завідувача відділу історії філософії
України згаданого інституту С. Йосипенка [11], докладно відобразило методологію отримання опублікованих у
2017–2019 рр. у часописі "Sententiae" найперших примітних здобутків у розвитку цього проєкту молодих учених
зі Студентського товариства усної історії філософії,
насамперед К. Зборовської. Спільно проведені нею й
групами її товаришів з Києва і Львова інтерв'ю з
Є. Головахою [6], М. Кашубою [15], Я. Стратій [23] та
С. Пролеєвим прямо чи опосередковано присвячені
багатьом маловідомим сторінкам роботи вказаного відділу за майже сім з половиною десятирічь.
Мета статті полягає у з'ясуванні на матеріалі здійснених у проєктах з усної історії філософії в Україні
інтерв'ю з творцями Київської філософської школи
альтернативного оцінювання ними власного внеску до
вивчення історії "філософського фронту" УРСР епохи
"Розстріляного Відродження" та місця і ролі цієї школи
у продовженні перерваного сталінізмом радянського
періоду інституціоналізації вітчизняної національної
філософської традиції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим новаторським, виразно альтернативним стосовно класичної традиції історико-філософського пошуку
і водночас таким, що доволі інформативно доповнює і
все
більш
критично
верифікує
його,
підходом/джерелом/жанром у світовій, в тому числі – й українській, філософії в ХХ – на початку ХХІ ст. постала, на
думку багатьох вітчизняних фахівців, усна історія філософії під час представницького круглого столу часопису
"Філософська думка" у 2019 р. на тему "Усна історія
філософії: письмовий формат" за активної участі авторів згаданих вище проєктів Т. Чайки, І. Голубович та
їхніх колег зі Студентського товариства усної історії
філософії, ця царина їхнього плідного наукового пошуку
отримала чимало визначень, що уточнюють її сутність,

хоч і є доволі приблизними. Їх діапазон, окреслений
спільним запереченням "усної історії філософії" як філософської дисципліни, коливається від її тлумачення
як "доповнення до нормативної історії філософії", яке
внаслідок "несистемності й гетерогенності не може існувати самостійно як цілісне явище" (О. Литвиненко), а
лише у вигляді певної "філософської дослідницької царини" й "методології збирання значущих для історії філософії даних через спеціально підготовлені інтерв'ю"
(О. Хома), до її оцінювання як "не лише історії про філософію", "зібрання свідчень про рух думки", а, власне,
"справи філософського мислення" і "способу філософської творчості" (С. Пролєєв).
Показово, що деякі учасники круглого столу, зокрема С. Йосипенко, І. Голубович, А. Кхелуфі, О. Хома та
В. Хома, не раз високо оцінили внесок в апробування
цього підходу/джерела/жанру в галузі студій з історії
філософії України, переважно з історії Київської філософської школи, згаданих вище його розробників, і передусім Т. Чайки. Зараховуючи усну історію філософії
до "творів філософів", які з погляду традиційної історії
філософії мають якщо не далекий від власне філософії,
то щонайменше "міноритарний характер", як третього з
трьох виокремлених ним "взаємодоповнюваних типів
джерел" конкретного історико-філософського дослідження поряд із "тим, що можна умовно назвати філософськими творами" та "архівними матеріалами",
С. Йосипенко наголосив, що вона в Україні може бути
джерелом історико-філософського дослідження тільки
пізнього радянського та пострадянського періоду. Констатуючи "розрив поколінь" у вітчизняній філософії між
цими періодами з огляду на те, що її історія за УРСР
стала своєрідною "замовчуваною" історією, бо "були
речі, про які зазвичай не говорили публічно, а надто –
не писали", він відзначив як знакову в подоланні цієї
проблеми діяльність Т. Чайки, а саме опубліковані нею
інтерв'ю з С. Кримським і В. Горським. Поділяючи цю
позицію, ми пропонуємо вдатись до показового щодо її
слушності розгляду оцінювання С. Йосипенком та його
колегами розвитку студій з історії вітчизняної філософії
знаних діячів Київської філософської школи крізь призму їхніх спогадів-інтерв'ю.
Вдаючись в узагальнюючій публікації [13] з історії
філософії України як галузі наукового дослідження й
академічної дисципліни у ХХ – на початку ХХІ ст. до
системного аналізування виокремлених ними ж періодів
її розвитку: 1) "сталого функціонування 1950-х – середини 1960-х років", 2) "бурхливого розвитку 1969–
1972 років", 3) "другого періоду сталого функціонування" у 1973–1990 рр., 4) "четвертого періоду (1991–
2000)", – С. Йосипенко і його не менш відомі колегинауковці О. Вдовина і М. Симчич констатували і докладно аргументували тяглість зазначеного поступу на
постійній інституційній основі в другій половині ХХ ст.
(від 40-х рр. ХХ ст. до 2000 р. включно).
Вказуючи на наявність, за їхніми словами, стабільної, хоча й різної в різні періоди, кількості публікацій у
зазначеній галузі, чітко виражені тематичні домінанти
й тенденції і дію схожих чинників протягом усіх цих
періодів, вони розкрили їх специфіку на основі, зокрема, значного масиву опублікованої наукової спадщини
саме власного відділу. Простежуючи шлях історії філософії України від "молодої дисципліни", що "інституювалась у системі радянських академічних закладів"
уже в середині 40-х років ХХ ст. та була, за їхніми
словами, "заснована на засадах радянського марксизму сталінської доби", до окресленого першою декадою історії незалежної України четвертого періоду
(1991–2000 рр.), який не був "ані періодом сталого
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функціонування, ані періодом бурхливого розвитку",
автори статті зупинились на розвитку саме в Інституті
філософії ім. Г. Сковороди АН УРСР у 60-х – 80-х роках ХХ ст. новаторських напрямів українознавчих студій від Середніх віків до епохи Модерну, за винятком
не згаданих ними досліджень з філософської думки
УРСР епохи "Розстріляного Відродження".
Оцінюючи згодом підсумки роботи відділу історії філософії України у своїй статті [12], приуроченій до сімдесятиріччя з дня заснування Інституту філософії
ім. Г. Сковороди НАН України, С. Йосипенко знов визначив основні напрями його наукової роботи середини
ХХ – початку ХХІ ст. Зауважуючи, що двома головними
з них наприкінці 40-х – на початку 60-х років ХХ ст. були
"філософські та суспільно-політичні погляди українських «революціонерів-демократів»", як, наприклад,
Т. Шевченка, П. Грабовського, П. Мирного, І. Франка,
М. Павлика, Л. Українки, – та філософська спадщина
Г. Сковороди, він відзначив, що з кінця 60-х років ХХ ст.
відділом розпочато дослідження ранньомодерної філософської думки "від Вишенського до Сковороди", зокрема філософії у Києво-Могилянській академії, як і епох
Відродження, Реформації та раннього Просвітництва, а
з початку 80-х років ХХ ст. – і філософської думки Київської Русі. Показовим прикладом виразної ідейної амбівалентності праці відділу С. Йосипенко вважав такий
політизований її напрям, як "критика українського буржуазного націоналізму". Вона, за його словами, у виконанні співробітників відділу здійснювала водночас функцію ознайомлення з ідеями українських філософів, що
"не поміщались" у офіційному радянському каноні і твори яких – від П. Куліша до Д. Чижевського – були недоступні радянським науковцям. Поширюючи цей аналіз
поза визначені в попередній статті часові межі до, власне, п'ятого періоду (від 2000 р.), на який припали знакові події в новітній історії України, він констатував як
інституціювання у відділі нових напрямів досліджень,
як-от історії радянської філософії, так і розвиток нових
царин і способів історико-філософського дослідження,
насамперед, що, на наш погляд, прикметно, архівних та
біобібліографічних студій і усної історії.
Ознайомлення з опублікованими усними автобіографічними спогадами засновників Київської філософської школи дозволяє нам зробити уточнення до наведеної вище класифікації напрямів розвитку історії філософії України як галузі наукового дослідження й академічної дисципліни в середині ХХ – на початку ХХІ ст.
Воно стосується оминання увагою вельми важливих
місця та ролі в розвитку студій відділу історії філософії
України такого їх напряму, як спадщина репресованого
сталінським режимом "філософського фронту" УРСР
епохи "Розстріляного Відродження". Здійснюваний, відповідно до висновків наших публікацій [2; 3], у 50-х –
80-х роках ХХ ст. в УРСР, дієво та плідно актуалізований наприкінці 50–60-х років ХХ ст. засновниками згаданої школи, цей напрям досліджень було розпочато за
директорства в Інституті філософії ім. Г. Сковороди
АН УРСР Д. Острянина (1952–1962) й оформлено саме
як напрям наукового пошуку за керівництва цим інститутом його наступником на посаді П. Копніним (1962–
1968). Зазначений напрям представлений значним науковим доробком відділу за його керівництва
В. Євдокименком, переважно розвідками І. Іваньо й
М. Юшманова, наприклад [29], як у вітчизняній фаховій
періодиці, зокрема в часописі "Філософська думка", так
і в: республіканських міжвідомчих збірниках ("З історії
філософської думки на Україні" (1965), "З історії філософії і соціології на Україні" (1968)), матеріалах республіканських наукових конференцій ("З історії філософії
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на Україні" (1967)) та колективних монографіях ("Розвиток філософії в Українській РСР" (1968), "Торжество
ленінських філософських ідей на Україні" (1969) і ін). Як
свідчать в інтерв'ю В. Горський і Є. Головаха, усі ці –
підцензурні – студії доповнювались усними свідченнями
небагатьох вижилих після репресій 30-х років ХХ ст.
філософів УРСР, які ми оцінюємо як зародок вітчизняної усної історії філософії.
Це передусім задіяні в наукових розвідках, зокрема
М. Юшманова [29] як співробітника згаданого відділу і
його колег з Києва й Харкова М. Логвина та Я. Блудова,
їхны оповіді, оприявлені в бесідах з молодшими колегами, як-от першого з них із В. Горським та
Є. Головахою. За спогадами С. Кримського, В. Горського й А. Горак, наукові традиції та життєвий досвід цієї
філософської генерації ретранслювались і в аудиторіях
Київського державного університету й інших вишів
УРСР в 40-х – 70-х роках ХХ ст. у лекціях тих же
Д. Острянина, М. Юшманова, М. Логвина й Я. Блудова,
як і Ф. Єневича, М. Шлєпакова та ін. Вихованці філософських установ УРСР 20–30-х років ХХ ст.: від Українського інституту марксизму-ленінізму (УІМЛ) та Всеукраїнської асоціації марксистсько-ленінських науководослідних інститутів (ВУАМЛІН) до Інституту червоної
професури (ІЧП) при ВУЦВК, – вони були учасниками
розбудови знищеного сталінізмом "філософського фронту" УРСР та, за словами В. Табачковського, першого –
розстріляного – вітчизняного філософського відродження в ХХ ст. Вони ж стали предтечами і свідками
ініційованого їхніми вихованцями – творцями Київської
філософської школи, за визначенням В. Табачковського, другого – "на щастя, не розстріляного філософського відродження в Україні" в 60-х роках ХХ ст.,
хоч їхні постаті, зокрема Ф. Єневича і Є. Федоренка, не
раз здобувались на критичні оцінки у спогадах
С. Кримського, В. Горського та А. Горак саме як апологетів сталінізму і загалом "старої гвардії".
Вдаючись у першій виданій у незалежній Україні авторській монографії [20] з історії "філософського фронту" УРСР до аналізу життєвого шляху його чільного –
знищеного сталінізмом – творця, академіка Всеукраїнської Академії наук у Києві (ВУАН), професора філософії В. Юринця, її автор, професор Інституту філософії
ім. Г. Сковороди НАН України М. Роженко, який зазнав
у 1972 р. переслідувань, відзначив дієву участь очільників згаданого інституту в проведеній після ХХ з'їзду
КПРС у СРСР офіційній кампанії з реабілітування жертв
сталінізму: "Щоб зробити можливим посилання на роботи українських філософів 20–30-х рр., насамперед
академіків С. Семковського, В. Юринця, професорів
філософії П. Демчука, Т. Степового та інших репресованих учених, керівництво Інституту філософії АН УРСР
звернулося на початку 60-х років до відповідних інстанцій з проханням про їх реабілітацію. С. Семковський на
той час вже був реабілітований. Дружині П. Демчука
саме тоді в посмертній реабілітації чоловіка харківська
прокуратура відмовила, і звернення Інституту філософії
АН УРСР (директор Д. Острянин, секретар парторганізації А. Єришев) виявилося вчасним для того, щоб ще
раз переглянути справу Демчука і реабілітувати його.
Але В. Юринця не реабілітували ні тоді, ні пізніше. У
цьому випадку посилання на нього, які пішли потоком
(бо В. Юринець був у 20–30-ті роки непересічною, другою (якщо не першою) поряд із С. Семковським фігурою
в тодішній українській радянській філософії, як не як,
академіком), заборонялися" [20, с. 8].
Якщо, згідно зі спогадами В. Горського про його навчання в Київському державному університеті, "українська філософія входила до історії філософії СРСР" і
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"вивчалась на рівні, скажімо, азіатської філософії", за
умови читання лекцій майже всуціль російською [9,
с. 42], то вже на другу половину 60-х років ХХ ст. саме
завдяки внеску В. Горського, І. Іваньо, М. Юшманова і
їхніх колег із відділу припав пік розпочатих ними досліджень з історії філософії України і відбулося введення
до наукового обігу заборонених доти прізвищ та наукового доробку "філософського фронту" УРСР, зокрема
його чільних діячів: академіка ВУАН В. Юринця і членакореспондента ВУАН П. Демчука. Цікаво, що ця – наукова – реабілітація жертв сталінізму за хрущовської
"відлиги" в контексті вибірково-заідеологізованого, та
все ж "перепрочитання" їхньої творчої спадщини закладала підвалини усвідомлення філософською спільнотою УРСР статусу спадкоємців знищеної генерації творців української радянської філософської думки і водночас ініціаторів інституціоналізації вітчизняної національної
філософської
традиції.
Показово,
що
Є. Головаха та В. Горський визнали Інститут філософії
ім. Г. Сковороди АН УРСР за прямого наступника ІЧП
при ВУЦВК, як і низки його попередників, хоч віковий,
ідейно-світоглядний та організаційний розрив між ними
є безсумнівним. Визнання майже сімдесятип'ятирічної
визначальної ролі цього інституту і Київської філософської школи в продовженні й, власне, відродженні цієї
інституціоналізації, як і вивчення нами у монографії [2]
та кількох серіях статей історії "філософського фронту"
УРСР 20-х – початку 30-х років ХХ ст., дають підстави
констатувати умовне її ствердження як фактично першого – насильницькі перерваного, але ж періоду в розвитку історії філософії України як галузі наукового дослідження й академічної дисципліни.
Переходячи до проєктів усної історії філософів
Т. Чайки, І. Голубович і Студентського товариства усної
історії філософії, відзначимо низку вихідних характеристик їхніх наукових пошуків. На відміну від виконаного
Т. Чайкою в першому десятиріччі ХХІ ст., завершеного
та лише частково оприлюдненого одноосібного проєкту
інтерв'ювання протягом майже сорока років її вчителів
та колег з Інституту філософії ім. Г. Сковороди
НАН України – засновників Київської філософської
школи, учасники проєкту І. Голубович та згаданого товариства, переважно студенти і молоді науковці з Одеського й Київського національних університетів та вишів
Львова, здійснюють з другої половини 10-х років ХХІ ст.
оперативно оприлюднюване групове інтерв'ювання як
вітчизняних філософів-шістдесятників, так і окремих
представників українських і зарубіжних науки й культури. Спільним для майже всіх цих інтерв'ю є ведення їх
авторами своїх автобіографічних оповідей у трьох основних умовних планах: 1) самоаналіз особистісного
формування від дитинства до повноліття у колі родини і
друзів; 2) докладний розгляд освітнього процесу і наукового життя УРСР і власного місця та місця своїх колег
у них; 3) оцінювання впливу соціокультурних контекстів,
зокрема суспільно-політичної ситуації в УРСР (Україні),
СРСР та світі. Вивчення цих проєктів дозволяє, на наш
погляд, виокремити три умовні основні регіональноміські кола просторової зумовленості отриманих спогадів з усередненою часовою визначеністю, що їх об'єднує – середина ХХ – початок ХХІ ст.
Їх черговість зумовлена вагомістю їхнього внеску:
1) центральноукраїнське з центром у Києві, представлене передусім проєктом "Усні історії філософів"
Т. Чайки загалом, інтерв'ю Є. Головахи і С. Пролєєва,
виконаними Студентським товариством усної історії
філософії, і використаним нами інтерв'ю В. Горського,
узятим у нього 2001 р. Ю. Завгороднім; 2) західноукраїнське з центром у Львові, представлене узятим

цим товариством інтерв'ю з Я. Стратій і двома інтерв'ю
з М. Кашубою, проведеними як на прохання товариства
колегами у Львові, так і членом Товариства усної історії
Львівського національного університету ім. І. Франка;
3) південноукраїнське з центром в Одесі, представлене
проведеними під керівництвом І. Голубович у її проєкті
усної історії філософії інтерв'ю з О. Роджеро і
С. Секундантом. Наведений поділ, який ураховує основні підсумки зазначених проєктів та низку інтерв'ю поза
ними, виявляє низку векторів освітньої підготовки й наукового співробітництва філософів УРСР і незалежної
України в них та поза ними: 1) група переважно вихованців Київського державного університету, творців Київської філософської школи і їхніх наступників – насамперед філософів, науковців з Інституту філософії
ім. Г. Сковороди АН УРСР; 2) дві класичні філологині –
вихованки та співробітниці Львівського державного університету (М. Кашуба) і, крім того, Інституту суспільних
наук АН УРСР у Львові, які брали участь у роботі відділу історії філософії України (Я. Стратій працює там і
донині); 3) два вихованці Московського державного університету – філософи, викладачі Одеського національного університету ім. І. Мечнікова.
У центрі нашої уваги постали два перші кола, друге
з яких, мовознавчо-філософське, підрядне першому –
філософському, зберігаючи фахову й ідейну специфіку.
Колишні й чинні науковці Інституту філософії
ім. Г. Сковороди НАН України, передусім співробітники
відділу історії філософії України В. Горський, М. Кашуба
і Я. Стратій, та дотичні до його роботи М. Попович і
С. Кримський, як і їхній колега Є. Головаха та мемуаристи А. Горак, В. Лісовий і В. Табачковський, які представляють ці кола, звернули в автобіографічних оповідях
суттєву увагу на другий і третій з виокремлених нами
основних умовних планів. Усі вони, як і інші інтерв'юйовані, спільно вдалися до пригадування й осмислення
таких цікавих для нас, з огляду на тему цієї статті, обставин власних життя та творчості, як: 1) зміни соціокультурної ситуації в УРСР (Україні), СРСР і світі від епохи сталінізму до незалежної України та, відповідно, статусу, місця й ролі філософії, зокрема історії філософії
України, у тогочасних суспільному та науковому житті;
2) розвиток вітчизняного освітнього процесу цього періоду з увагою до власних студентських років і специфіки
вітчизняних радянської та пострадянської систем освіти; 3) поступ студій з історії філософії України за участі
власної і їхніх колег у роботі однойменного відділу Інституту філософії ім. Г. Сковороди АН УРСР та в Україні і світі в контексті оцінювання роботи цього інституту,
діяльності його директорів та керівників згаданого відділу. Водночас вивчення цих обставин ураховує інтерв'ю О. Роджеро і С. Секунданта, які змалювали радянське, переважно московське, філософське життя на
прикладі власного досвіду навчання в Московському
державному університеті.
Панорамно висвітлюючи сутність вказаних обставин, з досить розлогим цитуванням усіх згаданих, крім
двох останніх, інтерв'ю в статтях [30; 31], як-от відтворюючи суспільно-політичний образ Київської філософської школи як інноваційного академічного проекту
П. Копніна і В. Шинкарука – мікромоделі -прообразу
відкритого суспільства в УРСР – та участь найнонконформніших відділів згаданого інституту, насамперед
відділу історії філософії України, у цьому, ми звернули
окрему увагу на формування творців згаданої школи як,
за їх власними і їх колег визначеннями, покоління філософів-шістдесятників. Їхня дієва плідна наукова співпраця в умовах активного розгортання українського
національно-культурного та правозахисного руху з низ-
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кою діячів знищеного "філософського фронту" УРСР і
широким колом вітчизняних гуманітаріїв, зокрема з мовознавцями-перекладачами з класичних мов, заклали
підвалини розвитку уже в незалежній Україні проєктів з
комплексного вивчення історії вітчизняної філософії.
Звертаючись у цій публікації переважно до спогадів
Є. Головахи і В. Горського як, на наш погляд, найважливіших свідків та, власне, ініціаторів і учасників вивчення згаданою школою спадщини "філософського
фронту" УРСР 20-х – 30-х років ХХ ст., ми водночас
задіяли свідчення майже всіх їхніх згаданих вище колег
у розгляді суспільно-політичних і наукових передумов
та обставин розвитку цього процесу.
Принагідно висвітлено нами в цих статтях [30; 31]
розмаїту палітру спогадів А. Горак, С. Кримського та
В. Горського про студентське життя Київського державного університету 40-х – 50-х років ХХ ст., як і свідчень
М. Кашуби та Я. Стратій про навчання в Львівському
державному університеті у ті ж роки, з детальними описами їхніх особистих перипетій, унаочнює, на наш погляд, уже підтверджену вище думкою В. Горського недостатність та заідеологізованість отриманих ними знань
з історії філософії в Україні. Засвідчене В. Горським, як
і П. Копніним у його інтерв'ю В. Табачковському ще як
студенту Київського державного університету, орієнтування студентів на аналіз творів вітчизняних "революційних демократів", наприклад на "пошук матеріалізму
та діалектики у віршах Т. Шевченка та Лесі Українки", і
на ідеї "матеріалістів-учених, типу Мечнікова", в умовах
повного ігнорування доробку "вітчизняної ідеалістичної
філософії" доповнювалось прослуховуванням українською мовою, на відміну від усіх інших вишівських дисциплін, заполітизованого курсу історії України. Російськомовна навчальна атмосфера, як і залишковий принцип
у відборі для здобуття філософської освіти в основному
профнепридатних студентів з інших факультетів, в
умовах жорсткої адміністрованості їхнього громадського
й особистого життя, яскраво виявлених тенденцій конформізму, кар'єризму і ксенофобії не сприяли формуванню національно свідомої фахової інтелігенції.
Спектр оцінок рівня отриманої освіти: від стриманого
визнання В. Горським засвоєння у виші лишень "філософської абетки" до емоційної критики С. Кримським
цієї освіти як чи не всуціль невігластва та абсурду –
увиразнює низький і, власне, незадовільний рівень
знань студентів тих років з історії філософії в Україні.
Прикметним є вже відзначене [30; 31] протиставлення як цими науковцями, так і їхніми колегами з Інституту філософії ім. Г. Сковороди АН УРСР атмосфери в ньому і вітчизняному науковому і суспільнополітичному житті 60-х – 80-х років ХХ ст. на загал.
Спроби відтворити їхні автобіографії позначені спільною причетністю їхніх індивідуальних голосів пам'яті до
наявного тоді в цьому інституті, за визначеннями
М. Поповича і С. Пролєєва, "іншого світу" – "київського
мисленнєвого середовища" як, на думку С. Кримського,
справжнього філософського середовища з вільною
творчою і веселою атмосферою, або ж, за високосимволічним узагальненням В. Горського, "острова щастя".
Зазначаючи, що хоч після 1972 р. в інституті "дуже посилився контроль з боку наглядових органів і спецслужб", а "кожен п'ятий" у ньому, за словами його ж
"старших колег", "був стукач", Є. Головаха наголосив,
що "домінантою" цього закладу "залишався, попри все,
дух свободи". Якщо А. Горак прямо визнала інститут за
блимаючий вогник, який світив у наймряковинніші періоди мракобісся, то В. Табачковський одним із перших
удався до філософського аналізу "етосу" Київської філософської школи як "справді творчого співтовариства",
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яке "не змогли знищити будь-які зміни політичної й
ідеологічної кон'юнктури". Один із чільних нонконформних підрозділів цього інституту, відділ історії філософії України, став у 60-х роках ХХ ст. яскравим підтвердженням демократичних змін у вітчизняних освіті і
науці епохи хрущовської "відлиги", зокрема відходу
від, за словами Є. Головахи, традиційного розгляду
українських філософів саме як "адапторів" марксистських ідей до реалій УРСР.
Однією з головних прикмет аналізованих у цій статті
інтерв'ю є значна увага їх авторів до особистісного начала в діяльності як самого інституту, так і відділу історії філософії в Україні за всієї його історії: від новозаснованого відділу історії філософської та суспільнополітичної думки на Україні (1946–1962) під орудою
М. Новикова (1946–1953), І. Головахи (1953–1954) та
Д. Острянина (1954–1962) до сучасного відділу історії
філософії України (1989 – донині) під керівництвом
В. Нічик (1990–1996), В. Лісового (1997–2009) та
С. Йосипенка (з 2010). Цікаво те, що як С. Кримський і
В. Горський, так і Є. Головаха, М. Кашуба і Я. Стратій,
звернули у своїх інтерв'ю суттєву увагу на історію відділу саме за директорства в інституті Д. Острянина
(1952–1962), П. Копніна (1962–1968) і В. Шинкарука
(1968–2001). Пригадуючи різні аспекти діяльності відділу в ці роки як відділу історії філософської та соціологічної думки на Україні на чолі з В. Євдокименком
(1963–1972) і П. Манзенком (1972–1983), а в 1984–
1986 рр. – як секторів домарксистської філософії на
Україні та історії марксистсько-ленінської філософії в
Українській РСР під орудою, відповідно, В. Нічик і
П. Манзенка, інтерв'юйовані вчені висвітлили чимало
невідомих і, власне, непублічних її моментів. Згадаємо
серед них такі, як: замовчуване протистояння очільників відділу та репресії влади УРСР проти нього; оцінки
колег з відділу і керівників інституту, включно з їхнім
особистим життям; розгляд перипетій у постановці
дослідницьких проблем та отриманні здобутків, як,
наприклад, наукове конкурування, цензурні утиски,
залежність науковців цього й інших відділів від керівництва інституту й органів влади.
Протиставляючи, як і Є. Головаха, етапи директорування Д. Острянина і П. Копніна, який "був прогресивною людиною, зорієнтованою на щось нове й конструктивне", та "вважав, що треба піднімати філософські
дослідження на новий рівень", С. Кримський і В. Горський відзначили його виняткову роль у формуванні "в
інституті, та й в Україні загалом, справжнього філософського середовища" та системному розгортанні низки
науково-дослідних проєктів з вивчення історії філософії
України. Звертаючи в інтерв'ю Ю. Завгородньому, і
особливо у своїх спогадах 90-х років ХХ ст. та в інтерв'ю Т. Чайці, найбільшу, порівняно з іншими інтерв'юйованими, увагу на те, як відділ історії філософії в Україні
за його активної участі розпочав, за його словами, вивчення впритул історії української філософії 20-х –
30-х років ХХ ст. "з легкої руки Копніна", В. Горський
відзначив важливу роль у цьому процесі, крім
В. Євдокименка, І. Іваньо, В. Губенка, В. Роменця й
Є. Пронюка, передусім уже не раз згаданого вище
М. Юшманова та його спогадів. Відзначаючи його "дуже
цікаву фігуру", про яку "є сенс розповісти окремо", він
порівняв його долю, яка "склалась доволі трагічно", з
долею "усієї філософії радянського періоду". Згадуючи
про плідну наукову роботу М. Юшманова у відділі за
дієвого сприяння його колег, завдяки чому він спромігся
захистити кандидатську і докторську дисертації,
В. Горський згадав про "гримасу долі", а саме про опонування М. Юшманову на захисті другої з них М. Мітіна
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як одного з чільних ініціаторів "гоніння на філософів" в
СРСР у 30-х роках ХХ ст., який був вимушений визнати
цінність доробку М. Юшманова і засудити як несправедливе його репресування.
Водночас він проілюстрував дихотомію в оцінюванні
епохи сталінізму її жертвами на прикладі критичного
ставлення до М. Юшманова репресованого, як і він,
філософа УРСР Я. Блудова, який "сам пройшов всі
кола пекла по повній програмі" та "до кінця життя так і
не змінив своїх поглядів" і вважав своїх репресованих
колег-філософів з ВУАМЛІН за "ворогів народу, агентів
кулацтва і гідних усілякого засудження". Розглядаючи
постать Я. Блудова як "своєрідний відгомін пристрастей", які вирували протягом "періоду тих самих філософських дискусій", зокрема його "вкрай обурливу реакцію" на одну з перших розвідок М. Юшманова на цю
тему як "здіймання на щит" "юринців, демчуків" та інших
"ворогів народу", В. Горський зазначив, що як публікації
та усні спогади М. Юшманова, так і спогади й студії його колег, зокрема того ж Я. Блудова як "не останньої
фігури на філософській ниві" в УРСР, були "в нашій
роботі неоціненною підмогою" і, власне, першоджерелом. Осмислюючи в інтерв'ю Т. Чайці низку чільних постатей "українських філософів початку 20-х – кінця
30-х років", а саме діячів "філософського фронту" УРСР
– академіків ВУАН С. Семковського, В. Юринця і
П. Демчука як "цілу хвилю" та "окрему історію існування
нашого інституту в довоєнний період" і, власне, "те покоління, яким ми, історики української філософії, зараз
впритул мали б зайнятись", він висвітлив перипетії виходу у світ однієї з перших колективних монографій на
цю тему – присвяченої сторіччю з дня народження
В. Леніна праці "Торжество ленинских философских
идей на Украине" (1969).
Згадуючи про спільну роботу відділу над цим проєктом у 1965–1969 рр., він указав на пов'язаний із ним
явний симптом переходу від "теплих 60-х" до "жорсткого періоду 70-х", чи "початку брежнєвського періоду", –
звільнення з відділу та інституту В. Губенка за його завуальований виступ у цій праці проти "перетворення на
догму" вчення В. Леніна як таке, що передувало репресіям 1972 р. "гоніння нижчого чину" і, по суті, "першу
ластівку" закінчення "копнінського періоду". Відгортаючи завісу над методами й підходами роботи над цією
тематикою у контексті висвітлення подробиць життєвого і наукового шляхів згаданих чільних діячів "філософського фронту" УРСР, між іншим, їх спільної участі в
сумнозвісному "філософському диспуті" – Республіканській нараді марксистсько-ленінських науково-дослідних установ у Харкові (1930), В. Горський засвідчив
предметне знайомство зі спадщиною С. Семковського,
В. Юринця і П. Демчука, зокрема з докладно вивченими
нами в монографії [2] публікаціями другого з них із феноменології й естетики та підсумковим збірником статей
"Розклад сучасної буржуазної філософії" (1931) останнього. Визнаючи 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. за період "становлення сталінської жорсткої системи розуміння філософії" з огляду не лише на відомі йому публікації матеріалів цієї й низки інших філософських дискусій тих років, але й частково збережені спогади М. Юшманова,
Я. Блудова та низки їхніх сучасників, він водночас визнав його за "період філософських шукань" і так з'ясував його зміст: "Розумієш, ці люди щиро прагнули переосмислити досвід філософії з погляду ідей марксизму,
якому вони були суб'єктивно віддані, і в процесі цієї дискусії, пошуків іноді виникали й цікаві, гідні аналізу позиції,
які були цілком у межах філософії як строгої наукової
теорії. Так ось, у 60-ті роки, якраз за часів Копніна, ми
займались цією історією й таким аналізом" [9, с. 87].

Докладно спиняючись у своєму інтерв'ю на висвітленні "атмосфери" в українській філософії кінця 40-х –
початку 50-х років ХХ ст., зокрема вказуючи, що її характерною ознакою було те, що всі найвпливовіші посади
зазвичай обіймали вихідці з центральних органів партії,
зокрема покарані "засланням на науку", а перша з ідей,
якими вона "була обтяжена на той час", полягала в тому, "щоб нікого не репресували", для чого тоді "потрібно було виявляти величезну обережність", молодший
колега В. Горського Є. Головаха вдався до оцінки покоління своїх батьків. Визнаючи, що вони "не любили згадувати нічого", бо "пережили найстрашніші часи", "народилися в часи Жовтневої революції, пройшли всі репресії, голод, страшну війну", він провів межу між, з одного боку, ними і водночас "дивною людиною професором Юшмановим" та, з іншого, докторами філософських наук "Єневичем і Москаленком" у повоєнному Києві
як "своєрідними інквізиторами у філософії". Згадуючи,
як і В. Горський, про історію філософських установ
УРСР 20-х – 30-х років ХХ ст., наприклад про ІЧП при
ВУЦВК та про "червону професуру", зокрема "фахівців,
які знали світову філософію й отримали справжню освіту", він, цілком суголосно В. Горському, С. Кримському і
В. Шинкаруку [28], підкреслив, що заснування Інституту
філософії ім. Г. Сковороди АН УРСР, який з 30-х до
1946-го року включно "існував на папері" "без жодного
співробітника", було, власне, продовженням обірваної
сталінським режимом інституціоналізації вітчизняної
національної філософської традиції епохи "Розстріляного Відродження".
Показово, що саме творці Київської філософської
школи В. Шинкарук і В. Горський доволі предметно актуалізували цю тему, як і загалом проблему спадковості
поколінь у вітчизняній філософії ХХ ст., у своїх спогадах ще в 90-х роках ХХ ст. Констатуючи фактично переривання цієї наступності внаслідок "репресій і втрат
за сталінських часів", зокрема визнаючи за повоєнний
центр філософського життя в УРСР історико-філософський факультет Київського державного університету, В. Шинкарук вказав: "Коли 1936 року гуманітарні
інститути, що до того часу входили до Всеукраїнської
асоціації марксистсько-ленінських науково-дослідних
інститутів (ВУАМЛІН), зокрема й Інститут філософії,
вливалися в АН України, то від Інституту філософії залишилися "ріжки та ніжки" – практично всі його наукові
кадри були репресовані. Відновився він лише в
1946 році й впродовж тривалого часу не мав можливості для розвитку. На початок "відлиги" в його складі був
лише один доктор філософських наук, сам директор
Інституту (Д. Х. Острянин)" [28, с. 8–9]. Докладніше зупиняючись на розгляді цього питання у спогадах, присвячених п'ятдесятиріччю з дня заснування Інституту
філософії ім. Г. Сковороди НАН України, на той час
завідувач кафедри філософії та релігієзнавства
НаУКМА В. Горський визнав за "неоднозначну" дату
цього ювілею й піддав її критиці з огляду на тему історії
вітчизняної інституційної академічної філософії.
Порушуючи питання датування "історії академічного
осередку", який і "координував дослідження у галузі
філософії, які відбувалися в Україні", він зауважив:
"Можна відлік цієї історії вести з 1920 року, коли при
історико-філологічному відділі АН України було створено Комісію з вивчення громадських течій в Україні, де
вели також і філософські дослідження. Можна – з 1922
чи 1925 року, коли при соціально-економічному відділі
Академії наук почав працювати семінар з вивчення суспільного життя (1922), через три роки перейменований
на семінар із соціальної філософії (1925). Такою датою
можна вважати й 1926 р., коли при Академії наук було
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створено Київську науково-дослідну кафедру марксизму-ленінізму. Щоправда, академічним осередкам, що
здійснювали дослідження у галузі філософії, протистояли більш могутні позаакадемічні центри, які об'єднувалися у Всеукраїнську асоціацію марксистсько-ленінських науково-дослідних інститутів (ВУАМЛІН). Серед них
був і Інститут філософії" [10, с. 24–25]. Згадуючи про
входження зазначених інститутів до складу відділення
суспільних наук ВУАН у Києві, на яке в 1937 р. було
перетворено на ВУАМЛІН, В. Горський описав, як це не
менш показово зробив у своєму інтерв'ю ще один свідок оповідей М. Юшманова про ці події Є. Головаха,
парадоксальну ситуацію зі згаданим інститутом: хоча
"жодних офіційних ухвал про його закриття не було", він
таки "сам" "припинив своє існування" внаслідок ув'язнення НКВС його "останнього співпрацівника".
Стверджуючи, що "інституційне філософування" у
системі АН УРСР з середини 30-х років ХХ ст. "загалом
припинилося" і що "трагічний підсумок" передісторії
вітчизняної інституційної академічної філософії в
1937 р. був, з його погляду, цілком логічним з огляду на
насаджуване ВКП(б) офіційне розуміння сутності і значення філософії, В. Горський підкреслив, що потреба в
розвитку останнього для обґрунтування офіційної ідеології СРСР стала, у свою чергу, підставою для відкриття у 1946 р. Інституту філософії ім. Г. Сковороди
АН УРСР. Указуючи на чергову парадоксальність ситуації, коли філософії в УРСР було наказано жити в умовах, які виключали можливість нормального філософського мислення, але в яких, проте, "українська академічна філософія" все-таки "вижила", він визнав визначеність "неоднозначністю ситуації", у якій опинилася
філософія в УРСР кінця 20-х – 30-х років ХХ ст., "умов її
існування" принаймні протягом двох наступних десятиліть, коли вже було відкрито цей інститут. Оцінюючи, як
і С. Кримський, покоління своїх викладачів у виші та
перших керівників в інституті як "стару гвардію", зокрема зараховуючи до них "тямущого спеціаліста", але
"дивакуватого такого, не від світу цього і все не в лад"
М. Юшманова, і М. Шлєпакова як учених, хто "якось
скуштував плодів домарксистської філософії і дорадянського способу життя", та критичніше оцінених нею
Ф. Єневича та Д. Острянина, колега і перевесниця
В. Горського А. Горак, що цікаво, доволі діалектично
визнала своє покоління філософів-шістдесятників за
"продовження, навіть у формі заперечення", генерації
цих її "попередників".
Проводячи паралель між "звертанням до діяльного
начала в людині в шістдесяті роки" творців Київської
філософської школи, зокрема В. Іванова й ін., та передуючим йому таким звертанням "під час національного
відродження" 20-х років ХХ ст. В. Юринця, зокрема узалежнюючи їхні спроби "зорієнтуватись на людиноцентровану онтологію", в тому числі від високої оцінки
В. Юринцем "романтичного вітаїзму" і концепції "фаустівської людини" М. Хвильового, В. Табачковський, у
власну чергу, генетично пов'язав у нарисах [24] перше
та друге, або "розстріляне" і "не розстріляне", філософські відродження 20-х та 60-х років ХХ ст. в УРСР.
На наш погляд, наявні в спогадах творців Київської
філософської школи спроби їх узалежнення як важливих чинників ідейно-світоглядного визначення вітчизняного культуро-, націо- і державотворення в ХХ ст. мають слушність. Думка О. Роджеро, що філософамшістдесятникам СРСР дозволяли жити й існувати у філософії уявлення, і надія на подолання "традиції догми
та косності", на звільнення від вульгаризації настанов
учення К. Маркса і здійснення "певної "конвергенції"
ідей автентичного марксизму з проблематикою після-
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марксової західної філософської думки, визначає, на
наш погляд, продовження ними європейського вектора
у філософії УРСР 20-х – 30-х років ХХ ст., передусім
досліджених нами [2] культурфілософських пошуків
вихованців Віденського університету, чільних апологетів А. Деборіна в УРСР – антимеханістів-"діалектиків"
В. Юринця та П. Демчука.
Безумовне успадкування їхнього антитоталітаристського – хоч підцензурного, але ж виразно неомарксистського дискурсу творцями Київської філософської
школи, зокрема ґрунтовна спроба юринцезнавця УРСР
І. Іваньо осмислити й розвинути у працях 60-х –
80-х років ХХ ст. антисталінську культурфілософську
концепцію В. Юринця про "тип соціалістичної культури",
надалі потребують докладного фахового вивчення. Його вимушена в ті роки підцензурність не дала дослідникам згаданої школи вийти у своїх студіях на цю тему
поза межі фрагментарних висвітлень її окремих – дозволених для розгляду – аспектів, тоді як у незалежній
Україні проблема еволюції філософських засад українського націонал-комунізму епохи "Розстріляного Відродження" у науковому пошуку філософів-шістдесятників
УРСР здобулась на окремі спроби її оцінки саме в дослідженій у цій статті мемуаристиці творців згаданої
школи. Їхня дієва спроба "розхитування жорсткої схеми
ленінсько-сталінського образу марксистської філософії"
в УРСР з позиції "автентичного марксизму", чи "марксистського фундаменталізму", засвідчена в спогадах
В. Горського, яку надихали, зокрема, й євромарксистські ідеї В. Юринця і П. Демчука, знайшла яскраве вираження у студіях учених з двох найнонконформніших
дисидентських відділів Інституту філософії АН УРСР –
історії філософії України та логіки і методології науки,
В. Горського, І. Іваньо, В. Табачковського, М. Роженка,
С. Кримського та ін.
Висновок. Виходячи з підсумків виконаного нами в
монографії [2] та в низці циклів статей комплексного
аналізу "філософського фронту" УРСР епохи "Розстріляного Відродження", переважно культурфілософських
ідей та вчень його чільних діячів В. Юринця, П. Демчука
й групи їхніх колег-філософів, на основі масиву досліджень їхньої наукової спадщини у 60-х – 90-х роках
ХХ ст. творцями Київської філософської школи, ми вдались у цій статті до розгляду їхніх інтерв'ю, що вперше
розкривають непідцензурним чином історію цих студій,
як до альтернативних джерел історико-філософського
пошуку. Виконані в межах перших вітчизняних проєктів
усної історії філософів Т. Чайки, І. Голубович та Студентського товариства усної історії філософії вже в незалежній Україні, ці автобіографічні відтворення-спогади
поділені на три умовні регіонально-міські кола: центральноукраїнське, західноукраїнське та південноукраїнське, – з їх центрами, відповідно, у Києві, Львові й Одесі, і
спільно розкривають погляд своїх авторів на специфіку
розвитку вітчизняних філософських освіти і науки в
УРСР другої половини ХХ ст. Інтерв'ю діячів Київської
філософської школи В. Горського, Є. Головахи і
С. Кримського, як і спогади їхніх колег В. Шинкарука,
А. Горак та В. Табачковського, представляють перше із
цих кіл, уміщуючи цікаві маловідомі свідчення про обставини вивчення ними та їхніми співробітниками з цього інституту, здебільшого відділу історії філософії України, наукової спадщини знищених сталінським режимом
філософів УРСР.
Усні спогади та мемуаристика цих науковців – представників покоління філософів-шістдесятників УРСР, які
спільно вдались до спроби верифікування "канонізованого образу марксизму" в другій половині ХХ ст., за
хрущовської відлиги" і неосталіністського "застою", сут-
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тєво коригують офіційне бачення радянською й, багато
в чому, пострадянською історико-філософською думкою місця й ролі "філософського фронту" УРСР у процесі інституціоналізування вітчизняної національної
філософської традиції. Його основний – радянський –
трагічний і суперечливий період, представлений частково дослідженою ними спадщиною репресованих сталінізмом філософів УРСР, професорів філософії
В. Юринця, П. Демчука і їхніх колег, як і діяльністю філософських установ УРСР – прямих попередників Інституту філософії ім. Г. Сковороди АН УРСР і самої
Київської філософської школи, був, на наш погляд, першим етапом розвинутої згодом цією школою в постсталінському УРСР відповідної інституціоналізації. За
спогадами В. Горського, Є. Головахи, А. Горак та їхніх
колег, значну, хоча й доволі контраверсійну роль у їх
фаховому становленні відіграла "стара гвардія", а саме
реабілітовані філософи УРСР, зокрема М. Юшманов як
один із чільних дослідників зазначеного першого етапу.
Осмислення його життєвого досвіду, як і досвіду покоління власних батьків та дитинства в сталінському
СРСР, цими вченими у контексті переоцінки місця й
ролі згаданого інституту в науковій реабілітації вітчизняної філософської думки 20-х – 30-х років ХХ ст. засвідчило потребу вивчення варіативного позиціонування ними як її організаційно-ідейного спадкоємця і наступника саме Київської філософської школи.
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HISTORY OF THE KYIV PHILOSOPHICAL SCHOOL IN THE ORAL RECOLLECTIONS OF ITS CREATORS
(THE ERA OF THE EXECUTED RENAISSANCE)
The article deals with the revival by the Kyiv philosophical school of the second half of the 20th century of the first academic research on the
history of Ukrainian philosophy, interrupted in the 1930s. These studies were a component of the innovative project of P. Kopnin and V. Shynkaruk
as the directors of the H. Skovoroda Institute of Philosophy and were carried out in the contradictory conditions of the Khrushchev "thaw" and
stagnation by the illustrious generation of the philosophers-Sixtiers of the Ukrainian SSR. Their memories were mainly realized in T. Chaika's project "The Philosophers' Oral Histories" in the form of autobiographical reconstructions of S. Krymskyi, P. Yolon, V. Horskyi and M. Popovych and
also in the corresponding reconstructions of their colleagues Y. Golovakha, M. Kashuba and Y. Stratii, carried out by the Student Society of Oral
History of Philosophy of Taras Shevchenko National University of Kyiv. The study, mainly, of these memories testifies to the general attention of
these scholars to Ukrainian studies as one of the main vectors of the research work of the mentioned institute in the second half of the 20th century.
Analysis of their contribution to the study of the history of Ukrainian philosophy on the basis of the alternative data received from them in this
projects already in independent Ukraine significantly changes the traditional vision of started by the Kyiv philosophical school in the 1950s censored study of the "philosophical front" of the Ukrainian SSR during the Executed Renaissance. These interviews with S. Krymskyi, E. Golovakha,
V. Horskyi, as well as the interviews and memoirs of their colleagues, revealed a little-known problematic interpretation by the creators of the Kyiv
philosophical school of their place and role in the history of Ukrainian philosophy as the leading heirs of started in the 1920s institutionalization of
the domestic national philosophical tradition.
Кey words: the history of Ukrainian philosophy, Kyiv philosophical school, H. S. Skovoroda Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the
Ukrainian SSR, "The Philosophers' Oral Histories", D. Ostryanin, P. Kopnin, S. Krymskyi, Y. Golovakha, V. Horskyi.
Г. В. Вдовиченко, д-р филос. наук, доц., ст. науч. сотр.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
ул. Владимирская, 60, г. Киев, 01033, Украина
ORCID: 0000-0002-8532-7672

ИСТОРИЯ КИЕВСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ШКОЛЫ В УСТНЫХ ВОСПОМИНАНИЯХ ЕЁ ТВОРЦОВ
(ЭПОХА "РАССТРЕЛЯННОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ")
Посвящено возрождению Киевской философской школой второй половины ХХ в. прерванных в 30-х годах ХХ в. первых академических исследований по истории философии Украины. Элемент инновационного проекта директоров Института философии им.
Г. Сковороды АН УССР П. Копнина и В. Шинкарука, они проводились в противоречивых условиях хрущёвской "оттепели" и "застоя"
прославленным поколением философов-"шестидесятников" УССР. Изучение воспоминаний С. Крымского, П. Йолона, В. Горского и
М. Поповича, главным образом записанных в проекте Т. Чайки "Устные истории философов", а также соответствующих реконструкций Е. Головахи, М. Кашубы и Я. Стратий, проведенных на базе Студенческого общества устной истории философии Киевского
национального университета им. Тараса Шевченко, засвидетельствовало общее внимание этих учёных к украиноведческим исследованиям как одному из главных векторов научно-исследовательской работы этого института во второй половине ХХ в. Исследование их вклада в изучение истории философии Украины на основе полученных от них в рамках этих проектов уже в независимой Украине альтернативных данных существенно корригирует традиционное видение начатого Киевской философской школой в 50-х годах
ХХ ст. подцензурного изучения становления уничтоженного сталинизмом "философского фронта" УССР эпохи "Расстрелянного
Возрождения". Эти интервью С. Крымского, Е. Головахи, В. Горского, как и интервью и воспоминания их коллег, вместе выявили малоизвестное проблемное осмысление творцами Киевской философской школы их места и роли в истории украинской философии как
ведущих наследников начатого в 20-х годах ХХ в. процесса институционализации украинской национальной философской традиции.
Ключевые слова: история философии Украины, Киевская философская школа, Институт философии им. Г. Сковороды АН УССР, "Устные истории философов", Д. Острянин, П. Копнин, С. Крымский, Е. Головаха, В. Горский.
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ЕСТЕТИЧНЕ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРАКТИКАХ
Присвячено питанню, що належить до фундаментальних проблем філософії людини, а водночас – і філософії культури як продукту її духовного поступу. Представлені в сучасній науці окремо розвинутими теоретичними дискурсами, у реальності естетичне і культурне перебувають у постійній взаємозалежності, пов'язаної з розвитком їхньої
спільнородової основи – людського сутнісного ядра. Концепт естетичного, зобов'язаний своєю появою діяльнісному
підходу до аналізу людської сутності, розумінню естетичного і моральнісного як фундаментальних діяльностей –
основи та умов людинотворення, потерпає сьогодні від невиправданої редукції. Сформована в лоні філософськоантропних універсалій, культурологія, яка мала б стати методологічно розлогою аналітичною платформою, в реальності виявила схильність до фактології, рушивши від смислів до миготіння смислів. Це вплинуло на оптику бачення естетичного: проєкцією його розгляду стали актуальні художні практики, взяті з позицій художньоінструментального формотворення, абстрагованого від визначального людиномотивованого значення. Залишене
поза кадром, воно прирікає аналіз сучасних художніх реалій на поверхову декларативність, на просту констатацію
їхньої соціокультурної даності та відмінностей від раніше відомого. Випадаючи з поля зору, саме життя естетичного – умова й мірило розвитку людської сутності – робить такі дослідження нездатними до справжньої експертності,
передусім до визначення справжньої культурної значущості художньо-естетичного явища та перспектив його подальшого існування. Нагальність визнання цієї проблеми та її обов'язкового наступного розв'язання стоїть у низці невідкладних завдань культурології на шляху її остаточного утвердження як смислового центру гуманітаристики.
Ключові слова: естетичне, соціокультурні практики, історична суттєвість періоду, людиномірність, людиномотивоване значення, екзистенціальний досвід, духовні ніші, Contemporary Art, мікротипії, художній акціонізм.

Постановка проблеми. Соціокультурний простір є
простором людського життя. Він багатовимірний і динамічний. Усі його елементи пов'язані між собою не лише
зовнішніми, але насамперед внутрішніми сполучниками,
чиї вібрації викликані природою людини, що постійно
"турбує" світ посилами своїх сутнісних потреб. Кожна зі
складових цієї множинності, виконуючи свої специфічні
функції, працює на їх реалізацію, залежна у своєму КПД
від конкретики буття. У цьому багатоголосому й багатоликому просторі свою постійну нішу мають художні практики в усіх їх можливих іпостасях – від класичного, базового, рівня мистецтва до його пошуково-польових зусиль
у прагненні відповідати суттєвості певного історичного
періоду. Це вказує на фундаментальне значення естетичного у формуванні та триманні світу людини, засвідчуючи водночас діалектику його розвитку від загальних
процесів естетичного сприйняття навколишнього до естетичної визначеності художнього продукту.
Правильне розуміння цього зв'язку робить знання
про естетичне і власне художнє взаємозалежними й
взаємокорисними, що слід ураховувати в їхній аналітиці, отримуючи таким чином інше, відмінне від панівного,
сутнісно орієнтоване їх бачення. Це вказує на потребу в
розвитку відповідного дискурсу та перегляді експертних
препозицій у культурології, якій відчутно бракує системно-аналітичних досліджень культурних явищ як фігурантів загального процесу людинотворення. Культурологія залишила це полідисциплінарному простору гуманітаристики, так і не ставши експертом-інтегратором,
чого можна було б чекати з огляду на фундаментальні
засновки її філософської легітимації. Вона не встояла
перед показним блиском візуальності, підпавши під
вплив помітного жесту з його претензією на непересічність та неординарність. Вона зайняла позицію хроніста, що фіксує сучасне художнє бурління, почергово зацікавлюючись художніми новаціями у ритмі "це тількино побачили, а інше вже на підході". Зауважимо при
цьому, що фундаментальний аналіз культурно-художніх
систем минулого, таких, зокрема, як грецька і римська
античність, християнська Візантія, західноєвропейський
Ренесанс тощо, також не є її заслугою, а завдячує зусиллям людиноцентрованого мистецтвознавства. Та
сама фактологічність, до якої тяжіє сучасна культурологія, тут прямує до людинотворчих джерел, зчитуючи їхні

знаки в художніх феноменах. У цьому разі все стає на
свої місця: людина, схоплена в конкретному історичному фокусі свого постійного саморозвитку, її сутнісна
потреба в гармонізації відносин зі світом та продукт її
реалізації у художній формі – точці максимальної концентрації естетичного в діалектиці його розвитку.
Сьогодні ж, розглядаючи художні практики в низці
соціокультурних подій, наділяючи їх соціальними характеристиками та соціумними акцентами, культурологія
ігнорує цей план бачення, отримуючи відповідний результат: жодного уявлення про те, з чим у цьому разі
вона має справу з погляду загального руху людського
розвитку. Звідси й неможливість зваженого прогнозу
щодо їхньої подальшої культурної долі, не кажучи вже
про умовність їх експертизи "на вході", підлаштованої
під принцип ризомності – основи постмодерного мистецтва. Відповідно, як несуттєве знімається питання щодо
сутнісно мотивованого кореня художніх новацій, його
замінює процедура влаштування кожного нового артефакту на строкатій карті актуального мистецтва з наступним формуванням його окремого тематичнозмістового кластера. Урешті, із суми таких кластерів і
складається уявлення про сучасну естетосферу, сповнене сильним присмаком її нестримного динамізму та
плинності, а таким чином – і відчуття неабиякої цінності
її штудій, яким вдалося, так би мовити, "зупинити мить".
Не дивно, що пальму першості тримають тут маніфести
та анонсовані кредо самих креаторів. Рефлексія на них,
власне, і формує точкові дискурси, доповнені враженнями від арт-новацій, дискурси, що будь-якої миті можуть
згорнутися разом із втратою попиту на арт-феномени,
швидко зникнути з авансцени соціокультурної пам'яті.
Однак у плетиві культури вони назавжди залишать свої
сліди: видимі в окуляр сутнісного розуміння естетичного,
вони засвідчують рухи людського духу.
Це стосується всіх соціокультурних практик, що формуються, як відомо, у відповідь на запити людини,
створюючи простір її буття. Кожна з них, виконуючи свої
специфічні завдання і функції, обов'язково має й естетичну складову, пов'язану з людськими духовними інтенціями. Своєю очевидністю тут вона, звісно, програє
художній сфері, де естетичне виступає у концентрованому вигляді – як головна функціональна матерія. Однак це не заважає їй відповідати за людиномірність
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будь-якої моделі стосунків, обраної і створеної у контактах з навколишнім світом. Орієнтири естетичного відношення – міра і завершеність (у значенні найвищої
стадії самореалізації), відповідаючи, як з'ясовано, базовим принципам розвитку всього живого, виконують місію внутрішнього контролера, чия чутливість залежить
від індивідуального рівня набутої духовності.
Таким чином, питання про місце і роль естетичного в
сучасних соціокультурних практиках у коректному варіанті своєї постановки має стосуватися всього їх великого
простору, а не тільки мистецтва. Однак і теоретична естетика має відповідну лакуну, аналізуючи естетичний
досвід переважно як мистецький. Це зумовлено тим, що
сфера художнього, резонуючи своїми засадами з базовими естетичними категоріями, якнайкраще унаочнює
закономірності естетичної діяльності. У цю наїжджену
колію потрапляє й потреба у швидкому транспарентному
висновку щодо особливостей естетосфери сучасного
соціокультурного простору. Видається, що за його мінливості художні явища є островами стабільності через
прямий зв'язок із процесами духовного розвитку, а отже,
придатні для більш точних експертних замірів, ніж естетичне в людських інтенціях, у пошуках самоідентифікації,
у формуванні колективних настроїв тощо.
Такий підхід не викликав би критики, якщо все ц не
було б взаємопов'язаним. Справді, "швидкі експерти"
мають справу лише з верхівкою айсберга. Під нею ж
вирують вихорі, хвилі й потоки людського самовизначення, викликані нестійкістю обставин буття, їх постійними змінами. Відбувається неперервна мобілізація
духовних можливостей, здійснюється внутрішній моніторинг достатності свого відправленого у світ ресурсу,
відсікається неефективне, перевіряються духовні запасники. Це не раціональна процедура за визначеним
регламентом, а справжнє життя людського осердя, сповнене пристрастей і вагань, сумнівів і боротьби, народжених незагойним розривом між сутністю людини і її
існуванням. У цьому сенсі й індиферентність до мистецтва загалом, й особлива чутливість до окремих його
форм, і прихильність до епатажності в ньому виступають індикаторами цих станів і мають бути враховані в
дослідженні його практик. Нам багато чого розповіла б
зведена карта сучасних художніх уподобань, розглянута під цим кутом зору. Зв'язок розуміння законів людського саморозвитку й місця в них естетичного з моніторинговим аналізом його конкретної реалізації у сьогоднішньому мистецтві зробив би її експертність безсумнівною. Це говорить про необхідність укріплення культурологією власного методологічного корпусу, адже з
часів своєї появи серед філософських наук і навчальних дисциплін вона його так і не створила, зайнявши
дочірню позицію щодо своїх загальнофілософських
легітимацій. Рух у цьому напряму забезпечить можливість повноцінної культурологічної експертизи естетичних явищ як експонентів стану людського саморозвитку.
Аналіз досліджень і публікацій. Розгляд естетичного в контексті соціокультурних практик в їхньому сучасному вигляді вказує на комплексність заявленої
проблеми, а отже – на необхідність урахування самодостатності всіх її складових: естетичного як специфічно людського ставлення до світу, соціокультурного досвіду людської реалізації, дійсності в її теперішньому
стані. Посильним це завдання робить сполучна ланка –
людина, яка будує свої особливі відносини з тим, що її
оточує, живе і здійснюється у власноруч створеному
світі, споживає час як простір своїх можливостей.
Розуміння естетичного, прийняте вітчизняною наукою й чинне до сьогодні, зобов'язане своєю появою
розробці й застосуванню принципу діяльнісного підходу
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в аналізі людини. Дискусії щодо нього, активно розгорнувшись у радянській філософії в останню третину минулого століття, швидко загострили питання про діяльнісну природу естетичного, яке разом із моральнісним не
переставало сприйматися як оплот людської духовності.
Це загальне уявлення, сформоване з часів античності,
отримало можливість конкретизації після завершення
баталій між "природниками" і "суспільниками", змушеними визнати суб'єкт-об'єктний характер естетичного, та
його подальшої розробки як специфічного людського
ставлення до світу. Кожне зусилля на цьому шляху є
значущим, адже основу кожної з позицій становили щирий інтерес та прагнення дістатися суті, а отже, предмет
дослідження виявляв наявність тих чи інших своїх боків і
властивостей (Ю. Б. Борєв, О. І. Буров, В. В. Ванслов,
С. С. Гольдентріхт, М. С. Каган, Л. Н. Столович, ін.).
По-справжньому етапним став аналіз естетичного як
відношення, здійснений в ході згаданих дискусій
Ф. Д. Кондратенком, що великою мірою забезпечило
сьогоднішню, принципову для нас, можливість його розгляду на сутнісному рівні, із врахуванням його складної,
багаторівневої діалектики. По-справжньому ґрунтовно
це було зроблено представниками Київської філософської школи – В. П. Івановим, А. С. Канарським,
В. І. Мазепою, О. І. Фортовою, В. І. Шинкаруком, іншими. Їхні дослідження дозволяють нам говорити про фундаментальність естетичного в саморозвитку людини,
про його роль у гармонізації відносин людини зі світом,
про його почуттєву природу, виражену, зокрема, у високій мірі небайдужості, про художнє як найвищий рівень
його діалектичного розвитку. Це відправні позиції у логістиці нашого аналізу.
Важливою його складовою виступає й розуміння сучасності як суттєвості буття сьогоднішньої людини. У
своїх глобальних характеристиках вона легко вкладається у соціополітичні схеми, що в загальних рисах
характеризують специфіку сьогодення, впливову, але
не завжди визначальну на території одиничного життя.
Для кожного вона існує як набір власних обставин, що
складаються на відтинку між минулим і майбутнім і не
підлягають жорсткій типологізації. Однак розуміння
цього не лише не знімає, а й робить доречним урахування позиції філософії культури, яка, на думку
Б. Г. Капустіна, убачає у сучасності проблемну зону,
сформовану підривом звичної, устояної картини світу з
характерними для неї цінностями й регулятивами та
втратою дороговказу для людської діяльності. Ця позиція засвідчує неможливість виявити суттєвість сучасності, не поставивши в центр людину, що прямо чи опосередковано підтверджують всі наявні підходи до її
аналізу незалежно від завдань і царини їх формування
(В Беньямін, М. Бубер, Б. Г. Капустін, М. Кастельс,
М. К. Мамардашвілі, К. Мангейм, Е. Тоффлер, А. Турен,
Ю. Габермас, ін.). Розглядаючи людину як головний
суб'єкт сучасного соціально-історичного процесу, дослідники так чи так виходять на питання її духовної ситуації,
пов'язуючи саме з нею перспективи людства. Обговорення з різних позицій проблеми людини нового типу
сучасності утверджує нас у принциповому для цього дослідження розумінні їх взаємозалежності і взаємовизначеності навіть у ситуації коли вони не йдуть у ногу з часом. За своєї зовнішньої очевидності це насправді потребує роз'яснювальних зусиль. Зокрема, це стосується
протистояння, яке виникає у людини зі створеними нею
ж силами, що набувають відчуженого характеру, загрожуючи її власній природі і сутності, чим активізують її
внутрішні ресурси самозахисту (Т. М. Шатунова).
Культура є простором власне людського, живиться
ним та існує як багатолика сукупність людських практик.
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Українські культурологічні студії

Це переконливо довів сутнісний аналіз її природи, яскраво здійснений представниками Київської філософської
школи, що став фундаментом сучасної української культурології. Починаючи з П. В. Копніна і В. І. Шинкарука,
вона, як зазначають дослідники її доробку, принципово
стала на шлях "гуманізації″ діалектичного матеріалізму", надання йому "людиномірності" (Ю. Мєлков), чим
суттєво відрізнялась від позиції тих обережних прихильників діяльнісного підходу, що попри нове обґрунтоване знання продовжували залишатись ідеологами від
філософії. У сьогоднішньої ж науки важливість зробленого не тільки не викликає сумнівів, а, навпаки, актуалізується як дієва методологічна база сучасної філософсько-антропологічної, а отже, і культурологічної аналітики. Як справедливо зазначає В. Ю. Даренський, введення концепту "світу людини" [8] відкрило можливість
розглядати практику як її екзистенціальний досвід, а її
буття у культурі – як пошук людської справжності. Цей
важливий для нас методологічний ресурс, ґрунтовно
розроблений В. П. Івановим [4; 7], дозволяє входити в
сутнісні виміри сучасної людини через естетичні коди,
обрані нею у практичному освоєнні світу. Вони дають
побачити наявні інтенції її вічного руху до самої себе,
до подолання розриву між власною сутністю й існуванням. У практиках актуального мистецтва цю картину
суттєво доповнюють творчі маніфести самих акторів та
теоретична рефлексія, що супроводжує їхнє життя на
сучасному художньому ринку. У цьому дослідженні це
джерело є вкрай необхідним для врахування.
Метою статті є аналіз естетичного як константи
будь-яких соціокультурних практик, обумовленої природою людини та способами необхідної їй сутнісної
самореалізації, що найбільш наочно демонструє мистецтво як максимально концентрована форма творчості.
Виклад основного матеріалу дослідження. На рівні буденної свідомості уявлення про естетичне асоціюється переважно із зовнішніми принадами – приємністю,
привабливістю, пригожістю і, звичайно ж, із красою, яка
об'єднує все це в нездоланності свого тяжіння. Її вигляд
хвилює, не залишає байдужим, обов'язково знаходить
внутрішній відгук. Крім того, вона, так би мовити, має
здатність лікувати душу, гармонізуючи її стан. Однак поза межами такого односпрямованого погляду на естетичне залишаються інші естетичні переживання, що не
менш сильно впливають на людину, здійснюючи її духовну санацію. До того ж збурення внутрішньої енергії, що
вони її викликають, має зазвичай більш складний візерунок, що діє багатоімпульсно. Та в будь-якому разі сфера
естетичного традиційно cприймається як щось зовнішнє,
як таке, що може відкриватися раз-по-раз, вносячи барви
в буденне життя. При цьому не ставлять собі питання
наявності відповідного потягу, вбачаючи в ньому звичайний інтерес до життєвих благ. Парадоксально, але тут
ховається частка правди, невідома прихильникам таких
поглядів. Це доказ того, що універсальність сутнісних
можливостей людини в умовах повсякдення може не
ставати її самовідчуттям, що компенсується інтуїцією
сприйняття периферійних сигналів її сутності, якими в
цьому випадку виступають естетичні явища.
Відкритість людини до світу естетичного не є випадковою. Виокремлення його у плоті буття у вигляді рукотворних красот і артефактів – процедура штучна і невдячна, адже насправді естетичне до них не зводиться,
залишаючись однією з тих вищих людських здатностей,
що творять світ людини. Уся сукупність наявних людських практик пронизана цим специфічним ставленням,
чиє прагнення до міри і досконалості збігається з physicis vitae. Як тут не згадати вердикт П. Тейяра де Шардена про те, що ми – не люди, які часом переживають

духовний досвід, а духовні істоти, які переживають досвід людського буття. Фактично, зустрічаючись з будьякими опредметненими формами естетичного, споживаючи їх, людина відгукується на цей високий поклик,
не усвідомлюючи того, що сама собою вона являє "індивідуально і соціально найбільш синтетичний стан, у
якому нам доступна тканина універсуму" [4, с. 56]. Водночас будь-який акт естетичного сприйняття збільшує
досвід універсуму, що постійно накопичується і живе в
кожному з нас. Таким чином, відтворюється родовий
"геном" як складова вселенського порядку. Провідником
у цьому процесі виступає переживання, завжди індивідуально-потайне, але водночас здатне вбирати в себе
весь світ. Ці імпульси духа, вимогливі й непоборні, роблять нас істотними – не лише в соціумі, а й у потоці
вселенського розвитку.
Тут немає жодного перебільшення, що його передусім може угледіти європеєць, чий світогляд сформований на пієтеті до раціонально скроєної європейської
античної космології, яка шукала у Всесвіті аналоги вимріяного соціального оптимуму. Водночас для представників традиційних культур з не менш давніми, але поіншому орієнтованими філософськими витоками є цілком природним і, підкреслимо, єдино можливим сприйняття естетичних явищ, а відповідно, і потрактування
естетичних категорій у координатах Універсуму. Класичний приклад у цьому плані дає Японія, де для кожного
з покоління у покоління досвід естетичного переживання виступає досвідом особистої універсалізації за законами загальної світобудови, а таким чином, і суто людським відтворенням. Універсальне тут не "гасить" соціальне, а, навпаки, збільшує в ньому градус відчуття
солідарної єдності та відповідальності, не зайвий у сьогоднішньому розбалансованому світі. У цих умовах естетична складова сприймається як обов'язкова для
здійснення будь-якої практики – як гарант її людиномірності в найвищому сенсі цього слова.
Однак по той бік традиційних культур превалює інша
модель сприйняття естетичних смислів, далека від розуміння такого їх макрорівня. Втрати тут неминучі: і в
теоретичному, і в практичному сенсі. Для науки вони
менш непоправні, ніж у соціальному бутті, взятому в
його онтологічному зрізі, – аналітична думка врештірешт з'ясує істину, тоді як за таких умов соціальний
організм позбавлений можливості здійснювати цілісну
духовну референцію, необхідну для його продуктивного
розвитку і відтворення як власне людського проєкту.
Неврахування принципу універсальності як того, що
єднає всіх і вся як загальний духовний регулятив, призводить до редукції усієї структури естетичної свідомості, зокрема, до панування в оцінці естетосфери горезвісних "подобається" – "не подобається". Що ж стосується
естетичних рушіїв індивідуального духовного розвитку,
то в таких умовах відчуття зв'язку із ними переважно
обмежується інтуїцією їх присутності, що час від часу
надає життю особливого, бурхливого драйву. Можна
відчувати це більш чи менш сильно, однак канал цього
внутрішнього зв'язку ніколи не заростає, з готовністю
відкриваючись назустріч зовнішнім естетичним сигналам.
Лідером серед них, звичайно, виступає мистецтво як
своєрідний естетичний концентрат. Стосується це, звісно, й актуальних художніх практик – уже в ньому натуралізованих і тих, що намагаються такими стати. Серед
сучасних соціокультурних практик сфера художнього
стабільно посідає важливу позицію. Її поліморфність
постійно нарощується, а поліфункціональність розширює свої межі, чутливо реагуючи на соціальні запити.
Сьогодні вона доповнена рекреаційним значенням, викликаним потребою в духовних нішах, де можна не
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втрачати себе попри загальну прагматизацію суспільних відносин. Це однаково важливо і для митців, і для
їхньої публіки. В умовах відчуження людини від людини, панування користолюбства, байдужості, вихолощених, суто зовнішніх, форм моральної пристойності,
втрати загальних і соціальних зв'язків внутрішній пульсар естетичного виявляється чи не єдиним ґрунтом для
отримання духовної остійності, а через неї – почуття
родової співпричетності, позначеної принципами гуманістичного універсалізму.
Здатність естетичного єднати стає основою для
створення мікротопій – альтернативних просторів соціальної взаємодії, що формуються сьогодні у стосунках
сучасного митця з реципієнтами його творчості. Завдяки естетичній матерії ця модель соціального конструювання дає обом сторонам відчуття внутрішньої свободи, недоступної у звичайних обставинах життя, такої,
що пробуджує притаманну людині креативну енергію. У
цьому особливому каналі спілкування кожний знаходить свої почуттєві регістри, що починають жадібно
черпати з неї: в одному випадку приходить п'янке передчуття наступних творчих звершень, у другому – відчуття несподівано відкритих особистих можливостей. І
те й інше має спільне джерело – людський духовний
потенціал. Зокрема, це яскраво демонструють форми
мистецтва дії – акціонізму, чому сприяє їх специфіка:
обраний тип художнього продукту, спосіб його пред'явлення, наявність соціального запиту, орієнтованого на
відкриту комунікацію та співучасть. Потрапивши в цей
інший, незвичний, відмінний від щоденщини простір буття, практично кожний здатний пережити відчуття своїх
збільшених можливостей та впевненість в отриманні
відповідей на свої потаємні запитання. Життя як арена
боротьби несподівано постає як творчий континуум пробуджених духовних сил, що прагнуть реалізації.
Слід зауважити, що схильне до експериментування
Contemporary Art цьому не перешкоджає. Навпаки, якщо класичне мистецтво з його високою духовною планкою надто розходиться із сучасним життям, дедалі
менше сприймаючись як можлива модель реальності,
то так зване актуальне мистецтво з його морфологічною всеїдністю, розмитими міжвидовими кордонами,
поліваріантною образністю, делегуванням реципієнту
права завершення авторського проєкту не масштабує
людину, дозволяючи кожному обирати власний рівень
"зчитування". Так чи так естетичний жест художника
запускає індивідуальні механізми самомоніторингу,
збуджені органічною для людського духу атмосферою
творчості. Це супроводжується відчуттям повноти ресурсних сил, станом духовної мобілізації. Констеляція
глибинних переживань переважає емоції повсякденності, відкриваючи нові горизонти можливого буття.
Одним із провідників цього потужного заряду виступає формотворення. У людини давні стосунки з формою. Недооціненим у своєму визначальному для її розвитку значенні залишається неолітичний прорив до її
креативної суті через винайдення шліфування. Отриманий успіх у вдосконаленні природного матеріалу торкнувся деміургічної струни людського потенціалу, пробудивши її до життя. Вона набула виразного звучання з
винайденням кераміки та початком роботи з нею. На
сьогоднішньому рівні розвитку людини, за плечима якої
стоїть досвід багатьох культурних епох, процес формотворення став справою звичайною, втративши у своєму
життєвому побутуванні прямий зв'язок з мобілізацією
духовного ресурсу. Інша річ – зона художнього формотворення: мистецтво, вірне у будь-якому вияві своїй естетичній природі, має цілісний вплив на людину, збігаючись з генеральною лінією її сутнісного саморозвитку –
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спрямуванням до завершеності, яка в аналітичному апараті естетики має своїм аналогом поняття досконалості.
Це не входить у суперечність з експериментальноепатажною матерією актуального мистецтва, яку посправжньому важко з нею асоціювати. У цьому разі на
активізацію творчої енергії і його симпатика, і випадкового реципієнта спрацьовує інше – органічне злиття
двох односпрямованих процесів: само- і художнього
конструювання. Це стосується як споживача, так і творця художнього продукту, що включаються в них своєю
сутнісною цілісністю, не кратною звичайним потребам
щоденного життя.
Таким чином, очевидно, що художня форма, виступаючи агентом родового саморозвитку людини, потребує й відповідного розгляду, і в такому її розумінні неможливо залишатися на позиціях, окреслених, зокрема,
ще Л. Виготським у концепті "емоції форми" як відправного моменту, як першочергової умови розуміння мистецтва. Ближчим до нашої позиції був М. М. Бахтін, розглядаючи художню форму як органічну активність, що
оцінює й осмислює. У контексті сказаного ним з цього
приводу ми зустрічаємо ряд принципових для нас понять, таких як "одинична людина-суб'єкт", "позитивносуб'єктивна творча особистість", "культурно-значуща
творча суб'єктивність", "злиттєве спілкування", "співтворчість" тощо. Розглядаючи художню форму як спосіб
об'єктивації культурно значущої творчої суб'єктивності,
де здійснюється "своєрідна єдність органічної – тілесної
і внутрішньої – душевної і духовної людини, але єдність, яка переживається зсередини…" [1, с. 323], теоретик рухався у проєктивному напряму, що надалі був
уможливлений сутнісним аналізом діяльнісної природи
людини. Фундаментальний характер естетичної діяльності, виявлений у дослідженнях процесів людського
саморозвитку, зняв будь-які сумніви щодо її константності у формуванні людини, забезпечивши справжнє
розуміння діалектики зв'язку естетичного і художнього
разом зі з'ясуванням їхньої гомогенності, а отже, й співпричетності в людинотворенні. Час розвинути знання
про цю співпричетність поряд із канонічними уявленнями про мистецтво як про вчителя і вихователя, адже і
цей, і будь-який інший його вплив на людину забезпечується саме її наявністю.
Необхідність співучасті митця і реципієнта, передбачена стратегіями сучасної художньої практики, разом
із відчуттям внутрішнього відгуку на художній об'єкт, на
художньо організований простір викликають інтенсивні
переживання ідеаторного характеру, пов'язані з передбаченням можливості власної дії, посилені припливом
позитивної енергії та формуванням стійкого креативного стимулу. Його масштаб і способи використання можуть бути різними, зовсім несхожими на уявний для
пересічної свідомості продукт естетичної діяльності,
однак насправді в акті художньої рецепції так чи так
відбувається повернення (чи навернення!) на шлях свого сутнісного самоузнавання.
Постає питання, чи інтенсифікує ці процеси очікуваний від мистецтва гедонізм. Питання непросте, зважаючи на характер сучасного мистецтва, а також на зміщення гедоністичних локацій у зону тілесних принад –
гастрономії, сексу, побутового комфорту тощо. Можна
не сумніватися, що естетична насолода, отримана від
твору мистецтва, не шкодить духовному самовідкриттю,
надаючи йому особливого емоційного забарвлення,
однак це не змінює самої суті процесу. Саме це стає
по-справжньому рятівним для актуальних художніх
практик, які не спрямовані на задоволення "високих
естетичних потреб", свідомо знехтуваних та відкинутих
як завада для художнього експериментування. Що ж до
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переживання приємності, то воно тут є, однак іншого
ґатунку – пов'язане, як зазначалося, з мобілізацією креативних ресурсів людини та з'явою вибухового почуття
необмеженості власних можливостей. Цей стан має
свій магнетизм, який не поступається відчуттю тимчасової насолоди, адже, діючи пролонговано, він торкається всієї цілокупності людини – і тієї, що, так би мовити, існує на зараз, і проєктивної.
У цьому контексті актуалізується низка класичних
питань естетики, що становлять основу її теоретичного корпусу. Зокрема, цілком логічною є потреба
з'ясувати, як у цьому разі працює естетичний ідеал,
як він виконує функцію "конститутивного фактора
культури" (М. Гайдеґґер). Не випадково в межах некласичної, так званої "параестетики" цієї проблеми не існує, адже Contemporary Art не знає еталонів і не орієнтується на зображення прекрасного як належного: домінує спонтанне, нелогічне, ірраціональне. Девальвація
традиційних духовних цінностей відправила в архів пов'язані із прекрасним, мірою та досконалістю класичні
еталони естетичного ідеалу, протиставивши їм умовність у декларуванні морально-естетичних цінностей та
естетичних переваг. Це не стало, як було анонсовано,
великою людською перемогою – воцарінням індивідуальності, звільненої від набридлих регулятивних пут.
Натомість естетичний ідеал перетворився на маркер
психологічного стану та соціальних фобій особистості,
яка, втративши духовні важелі самоідентифікації, неочікувано згубила і саму можливість виявити своє справжнє Я. У цій ситуації мікротипії, що формуються у стосунках сучасного художника і його публіки як позасоціумні
гіпотетичні моделі комунікації та співбуття, є не чим
іншим, як пошуком конче потрібного порятунку.
Показовим у цьому сенсі є художній акціонізм. В історії світової культури можна знайти схожі форми, але
лише форми, а не соціально конституйоване явище,
чий розвиток обумовлений сучасними суспільними реаліями, чия суттєвість попередніх аналогів не має. Аналіз цього нового естетичного феномена ускладнений не
лише відсутністю досвіду його дослідження, а й тим, що
він постійно перебуває в русі художньо-ресурсного самопошуку та внутрішньовидової самоідентифікації, мотивованих поряд із творчими інтенціями автора наявністю відповідного суспільного запиту. Саме тому намагання створити остаточну типологію форм художнього
акціонізму є, на нашу думку, справою досить невдячною. Крім того, креатора має серйозно турбувати, чи
готова публіка бачити мистецтво у формах самого життя і яким чином при цьому можна зберегти умовність як
гаранта естетичної якості художнього. І якщо у класичному мистецтві суспільна значущість доробку не вимірялась конкретним історичним приводом, спираючись
на систему загальнолюдських цінностей, і, таким чином,
передбачала пролонговану дію на реципієнта, сучасний
актор має бути суспільно активною особистістю, орієнтованою на почуття моменту. Визнання, якого прагне
будь-який митець, стає тут вельми сумнівним, адже
також керується ситуативністю, а не людиномірними
духовними устремліннями.
Саме в цій площині по-новому постає і проблема
делегованого художником естетичного ідеалу. За умови
наявності такої творчої інтенції він потрапляє у складні
стосунки із соціальною ангажованістю: пристосовується
до неї, підпорядковується їй, втрачаючи свої сутнісні
ознаки, а за потреби нехтується. Де, наприклад, шукати
його в акціях Петра Павленського чи Pussy Riot? В естетичній знаковості тілесності? У потребі в музичному
супроводі? Запитань тут більше, ніж відповідей. Що
взагалі дає підстави вважати це мистецтвом?

Відповідь на це потребує окремого міждисциплінарного – естетико-культурологічного – дослідження, що не
є завданням у цьому разі. При цьому зазначимо, що
мистецтво має у своєму розвитку два можливі напрями
– радіальний і тангенціальний (ці вдало вжиті Тейяром
де Шарденом поняття аналітично дієві й у цьому контексті), де перший відповідає духовній максимі саморозвитку Людини, а другий фіксує відхилення від неї у
процесі людського існування. Взаємодія цих двох ліній
має складну діалектику, яка, врешті, і визначає життя
мистецтва як домінанта естетичного ставлення до світу
й, таким чином, агента людинотворення. У феномені
художнього акціонізму перед нами постає тангенція,
викликана духовною кризою та пов'язаними з нею суспільними деструкціями. Цю долю поділяє з нею і параестетика, суголосна сучасним тенденціям художнього
розвитку. Вони обидві насправді мають сенс лише завдяки наявності генеральної радіальності, виконуючи
функцію пошуку та апробації нових смислів, домірних
духовному масштабу сучасника. Ця своєрідна карантинна зона є необхідною фазою загального руху, забезпечуючи простір для формування, зіткнення та розв'язання суперечностей задля можливого повернення
на висхідний, радіальний, рівень.
У цій площині, як видно із сучасних художніх практик, естетичний ідеал як база естетичних регулятивів
працює переважно в шатах соціальної спрямованості,
відсуваючись на периферію творчого проєкту. Однак і
звідти він парадоксальним чином нагадує про себе,
виступаючи як фактор, що стримує, а не спрямовує. Так
чи так, тою чи іншою мірою митець оперує ресурсами
художньої матерії, підпорядкованої законам естетичного освоєння світу, які спрямовуються естетичним ідеалом. Їх порушення впливає на його кінцевий продукт,
загрожуючи втратою арт-статусу й відтисненням на
маргінес художньо-ринкового простору. Однак сильнішим є внутрішній утримувач – підпорядкованість особистого розвитку сутнісній потребі в завершеності, скерованій мірою і досконалістю. Експериментуючи з формою, жонглюючи смислами, обираючи епатажні засоби
художньої виразності, художник залишається у цих межах, як і його реципієнт, що має однакове з ним людське єство. Сполучною ланкою для них у всі часи виступає естетичне – гарант їхньої людськості, їх родовий
визначник, їхня особиста перемога.
Висновок. На сучасному етапі культурного розвитку
його естетична складова продовжує свою одвічну місію
людинотворення, формуючи та утримуючи як духовні
пріоритети саморозвитку людини націленість на гармонію та досконалість. Ця спрямованість імпліцитно присутня у всіх вимірах людського буття незалежно від
умов існування, адже керована людською природою,
яка потребує свого самоздійснення на вищому рівні
можливого. Наявність естетичного на всьому просторі
сучасних соціокультурних практик має різний рівень
очевидності, що обумовлено специфікою видів діяльності, та внутрішньо, незалежно від роду занять, воно
не втрачає своєї потуги, пробуджуючи та мобілізуючи
всю повноту духовних сил людини.
Ці процеси концентровано представлені в мистецтві
як вищому щаблі діалектичного розвитку естетичного.
Принципова несхожість сучасних художніх тенденцій і
традиційної художньої класики вносить суттєві зміни в
його функціонування. Соціальна проєктивність Contemporary Art, націленість на співучасть митця і публіки аж
до створення на її основі вже згаданих мікротопій – бажаних моделей соціального співжиття, активізує процеси самоідентифікації, проблематизовані сучасним
етапом суспільного розвитку, спрямовуючи внутрішні
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інтенції людини на усвідомлення повноти своїх сутнісних родових потенцій, на цілісний і вільний самовияв.
Особливо сприятливі умови створює для цього природа
художнього акціонізму, схильна до антинормативності,
тематичної відкритості, жанро-видової мобільності. В її
просторі через перевагу, що надається соціальнополітичним запитам дня, естетичний ідеал, що є головним регулятивом ставлення до світу з позицій міри і
досконалості, перестає бути домінантом у процесах
смисло-, а отже, й образотворення. При цьому загальні
закони функціонування естетичної свідомості, обумовлені об'єктивними процесами саморозвитку людини, не
перестають бути легітиматорами будь-якого творчого
акту, а його естетичні характеристики – мірилом його
культурного значення.
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"AESTHETIC" IN MODERN SOCIO-CULTURAL PRACTICES
The article is devoted to the fundamental problems of human philosophy and, at the same time, to the philosophy of culture as a product of its
spiritual movement. Presented in modern science by separately developed theoretical discourses, in reality the aesthetic and cultural aspects are in
relation of continuous interdependence, associated with the development of their generic basis – the human core of essence. The concept of aesthetics, which owes its emergence to the activity-based approach to the analysis of human essence, the understanding of the aesthetic and the
moral as fundamental activities as the basis and conditions of human creation, suffers from unjustified reduction. Formed in the bosom of philosophical-anthropic universals, the culture studies, which should have been a methodologically analytical platform, a tendency towards factuality,
moving to fleeting meanings, has revealed. This affected the optics of the aesthetic vision: the projection of its consideration became actual artistic
practices, taken from the perspective of artistic instrumental form formation, abstracted from the defining human-motivated meaning. Left "off
screen", it brings the analysis of contemporary artistic realities to superficial ones, to a simple statement of their sociocultural certainty and differences from what was known previously. The very life of the "aesthetic" – a condition and measure of the human essence development – provides
such studies incapable of true expertise, primarily of determining the actual cultural weight of the artistic and aesthetic phenomenon and the prospects of its future existence. The urgency of recognizing this problem and its obligatory subsequent solution is one of the urgent tasks of culture
studies on the way to its ultimate establishment as the center of humanitarian values.
The understanding of the "aesthetic" as a human-forming condition necessarily expands the space of its cultural examination as well. It encompasses a bunch of actions and inner movements carried out in a human way. Moreover, the world of art needs to be taken into account when
studying the presence of aesthetics in the general sphere of sociocultural practices. Whereas art as an aesthetic phenomenon is homogeneous in
relation to the aesthetic, in the extra-artistic sphere the aesthetic gets into a homogeneity of a different order, namely into the root structure of the
essential human self-development.
Key words: "aesthetic", sociocultural practices, historical essentiality of the period, human dimensionality, human-motivated meaning, existential experience, spiritual niches, contemporary art, microtoposes, artistic actionism.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ
Посвящено вопросу, который относится к фундаментальным проблемам философии человека, а вместе с тем – и философии
культуры как продукта его духовного движения. Представленные в современной науке отдельно развитыми теоретическими дискурсами, в реальности эстетическое и культурное находятся в отношениях постоянной взаимозависимости, связанной с развитием
их общеродовой основы – человеческого сущностного ядра. Концепт эстетического, обязанный своим появлением деятельностному
подходу к анализу человеческой сущности, пониманию эстетического и нравственного как фундаментальных деятельностей – основы и условия человекотворения, страдает сегодня от неоправданной редукции. Сформированная в лоне философско-антропных
универсалий, культурология, которая должна была бы стать методологически развернутой аналитической платформой, "в миру"
выявила склонность к фактологии, двинувшись от смыслов к миганию смыслов. Это повлияло на оптику видения эстетического:
проекцией его рассмотрения стали актуальные художественные практики, взятые с позиций художественно-инструментального
формообразования, абстрагированного от определяющего человекомотивированного значения. Оставленное за кадром, оно обрекает анализ современных художественных реалий на поверхностную декларативность, на простую констатацию их социокультурной
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данности и отличий от известных ранее. Выпадая из поля зрения, сама жизнь эстетического – условие и мерило развития человеческой сущности – делает такие исследования неспособными к настоящей экспертности, прежде всего, к определению действительного культурного веса художественно-эстетического явления и перспектив его дальнейшего существования. Насущность признания этой проблемы и ее обязательного последующего решения стоит в ряду неотложных задач культурологии на пути ее окончательного утверждения как смыслового центра гуманитаристики.
Ключевые слова: эстетическое, социокультурные практики, историческая существенность периода, человекомерность, человекомотивированное значение, экзистенциальный опыт, духовные ниши, Contemporary Art, микротопии, художественный акционизм.
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CULTURE AND PERSONALITY: R. WAGNER "BETWEEN MUSIC AND LIFE"
Modern trends in the development of culture, its artistic component, have actualized the issues of in-depth study of the world
and national heritage. The article analyzes the creation of an outstanding personality – R. Wagner (1813 – 1883), with its inherent
contradiction, complexity, versatility, as a representation of the creative potential of a person's participation in the processes of
cultural creation. An integrative, culturological analysis of the specifics of his composing activity as a cultural phenomenon
makes it possible to highlight the role of an artist, thinker, reformer in the space of functioning of a certain cultural, in this case
romantic, tradition, to explore the subjective experience of transforming art into a cultural practice of improving society. Through
the works of a German composer, the anthropo-creative potential of interaction between culture and personality is analyzed.
Concentrating all the trends and crises of romanticism in the music of the second half of the XIX century, the work of the composer as a reformer demonstrates current creations of the relentless desire to transform the world around, which encourage artists to different creative reactions to the collision of modern life, which, in turn, involves others in understanding its essence.
Key words: R. Wagner, creative personality, reformism, culture of romanticism, musical culture, operatic creativity, musical drama.

Formulation of the problem. Current trends in the
development of culture, its artistic component, have exacerbated the relevance of in-depth study of world and
national heritage. The issues of our time motivate us to
take a new look at the history of culture. Over time, great
works of the past reveal to us social and human experience in the relevant and deep meaning. These works,
although originated in other historical conditions, are created by the eternal questions that concern modern society. Art continues to ask people questions about the meaning of life, about truth and justice, about the nature of
world evil and the need for a new reconstruction of the
world, strengthening its humanistic basis.
"In his artistic works, R. Wagner solved the same problems and antinomies that tore Europe of the XIX century
and were expressed differently in different spheres of consciousness, theoretical and artistic culture, with his own
means. That is, the ground on which Wagner grew up were
events of truly world-historical significance: the bourgeois
transformation of economic, political, etc. living conditions
of the human individual, given the prospects that this transformation gives for this individual… Throughout his life
Wagner shared all the main illusions of this process, giving
them an extremely sharp artistic expression" [5]. The study
of the life of an outstanding personality – R. Wagner
(1813–1883), with its inherent contradictions, complexity,
versatility, allows us to understand the activities of a talented artist as a representation of the artistic potential of creative personality in cultural processes.
Analysis of research and publications. The problem
of the interaction of culture, in particular the romantic and
creative personality of the German composer, cultural figure was and still is the object of close attention of representatives of various fields of scientific knowledge. At the
same time, research, which is based mainly on the material
and conceptual schemes of musicology (the works of
Alshwang A., Borovik S., Druskin M., Hanslik E., Krauklis G.,
Larosha G., Lobanova M., Levik B., Pluzhnikov V., Tumanina N., Schure E. and others), is dominating.
Understanding the culture of romanticism, its theory
and artistic practices is carried out in the studies of Bent M.,
Volkova I., Gabitova R., Klyuyeva I., Ligus O., Kashuba M.,
Nalyvayko D., Stepanova V., Sidorenko L., Shestakova V.,

Yaskiva O. and others. Questions of the personality of
Wagner – the artist in the context of cultural history are
covered in the works of Gruber R., Glazenapp K., Kappa Y.,
Lishtanberg A., Marcus S., Oliynyk S., Sidorova O. A large
number of studies on various aspects of the interaction
between the spiritual world and creativity of the composer,
as "titan of the spirit", "owner of thoughts"of many artists
and thinkers of subsequent generations were done (Gachev D., Dilthey V., Devyatova N., Ivashchenko T., Ilenkov E.,
Losev O., Makarenko G., Nietzsche F., Samsonova T.,
Cherkashina-Gubarenko M., Shapoval O
Purpose of the article is to analyze the works of Wagner as an example of anthropo-creative potential of the
interaction between personality and culture. Integrative,
culturological analysis of the specifics of the composer's
creative activity as a cultural phenomenon allows to highlight the role of artist, thinker, reformer in the space of a
certain cultural tradition, to explore the subjective experience of transforming art into a cultural practice of modification and improvement of society.
Exposition of the main material of the study. The
artist's talent allows us to return the fact of objective reality
to a perspective in which his universal singularity would
"play" in the light of the general perspective of development. Creativity is a way that expands the possibilities of
the creative personality in the disclosure of many different
aspects of life. Discovering them, the creative personality
expands the horizons of individual experience, acquires
elements of new self-awareness. This, in turn, leads to
renewed action. At the same time, the creator enriches
reality itself, developing its internal potentials, creating values of a fundamentally new quality. From the very beginning, creative activity is organized and regulated by forms
that have a "universal" character. These forms, in turn, are
the product of the same long "discipline" as logical forms,
categories of logic. At the same time, in free creativity there
is always a more or less obvious individual variation of
those forms of activity that are already formalized,
expressed in rigidly unambiguous formulas.
E. Ilyenkov wrote, that Wagner's works "became a kind
of "phenomenology of the spirit" throughout the nineteenth
century – a process of successive change from one state
of this spirit to another; each of these states is nothing
© Zhyvohliadova I. V., 2021

УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ 2(9)/2021
more than a very sharply generalized and typical way of
how a human individual perceives the world in conditions of
the bourgeois-capitalist transformation of all relations between people" [5]. The life circumstances of Wagner's
childhood and adolescence opened up a wide humanitarian and cultural perspective for him. Literature, music, theater were the professional hobbies of his relatives and acquaintances. The tendency to a fantastic, mystical view of
the world was supported mainly by the works of Hoffman,
Shakespeare, folk tales. The rebellious, romantic Wagner
admired the serene beauty of ancient Greek art, studied
Greek mythology and literature. One of the heroes of the
composer's childhood was the great Luther. Later, the
artist's interest in the Reformation era, the image of Luther
found expression in his opera. Among the heroic operas he
conceived (but did not write) in German history was an
opera dedicated to Luther. About two decades later,
R. Wagner wrote the opera "Die Meistersinger von
Nürnberg", where along with the typical but non-existent
in real life heroes are twelve great masters of the XVI
century. The central image of the opera is Hans Sachs,
who wrote a poem about Luther. This verse became a
kind of "hymn of the Reformation."
Wagner's life was full of great events: the Dresden
Revolution, in which the composer was directly involved as
Bakunin's aide (later Wagner repeatedly admitted that his
Siegfried from "The Ring of the Nibelung" was written similar to him), the defeat of the revolution and the arrival of
close friends in the prison, fleeing Germany due to the
threat of the death penalty, without money, with false documents, then – life in exile. Therefore, it is no coincidence
that Wagner's reference to the plot of "Der fliegende
Holländer", in which the composer saw his own fate as an
eternal exile who is incomprehensible to anyone and nowhere and who seeks peace in vain [3].
In the process of creativity, expanding the space of
realization of his own spiritual potential, the artist reveals
the horizons of human existence. He "grasps" the possibilities of the objective world in their necessary connection with the dialectic of social life, engraves them as real
with the help of art forms. The creation of each work of art
is preceded by a process of in-depth study by the artist of
his life, prospects for its development, understanding,
generalization of observations and impressions. The
more voluminous, deeper the artist's knowledge of life,
the more successfully his talent develops, because in the
end it is this "baggage" that the artist processes, creates
new images based on it.
Awareness and perception of reality by the artist, in contrast to everyday vision, is characterized by a special focus.
It is organized by certain attitudes that focus on getting some
kind of impressions, and differentiate them. The habit of
constant, tireless observation of life and oneself, the artist's
inner desire for creativity, the expression of his attitude to the
world through works of art determine the nature of the systematization of life material. Talent is distinguished by the
ability to look at the world "with a view to the future." Externally elusive connections of objects and phenomena are
grasped, which allows us to see the unusual in the ordinary,
in part – the whole, in the present – the past and future.
These connections stimulate creative innovations.
The nature of a certain connection of artistic images,
their content is determined by the artistic concept of the
author, his desire to somehow reveal the fact of existence,
which he is interested in. It should be clarified that the influence of ideals is not direct. The connecting link is the
worldview. The artist feels the pressure of the whole sociocultural context, and is often unaware of the sources of
emotional and rational orientations.
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R. Wagner's work is "a very natural and very vivid reflection of the epoch. And the era of seriousness and
meaningness [5]. Sharpened attention to social contradictions directed the musician – romance on the path of "universal" coverage of life and, at the same time – romantic
closeness. As a result, the whole artistic approach to reality
has changed. Before him, as for other composers – romantics in a new way, different from the classics, there was a
problem of creative method, which would comprehend and
reproduce all these contradictions and create a new, free
world of romantic music. In the romantic art of music we
see a different way than in classicism, a way of artistic
generalization, addressing subjectivity, emotionality, fiction
and dreams, freedom of form, folklore and national history,
creating new ways of artistic expression and image, transforming those who were the establishment of classicism. A
characteristic feature of German Romanticism, which
avoids the clarity and certainty that were inherent in Enlightenment classicism, – is the deep concealment of the
main idea under the guise of the Middle Ages, fiction, symbol. In the world of the distant past, romantics sought models of the ideal social order. Emotional madness, exciting
exaltation, pathos, deep psychology and philosophical
depth distinguished the figurative thinking of the Romantics. Romantics were interested in a person who is separated from the specifics of his daily life. Moreover, the romantics of metaphysical composition were interested in the
realm of the unreal, the supersensible. All these features
distinguished R. Wagner, moreover, they have grown as
much as possible in him, which gives musical images,
grand scale, emotionality and tragedy.
"Wagner carried on his shoulders the heavy burden of
the romantic world of feelings, historical costumes, scenery. And a romantic is obliged to take everything with the
utmost seriousness – himself and his feelings"[3]. The
whole reality of socio-political catastrophes was experienced by Wagner deeply personally. Impressions of the
surrounding reality gradually accumulated in the minds of
the artist and required their artistic embodiment – it was
necessary to "capture" the present and sensitively, honestly express its new representative forms.
Developed thinking and perception allowed Wagner to
see the whole before recognizing its parts. A striking example is The Ring of the Nibelungen, an unusually
strong, allegorical, embodiment of the tragedy of modern
Wagner's life, controversial in its hopes, aspirations and
meanings for human existence.
The revolution, which European society spent several
centuries preparing for, did not live up to expectations for
the future and did not leave enough consequences. Wagner was very worried about this situation, moreover, he
generalized it as much as possible and reflected it with
great enthusiasm. One of the most striking monumental
responses of the composer was his operatic heritage,
which entered the treasury of world culture, having no analogue in the history of human culture. During the revolutionary events of 1848, Wagner created the heroic image of
the national hero Siegfried, the image of Wotan – a suffering man who is prone to philosophizing, but not to action
suppressed by the evil and injustice he saw around. "Wotan is like us to the smallest detail", – Wagner wrote: "He is
the vault of all the intelligence of our time"[6].
As it is known, to reach the level of requirements for the
artistic word, the artist needs the ability to think and feel
images, vivid paintings that excite others, to pass them
through his own heart, which is excited by the issues of the
era, to be at the center of all human experiences. The
composer fills the space of musical images with a living
stream of reality, the content of which largely depends on

~ 22 ~

Українські культурологічні студії

his own life experience, on his abilities, aspirations,
knowledge. The holistic coverage of the phenomena of life
is organically connected in the creator with the emotionality
of perception, which makes it impossible to be indifferent,
to be an outside observer. An active attitude to any manifestations of life helps the creator to keep in his memory
and restore a variety of images.
Any image, the plot becomes close to Wagner in connection with certain personal experiences and thoughts. In
the German art of the first half of the XIX century a great
place was occupied by chivalrous romance. In the prerevolutionary years, interest in the past history of the German people was increased significantly due to the dominance of the idea of German unification and the growth of
national identity. Wagner, based on the work of the Brothers Grimm and other writers and historians, carefully studied the German Middle Ages. But, unlike many German
romantics, Wagner did not try to idealize the Middle Ages.
It played in his works the role of an external poetic shell,
through which one can see the modern meaning (example
– the opera "Tannhäuser").
Wagner himself admitted that the image of Tannhauser
embodied one hundred percent of the modern German. In
this character, it is easy to find the personification of modern Wagner, a man who suffocates in the webs of the surrounding society, seeking for his change. Wagner's tragedy
was the realization of the unattainability of cherished ideals
in the society of that time. Here the lyrical pathos of Tannhauser appeared.
Determining the ideological content of Wagner's operas
is a difficult task due to the intertwining of the actual plot,
modern social and autobiographical moments. Based on a
myth or a medieval legend, Wagner uses only their plot
basis. It changes and expands the ideological content in
the direction of approaching modern issues. "Mythology,
according to Wagner, is just a form of consciousness, in
which for centuries and even millennia, the most general
principles of worldview, characteristic of "the people as a
whole" are crystallized. Myth is a quintessence of people's
self-consciousness. In the system of mythological images
"the essence of the world", as understood by the people,
the ideals or images that people spontaneously seek to
implement, are expressed" [5]. His works reflected the mythologized anticipation of future great cataclysms, which, in
turn, required high moral asceticism from those who were
destined to create a new great society of the future. At the
same time, one or another plot became close to Wagner
due to certain personal experiences and thoughts. Myth,
according to Wagner, relieved him of the obligation to be
precise and provided an opportunity to express what he
thought was characteristic of music: philosophical and psychological meanings on a universal scale.
"He greedily attacked the ancient epic,… began to develop it… On a national basis, Wagner turned the heroes of
his operas into universal heroes, namely – the heroes of
perishing culture and the heroes of individualistic untruth in
the face of objectively evolving reality" [6]. Actualization of
the epic, the transfer of the meaning of the conflicts of the
past to the modern Wagner world, "inscription" of epic images in the context of socio-philosophical problems of the
second half of the nineteenth century was made by the
artist with his characteristic originality of artistic vision of
the world. In the mythological plot, he found "a whole connection of phenomena in a concise form" [2].
With his heroes, their destinies, Wagner expresses the
general problems of life, while creating images of great
emotional and psychological richness. Wagner's art is
deeply rooted in national and folk traditions, and this is
what allows him to rise to the universal level. Widespread

interest in national mythology is determined by social circumstances in Germany. The idea of German unity, which
opposed the disunity of the Germans in the face of feudal
fragmentation, was supported by national myths and legends. It is no coincidence that Siegfried became a favorite
hero of the advanced German youth. Sieglinde ("Ring of
the Nibelungen") is one of Wagner's most typical heroines
– tender, impulsive, painfully in love. This image embodies certain characteristics of Wagner's images – people
with sensitive inner world, often controversial in their
thoughts and actions. It is also important that none of
Wagner's heroes is only on the one side of good and evil
– he can connect his destiny with one of these two ethical
principles, make a choice and can fluctuate between
them, it can be broken by contradictions, but in what is
evil, and what is good – Wagner has no doubt. Because
of this, Wagner's characters are often cross-influenced by
two opposing forces. Examples are Wotan, Tannhauser,
Elsa, Tristan, Isolde, who are characterized by emotional
conflict, controversial actions.
Music, with its specific way of reflecting reality, the peculiarity of musical form, that conveyes the external or internal
movement of feelings, emotions, experiences allowed the
composer to find an analogue of those ideas, which is the
main mystery of Wagner's art. While transmitting the experiences of his characters, their generalized characters, appearance, environment in which they operate, Wagner finds
an opportunity to convey purely musical means non-musical
objects that create a system of leitmotifs.
By the power of his compositional skills, Wagner directed the thoughts and feelings of listeners to those future
times when, in his opinion, due to the free association of
mankind, those factors that destroy art will disappear. Naturally, to see the phenomena of life in one's own way does
not mean to create them. The originality of the object is not
born, but revealed by the individual. Hegel emphasized:
"Originality, on the one hand, reveals to us the true soul of
the artist, and on the other hand, gives us nothing but the
nature of the object, so that this originality of the artist acts
as the originality of the object and follows from it as well as
subject of productive activity of the subject" [4, p. 306].
R. Wagner's works emerged as a kind of author's vision of
contemporary culture, which, due to its individualistic nature, awaits, according to the composer, a sad future. Consistently believing that the modern world has no positive
development, Wagner provided his explanations, decisions
and methods of "salvation", which were essentially utopian.
His position was typical to a wide circle of the bourgeoisie
and the German intelligentsia. Understanding Wagner's
works required mental effort, intellectual insight, absolutely
necessary in order to comprehend its spiritual meaning, not
accidental, private, but – lifelong human sense. This, in
turn, provided an opportunity to get rid of the tragedy of
loneliness, pessimism, to learn how to turn the "Schopenhauerian will" into a meaningful action, to learn to use it to
make a change and improve the world.
Conclusion. R. Wagner's life occupies a prominent
place in the musical culture of mankind. With its inherent
contradictions, complexity, versatility, it is a vivid representation of the artistic potential of creative personality in the
processes of cultural creativity. Integrative, culturological
analysis of the specifics of Wagner's compositional activity
as a cultural phenomenon allows us to highlight the role of
artist, thinker, reformer in the space of a certain cultural,
including romantic, tradition, to explore the subjective experience of transforming art into a cultural practice of modification and improvement of society.
An analysis of Wagner's works reveals how the composer, on the basis of the best examples of traditional art of
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the past and present, sought to adequately embody the
problems he was aware of in artistic images, continuing
practicing the great traditions and introducing significant
innovations. These innovations, first of all, affected the
opera genre, its figurative sphere. The development of culture very sharply revealed the dilemma of the contradictory
position of the artist and art itself in the society of that time.
R. Wagner's creative legacy emerged as a kind of author's
vision of contemporary culture, which, due to its individualistic nature, awaits, according to the composer, a sad future.
The anthropo-creative potential of the interaction of
culture and personality is analyzed on the example of the
artist's life creativity. "Wagner directed a bright ray of
knowledge to real and past lives, thanks to the fact that
he discovered a relationship between two phenomena
that seemed alienated from each other and closed as if in
two spheres: between music and life" [7]. Concentrating
all the trends and crises of romanticism in the music of
the second half of the XIX century, the work of the composer as a reformer demonstrates current creations of the
relentless desire to transform the world around, which
encourage artists to different creative reactions to the
collision of modern life, which, in turn, involves others in
understanding its essence.
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КУЛЬТУРА Й ОСОБИСТІСТЬ: Р. ВАГНЕР "МІЖ МУЗИКОЮ ТА ЖИТТЯМ"
Сучасні тенденції розвитку культури, її мистецької складової, загострили питання актуальності глибокого вивчення світової та
національної спадщини. У статті здійснено аналіз життєтворчості видатної особистості – Р. Вагнера (1813–1883), з притаманною їй
суперечливістю, складністю, багатогранністю, як репрезентації креативного потенціалу участі творчої особистості в процесах культуротворчості. Інтегративний культурологічний аналіз специфіки його композиторської діяльності як культурного феномена дозволяє
висвітлити роль митця, мислителя, реформатора у просторі функціонування певної культурної, зокрема романтичної, традиції, дослідити суб'єктивний досвід перетворення мистецтва на культурну практику трансформації і вдосконалення суспільства.
Зазначається, що талант митця дозволяє повернути факт об'єктивної реальності в такому ракурсі, у якому б "заграла" його
всезагальна одиничність у світлі загальної перспективи розвитку. Творчість є тим способом, який розширює можливості творчої
особистості в розкритті безлічі різних граней буття. Відкриваючи нові напрями буття, творча особистість розширює горизонти
індивідуального досвіду, набуває елементів нової самосвідомості, самовідчуття. Це приводить, у свою чергу, до оновленої дії. Водночас творець збагачує саму дійсність, розвиваючи її внутрішні потенції, створюючи цінності принципово нової якості. Творча діяльність з самого початку організується і регулюється формами, які мають універсальний характер. Ці форми є, в свою чергу, продуктом такої ж довгої "дистиляції", як і логічні форми, категорії логіки. Одночасно у вільній творчості завжди присутня більш-менш
очевидна індивідуальна варіація тих форм діяльності, які вже формалізовані, виражені в жорстко однозначних формулах.
Аналіз вагнерівських творів виявляє, як, відштовхуючись від кращих зразків традиційного мистецтва минулого і теперішнього,
композитор прагнув до адекватного втілення в художніх образах проблем, що ним усвідомлювалися, продовжуючи великі традиції і
запроваджуючи істотні нововведення. Розвиток культури дуже гостро виявив дилему суперечливого становища митця і самого
мистецтва в тогочасному суспільстві. Творча спадщина Р. Вагнера постала в якості своєрідного авторського бачення щодо сучасної
йому культури, на яку, внаслідок її індивідуалістичної природи, чекає, на думку композитора, сумне майбутнє. На прикладі життєтворчості митця аналізується антропокреативний потенціал взаємодії культури й особистості. Зосереджуючи всі тенденції
розвитку і кризи романтизму в музиці другої половини XIX століття, творчість композитора-реформатора демонструє актуальні
для сьогодення креації з незупинного прагнення до перетворення навколишнього світу, які спонукають митців до різних типів творчих реакцій на колізії сучасного їм життя, що, в свою чергу, долучає інших до розуміння його суті.
Ключові слова: Р. Вагнер, творча особистість, реформаторство, культура романтизму, музична культура, оперна творчість, музична драма.
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
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КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ: Р. ВАГНЕР "МЕЖДУ МУЗЫКОЙ И ЖИЗНЬЮ"
Современные тенденции развития культуры, ее художественной составляющей, актуализировали вопросы глубокого изучения мирового и национального наследия. В статье осуществлён анализ жизнетворчества выдающейся личности – Р. Вагнера
(1813–1883), с присущей ей противоречивостью, сложностью, многогранностью, в качестве репрезентации креативного потенциала участия личности в процессах культуротворчества. Интегративный культурологический анализ специфики его композиторской деятельности как культурного феномена позволяет осветить роль художника, мыслителя, реформатора в пространстве функционирования определенной культурной, в данном случае романтической, традиции, исследовать субъективный опыт
превращения искусства в культурную практику трансформации и совершенствования общества. На примере творчества немецкого композитора анализируется антропокреативный потенциал взаимодействия культуры и личности. Сосредоточивая все
тенденции развития и кризиса романтизма в музыке второй половины XIX века, творчество Р. Вагнера, композиторареформатора, демонстрирует актуальные для современности действия по непрерывному стремлению к совершенствованию
окружающего мира, которые побуждают художников к разным типам творческих реакций на коллизии современной им жизни, что,
в свою очередь, приобщает других к пониманию ее смысла.
Ключевые слова: Р. Вагнер, творческая личность, реформаторство, культура романтизма, музыкальная культура, оперное творчество, музыкальная драма.
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МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
ДЛЯ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ СПАДЩИНИ
Присвячено відповідям на два запитання: що не так з перекладом культурології англійською мовою як культурних
досліджень? І яким чином дискурс культурології може бути корисний в процесі декомунізації? Досліджено проблему
конкретних культурних форм адаптації і використання термінології культурології. Мета цього тексту – показати
концептуальні відмінності культурології від культурних досліджень, а також описати можливості дискурсу культурології для роботи з переосмислення радянського спадку. Культурологія з'явилася в західній академічній традиції, але
великого поширення набула на пострадянському просторі. Пострадянська ситуація може вивчатися в межах постколоніального дискурсу. Дискурс культурології сприяє створенню певного бачення соціальної реальності. З одного
боку, культурна ідентичність розглядається як нормативна вимога для задоволення певних соціокультурних потреб, реалізації історичних ідеалів, перевірених століттями. Але, з іншого боку, культурна ідентичність трактується як нескінченний процес соціального формування і пошуку відповідей на нові запитання і соціальні виклики.
Перший підхід більш характерний для культурології, а другий – для культурних досліджень.
Ключові слові: культурологія, декомунізація, переосмислення, культурні дослідження.

Якщо ви залишаєтесь на території колишнього
Радянського Союзу, ви можете не помітити проблеми
навколо дискурсивного статусу культурології. Проблема
не тільки у неможливості точного перекладу терміна
"культурологія" іншими мовами, а й у тому, що дискурс
культурології сприяє створенню певного бачення світу.
Спробуємо розглянути цей процес на прикладі підходу
культурології до проблеми ідентичності у зв'язку з декомунізацією.
Британські
культурні
дослідження
(Cultural studies) з їхнім міждисциплінарним підходом,
постколоніальною травмою та вивченням опосередкованої масової культури ХХ ст. проблематично використовувати як англомовний аналог культурології.
Постановка проблеми. Практика декомунізації полягає у переосмисленні спадщини Радянського Союзу
на всіх можливих рівнях культури. Окреме місце тут
посідає пакет законів, який був прийнятий в 2015 році.
Передусім важливим є закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Цей юридичний документ зі
зрозумілих причин не зачіпає питання естетики.
Естетика виступає складовою способу життя. На тлі
серйозних ціннісних розбіжностей щодо радянського
минулого критичне ставлення до радянської естетики
не здається несподіваним. Переосмислення радянського минулого слід починати не з політичних чи економічних аспектів, а з естетичних та культурних питань.
Було б перебільшенням думати про солідний і монолітний радянський естетичний проєкт. Можливо, що естетичний вимір радянської спадщини може бути досить
продуктивним. Г. Маркузе у своїй книзі "Естетичний
вимір. До критики марксистської естетики" глузливо
показує обмеженість соціалістичного проєкту, підкреслюючи, що "соціалізм не звільняє і не може звільнити Ероса від Танатоса" [10, с. 72]. Тільки "мистецтво
представляє кінцеву мету всіх революцій: свободу і
людське щастя" [10, с. 69]. Якщо реальність залежить
від спогадів, які не є незмінними, то існує небезпека
маніпуляцій та зловживань: "Утопія у великому мистецтві – це не завжди просто заперечення принципу
реальності, а її трансцендентне збереження, в якому
минуле і сьогодення кидають свої тіні. Справжня утопія
ґрунтується на спогадах" [10, с. 73]. Але зв'язок між спогадами, утопіями та естетичною формою створює неймовірні можливості для роботи з суспільством та культурою, що досить активно використовується сьогодні.
Тому переосмислення радянської спадщини має

здійснюватися не через амнезію, а через створення
керованої політики пам'яті.
Але заперечення та ігнорування радянського естетичного канону не вирішує проблеми переосмислення
радянської спадщини. Б. Гройс приходить до радикального висновку, що для подолання спадщини радянської
естетики її необхідно освоїти, і тільки тоді можна буде
рухатися далі: "Неможливо було позбутися Сталіна, не
повторивши його, принаймні естетично" [1, с. 159]. В
результаті реалізації радикального радянського естетичного проєкту виникла нова спільнота – радянський
народ: "Якщо в результаті такої роботи вдалося створити штучну підсвідомість, штучний контекст, нові і поки
що небачені машини бажання, такі як "радянські люди",
то раптом виявляється, що ці машини здатні жити і породжують такі тексти, які нічим не відрізняються від
природних. Таким чином, відмінність між природним і
штучним стає неактуальною. Ці дивні істоти зі штучною
підсвідомістю, але з природною свідомістю..." [1, с. 161].
Мета статті – показати значущість включення культурологічного підходу до осмислення радянського минулого. Не просто заперечення і забуття, а своєрідної
роботи над помилками, щоб виключити можливість рецидиву в майбутньому.
Аналіз досліджень і публікацій. Німецька
Kulturwissenschaft у певному сенсі ближча до культурології, але і тут є деякі відмінні риси. Ю. Шеррер у своїй
книзі "Культурологія: Росія в пошуках цивілізаційної
ідентичності" [12] досліджує феномен популярності
культурології в соціально-гуманітарному дискурсі пострадянського простору. Вона вважає, що популярність
культурології після розпаду Радянського Союзу можна
пояснити вакуумом, створеним в ідеологічному просторі, який вчасно заповнився. І в цьому сенсі культурологія претендує на статус нової дискурсивної практики, яка нібито може пояснити все.
До речі, від самого початку вживання Л. Уайтом
терміна "культурологія" стосовно "науки про культуру"
[13] неможливо не помітити певних зв'язків із культурною антропологією. Якщо культурні практики нерозривно пов'язані з використанням символів, то символ
можна визначити "як річ, значення якої визначається
тими, хто її використовує" [6, с. 595–596]. Питання,
"скільки людей створює культуру" [7, с. 117–119], є
досить риторичним і не має чіткої відповіді (зрозуміло,
що більше однієї особи).
Крім Л. Уайта, існує певний потік текстів, які схвалюють існування культурології в її нинішньому вигляді.
Але нас цікавить не проблема неможливості перекладу
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терміну "культурологія" іншими мовами, а концептуальна відмінність щодо питання культурної ідентичності в
рамках дискурсу культурології та дискурсу культурних
досліджень. Щоб побачити ці відмінності та труднощі
перекладу, спочатку необхідно зрозуміти, як сприймають культурологію за межами колишнього СРСР і що
робити, якщо підходи до вивчення культури не вписуються у парадигму культурних досліджень [11].
Виклад основного матеріалу дослідження. З одного боку, ми маємо оптимістичний погляд на поточну
ситуацію: "У країнах, що зазнають глибокої системної
трансформації, прикладне використання суспільних
наук набуває все більшого поширення. Це зумовлено
зростанням попиту на культурологів у різних галузях
соціокультурного життя" [2, с. 18]. Глибока системна
трансформація, ймовірно, є розпадом СРСР.
З іншого боку, є більш песимістичні настрої: "Особливо драматичною є ця проблема для вітчизняної науки
про культуру, яка за останні десятиліття ще не розробила інструментів для визначення багатьох концепцій дослідження, тоді як нові культурні явища терміново
потребують лінгвістичного визначення" [8]. У вітчизняній науці є посилання на російську науку. Справжня
ситуація, треба думати, знаходиться десь посередині
між цими полюсами: все добре – з одного боку, і неможливо висловити те, що відбувається, оскільки немає
символів та відповідних знакових систем – з іншого.
Принципово важливо зрозуміти зовнішній погляд на
розвиток культурології в країнах колишнього СРСР, і
насамперед у Білорусі чи Україні. Але що дивує та
насторожує іноземних дослідників, коли вони стикаються віч-на-віч із культурологією?
Відповідь на це запитання ми знайшли у статті
М. Ларуель "Дисципліна культурології" [9]. Вона
аналізувала підручники та посібники з культурології
російською мовою, які були видані в Білорусі, Казахстані та Російській Федерації у 90-х роках ХХ ст. і на
початку XXI ст. Її цікавили не лише самі підручники (як
організований матеріал, структура, питання для контролю знань тощо), а й те, як усі ці десятки книг, які
побачили світ майже одночасно, формують загальний
дискурс культурології. Проблеми існування культури
розглядаються на глобальному рівні, з точки зору
взаємодії культури Заходу та Сходу. Ці бінарні опозиції
не обмежуються "географічними" концепціями, також
використовується зіставлення архаїзму та цивілізації,
національного менталітету та постмодернізму. І десь
між ними є якесь загадкове й особливе місце Росії. На
думку М. Ларуель, "культурологія часто має вигляд сукупності постулатів, які не претендують на формування
дискурсу і керуються тим, що існує певний непублічний
консенсус щодо речей" [9, с. 29]. Культурологія не
прагне переосмислити і наявні ознаки (у широкому
сенсі) для створення свого власного специфічного дискурсу. Натомість вона активно використовує здобутки
інших дискурсів без додаткових контекстуальних пояснень, як "усім відомо".
Культурологія дуже активно цікавиться ідеєю нації,
коли "культура, релігія та наука є перш за все національними і їх слід вивчати з цієї точки зору" [9, с. 29].
Але виникає питання, чи може культурологія бути таким
нейтральним підходом, за допомогою якого можна вивчати будь-яку культуру в будь-якому суспільстві? Чи
культурологія у цій формі претендує на статус метанауки, який до цього часу мала виключно філософія?
З точки зору М. Ларуель, культурологія – це далеко
не нейтральна дисципліна, а надто – метанаука. Радше
це можна розглядати як механізм інституціоналізації
дискусії про "російську ідею", яка діє у двох напрямах:
як викладена дисципліна, з одного боку, і як продовження традиції, призупиненої в радянські часи, з іншого.
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Цей процес не припиняє об'єднання найрізноманітніших
ідей в єдину дисципліну, але вважає себе невід'ємною
частиною цього дискурсу і пропонує студентам побачити продовження цієї порушеної традиції в пострадянській Росії" [9, с. 31]. Слід нагадати, що до такого висновку вона дійшла, вивчивши не лише російські, а й білоруські та казахські підручники з культурології.
Тут принципово важливо, що, на відміну від культурних досліджень, культурологія не прагне вивчати події
новітньої історії, а намагається знайти узаконення своєї
діяльності у далекому минулому. І це одна з принципових відмінностей від Cultural studies: знаходження закономірностей в минулому та ігнорування проблем сучасної культури. Радянське не вивчається, не розглядається
і не підлягає переосмисленню. Основною методологічною базою є тексти XIX та початку ХХ ст. Але тут виникає закономірне питання: що дисципліна може пояснити
в суспільстві початку XXI ст., якщо вона використовує
категоріальний апарат XIX століття? Очевидно, що
епістолярний жанр ХІХ ст. виключав використання смайликів і був частиною зовсім іншого дискурсу.
Формально підкреслюється аполітичність культурології, оскільки вона займається вивченням "об'єктивних"
процесів у суспільстві. Однак, на думку М. Ларуель,
культурологія "намагається легітимізувати свої політичні та філософські припущення під виглядом визнаного
інституційного дискурсу" [9, с. 33]. Вона дійшла таких
висновків задовго до того, як "русская идея" (або "русский мир") отримала сьогоднішні відтінки і перестала
здаватися абстрактною і нейтральною. "Культурологія
продовжує заспокоювати інтелектуальне середовище
обіцянками: вона представляє себе як науково обґрунтований підхід, що походить з коренів російської класики ХІХ ст., підтримується західними авторами і пропонує спрощене прочитання світу та Росії. Уперта аргументація нібито історичної незмінності національної
релігії та менталітету дозволяє людям уникати питань
про радянську владу, політичні та соціальні розриви в
історії Росії ХХ ст. <...> в СРСР і змінити не лише зміст,
але й ємність дискурсу про себе та про світ" [9, с. 34].
Звісно, можна не погодитися з висновками М. Ларуель,
але більш конструктивно було б працювати над створенням власного дискурсу про радянське минуле. Й
іноді вдається знайти цікаві підходи для розуміння
особливостей аналізу культурного дискурсу [5]. Також
переосмислення радянського минулого може привести
до питання про культурну ідентичність.
Що таке культурна ідентичність: набір цінностей чи
тривалий процес? Її можна пояснити як становлення та
суспільний процес, а можна – як щось, що дається з
народженням. Британська школа культурних досліджень розглядає питання ідентичності як процес
суспільного становлення, а для пострадянської культурології це скоріше питання повернення до коріння та
збереження традицій.
У цьому можна побачити перспективи використання
культурної ідентичності, адже це шанс вийти за межі
усталеного зразка – національної ідентичності та пошуку національної ідеї [4]. Ідеться не лише про етнічну
приналежність чи історичну спадщину, а й про переосмислення артефактів у сучасному контексті замість
просто заздалегідь визначеного схвалення, "тому що
так необхідно". Сьогодні нормою є розуміння унікальності культурної спадщини та можливості формалізації
культурології. "Настільки ж унікальні культурологічні
концепції, які демонструють різне бачення культури в
різні культурно-історичні епохи, різні національні культури та цивілізації, очима різних особистостей, посвоєму виражають свою епоху, свою культуру та свою
самобутність як суб'єкта цієї культури" [3].
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Ситуація може змінитися більш прагматично, якщо
культурологія спробує реструктуризувати свій дискурс
відповідно до дискурсивного підходу дослідження культури. І тема культурної ідентичності може бути одним з
перших питань, які слід переосмислити без категорійного апарату російської філософії XIX ст.
Висновок. Культурні дослідження можуть бути
плідним полем досліджень, які здатні допомогти уникнути заздалегідь визначеного розуміння культури.
Наприклад, для культурології ідентичність значною
мірою є пошуком втраченого ідеалу з минулого. З цим
пов'язано збереження традицій та культурно-історичної
спадщини. Для культурних досліджень ідентичність
(перш за все культурна ідентичність) – це процес становлення, створення сенсу та певної символічної реальності сьогодення. Не зосередження на цінностях та
досягненнях минулого, а проєкція на майбутнє як конструювання нової ідентичності.
Синтез культурології з культурними дослідженнями,
спочатку на рівні дискурсу, може допомогти подолати
евристичну кризу, або неможливість пояснити те, що
відбувається з суспільством і культурою в країнах колишнього СРСР на початку XXI століття. Він здатний
якщо не пояснити, то запропонувати детальну відповідь
і версію пояснення того, що відбувається в культурі.
Свого часу культурні дослідження були пов'язані з
постколоніальними дослідженнями саме з цієї причини.
Таким чином, ефективна дерадянізація можлива лише
з опрацюванням радянського культурного досвіду. Що
ж, Дніпропетровськ став просто Дніпром, але п'ятиповерхові хрущовки залишилися радянськими. Переосмислення радянської культури може початися з відчуття
естетичної невідповідності їй. Це не політичний, не економічний чи будь-який інший фактор, а просто естетичне питання. Інтерпретація сучасної культури повсякденного життя стикається з проявами радянських культурних канонів. Конфлікт з радянським естетичним каноном проявляється у розумінні краси або того, що має
право називатися прекрасним, і обмежується цим. Але
питання набагато глибше. Якщо в результаті радикального радянського естетичного проєкту виникла нова
спільнота – радянські люди, це не стосується лише ідеї
краси. Радянські естетичні форми прагнуть зберегти
місце в просторі міст, але залишаються неясними.
Зв'язок між спогадами, утопіями та естетичною формою
відкриває широкі можливості для роботи з суспільством
та культурою. Спогади, утопії та естетичні форми – це
плідна тріада для роботи творчих індустрій з радянським естетичним каноном, коли трансформується не
об'єкт, а ставлення суб'єкта до нього.
Найяскравіший приклад тут – огранене скло, той
самий радянський знаковий посуд, без якого неможливо уявити їдальню або содовий автомат. Але зараз
фасетні келихи, виготовлені на цьому ж заводі в Росії,
присутні на полицях магазинів IKEA і сприймаються не
як зразок радянської естетики, а як прояви сучасного
скандинавського дизайну. Це може бути алгоритмом
роботи з радянською спадщиною. Саме сфера творчих індустрій сьогодні намагається приєднатися до
переосмислення Радянського Союзу під виглядом реорганізації та у сфері візуального представлення. Але
це не тільки зміна логотипів та скорочення назв, а й
спроба переосмислити роль та функцію естетичних
форм у суспільстві. На основі дій окремих людей
формується нова культура, систематичність таких дій
свідчить про появу нової практики.
Ступінь критичного ставлення до радянського
естетичного канону серед представників творчих інду-

стрій іноді настільки високий, що можна говорити про
естетичне повстання, яке розуміється як бажання
окремих людей відмовитися від поширених соціокультурних практик або замінити їх на принципово нові. Ці
естетичні дії є соціальними, навіть якщо вони виконуються без необхідного рівня рефлексії. Також переосмислення має торкнутися і питання змісту культурології як академічної дисципліни, щоб не повторювати
штампи цивілізаційного підходу з особливим місцем і
шляхом Росії, а приділити належну увагу власне культурі і її місцю у світі.
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POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF CULTURAL STUDIES FOR RETHINKING THE SOVIET HERITAGE
The article is devoted to the answer to the question how that became possible when culturology was translated into English as Culture studies? There is no danger of losing something in translation, there is a huge conceptual mistake. The work is devoted to the problem of specific cultural forms of adaptation and using terms of culturology. There is a deep and large challenge for social and cultural discourse reflex and explain the
difference between culturology and culture studies. The purpose of this text is to describe this academic discourse of culturology and to understand the conditions for the possibility of its existence and underline some differences from culture studies. Culturology was proposed in the western academic tradition but broadly adopted and welcomed in post-Soviet space.
Culturology can be understood as a broad social and cultural phenomenon that brings deep consequences to society in transition. The postSoviet reality can be studied in the frame of postcolonial discourse and culturology will have a chance for new-born again to solve new social challenges. Against the background of serious values about the Soviet past, the critical attitude to Soviet aesthetics does not seem unexpected. Rethinking the Soviet past should begin not with political or economic aspects, but with aesthetic and cultural issues. The discourse of culturology
contributes to the creation of a certain vision of the social and physical realities. We will try to consider this process by the example of the approach of culturology to the problem of identity. It is interesting that different visions, what cultural identity is, exist simultaneously. On the one
hand, cultural identity is considered as a normative requirement to meet certain socio-cultural requirements, historical ideals that have been tested
for centuries and strive for their revival. But, on the other hand, cultural identity is interpreted as an endless process of social formation and the
search for answers to new questions and social challenges. The first approach is more typical for culturology, and the second – for culture studies.
Key words: culturology, decommunization, rethinking, culture studies.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ ДЛЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО НАСЛЕДИЯ
Посвящено ответам на два вопроса: что не так с переводом культурологии на английский язык как культурных исследований? И каким образом дискурс культурологии может быть полезен в процессе десоветизации? Рассмотрена проблема конкретных
культурных форм адаптации и использования терминологии культурологии. Цель этого текста – показать концептуальные отличия культурологии от культурных исследований, а также описать возможности дискурса культурологии для работы по переосмыслению советского наследия. Культурология была предложена западной академической традицией, но широкое распространение получила на постсоветском пространстве. Постсоветская ситуация может изучаться в рамках постколониального дискурса. Дискурс
культурологии способствует созданию определенного видения социальной реальности. С одной стороны, культурная идентичность рассматривается как нормативное требование для удовлетворения определенных социокультурных потребностей, реализации исторических идеалов, проверенных веками. Но, с другой стороны, культурная идентичность трактуется как бесконечный процесс социального формирования и поиска ответов на новые вопросы и социальные вызовы. Первый подход более характерен для
культурологии, а второй – для культурных исследований.
Ключевые слова: культурология, декоммунизация, переосмысление, культурные исследования.
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ТРАНСПЕРСОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ НІГІЛІЗМУ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Приділено увагу питанню духовності як екзистенційної налаштованості людини на священну таємницю буття.
Будучи трансцендентною, царина священного в акті епіфанії проявляється у різноманітних символічних формах
особистісного досвіду. Стверджується, що духовністю par excellence виступає трансперсональний досвід, який сполучає особистість з таємницею священного як "незбагненного" не інтелектуально, а шляхом буттєвої співпричетності. У цьому інтуїтивному акті духовного натхнення людині відкривається невимовна істина речей по той бік
"фактів" і "текстів". Трансперсональний досвід є конститутивним у процесі становлення людини, її олюднення. У
ньому відбувається "трансценденція" індивідуального, що передбачає постійний рух самовдосконалення та самоподолання, "розширення свідомості". Це можна назвати духовною ініціацією шляхом поступового морального преображення особистості через символічну смерть і воскресіння, метою якого є реалізація буттєвої повноти її існування,
досягнення стану щастя-блаженства. Наводяться історичні форми духовної ініціації, такі як античні містерії і християнське таїнство Євхаристії. Особливу увагу зосереджено на аналізі платонівського розуміння натхненняшаленства. Зазначено, що в надрах сучасної секулярної культури, що є наслідком нігілістичної установки на "розчаклування світу" та морального релятивізму, неминуче зароджується ностальгія за священним.
Ключові слова: трансперсональний досвід, нігілізм, моральний релятивізм, істина буття, факти і речі, мовчання, натхнення,
духовність, символ, містерії, ностальгія.

Постановка проблеми. Прагнення індивіда віднайти смисл власного існування, досягти духовноціннісної і буттєвої повноти (з-бути-ся і від-бути-ся) є
споконвічним та універсальним. Ніщо не паралізує
людську волю так сильно, як тривожне відчуття абсурдності, беззмістовності власного існування, знецінення
світу (див. детальніше аналіз тривоги абсурду в класи-

чних роботах П. Тілліха "Мужність бути", Р. Мея "Про
сенс тривоги" та В. Франкла "Людина в пошуках сенсу"
[22; 10; 29]). У свою чергу, "воля до смислу" (В. Франкл)
як вроджена людська інтенція та екзистенційна потреба
у своїх граничних проявах тісно пов'язана із переживанням особою вищих безумовних цінностей добра,
краси, щастя-блаженства. Останнє супроводжується
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відчуттям безмежної радості, любові-емпатії до всього
сущого як блага, усвідомленням безкінечності власної
особистості, ілюзорності смерті тощо. Досвід щастяблаженства є своєрідним показником того, наскільки
воля до смислу була успішно втіленою. І навпаки: депресії, фрустрації, апатії, суїцидальні стани, нігілістичне
відкидання культурних традицій, постмодерністська
байдужість або іронічне ставлення до великих наративів культури, її класичних цінностей та ідеалів свідчать
про поразку чи слабкість цієї волі.
Кореляція понять "смисл життя" – "цінності/чесноти"
– "щастя" в межах традиційних культур (античності,
християнства, Далекого Сходу) була самоочевидною.
Щоправда, через суттєву різницю в метафізичних картинах світу можливі різні інтерпретації. Чи є щастяблаженство ("евдемонія") як вершина реалізації усіх
людських можливостей і ціль розумного існування результатом однієї лише праведності і життя згідно чеснотам? І чи достатньо нам однієї лише етики (або навіть етикету) для реалізації найвищої мети життя? Чи
можливий інший варіант, коли щастя-блаженство не
залежить виключно від зусиль людини і потребує трансцендентного ("не-світового") джерела, того, що, наприклад, у християнстві називається духовним "молитовним досвідом", що дається благодаттю Святого Духа?
Іншими словами, питання стоїть таким чином: чи є повнота духовного розвитку людини станом природним
(реалізацією внутрішньо закладених потенцій природи
людини, що не потребує виходу за межі "Я", тобто чистою само-реалізацією) або над-природним (тобто таким, де вимагається специфічний трансперсональний
досвід, в якому долається "само-", "самість")?
Мета статті – проаналізувати сутнісні характеристики трансперсонального досвіду, показати його різні історичні форми в європейській культурі.
Аналіз досліджень і публікацій. Оскільки трансперсональний досвід є міждисциплінарною проблемою, то
він перебуває у фокусі уваги філософів, релігієзнавців,
психологів, істориків культури, богословів тощо. Теоретичні основи його аналізу заклали К. Уілбер ("Око духа"), А. Маслоу ("Психологія буття"), М. Еліаде ("Історія
віри та релігійних ідей"), Є. Торчинов ("Релігії світу. Досвід трансцендентного. Психотехніка і трансперсональні стани"). Окремі аспекти трансперсонального досвіду
в домодерній культурі (на матеріалі античності і візантійської традиції) вивчали Р. Генон, В. Малявін, В. Отто,
О. Шмеман, С. Сахаров, П. Мінін та інші. Фундаментальні світоглядні і методологічні орієнтири для вивчення
трансперсонального досвіду були прокладені в класичних працях М. Гайдеґґера, Л. Вітгенштейна, Ч. Тейлора.
Виклад основного матеріалу. Вади "іманентної
парадигми". Якщо ми обмежуємося природою, обто
працюємо, умовно кажучи, в "іманентній парадигмі", то
ця епістемологічна стратегія рано чи пізно (через низку
історико-філософських опосередкувань) виведе нас до
матеріалістичного розуміння природи взагалі і природи
свідомості зокрема, до неминучого висновку, що щастя
є епіфеноменом складних біохімічних процесів, що відбуваються в мозку. Відповідно, вирішення сенсожиттєвої проблематики у межах цієї стратегії переноситься у
вульгарну матеріалістичну (позитивістську) площину
перетину психіатрії, нейрофізіології, дієтології, фармацевтики і т. д., тобто відповідної техніки "нормалізації"
біохімії мозку. Сьогоднішній рівень науки дозволяє розробляти ліки практично від усіх симптомів "екзистенційного вакууму", про які сповіщали В. Франкл, Е. Фромм,
П. Тілліх, Р. Мей, К. Юнг та інші дослідники гуманістичного напряму в психології і теології: депресії, тривожності, апатії, агресії тощо. Прийняв відповідну пігулку – і

став "щасливим": відчув збудження, ейфорію, бадьорість, безстрашність, безмежну любов до всіх (потрібне
підкреслити). Закінчилася дія ліків-наркотиків (до речі,
англійське слово "drug" має саме такий подвійний переклад) – і буттєва повнота щастя-блаженства згортається назад: до нудьги й абсурду повсякденності, царини
безособового ("Das Man"). Ясно, що подібна терапія
носить симптоматичний характер, але не лікує причини
захворювання, адже тут розривається відкритий стародавніми мудрецями, а сьогодні майже забутий причинно-наслідковий зв'язок між щастям і чеснотами, які необхідні для його досягнення.
Техніка досягнення щастя в межах "іманентної парадигми" може носити й більш складний, соціальноінженерний характер, коли за допомогою маніпулятивних технологій в масову свідомість впроваджують стереотип, за яким щастя дорівнює певному наборові "знаків щастя" (Ж. Бодріяр). Так формується тип "нормальної" людини-конформіста, що грає за правилами гри
суспільства споживання. Щастя зводиться до речей і
послуг, які демонструють певний статус особи в суспільстві: одяг, машина, будинок, гаджети і т. д. Відповідно, нещасна людина – лузер (невдаха), який з тих чи
інших причин позбавлений "знаків щастя". Ще гірше
положення у того, хто не бачить в отриманні "знаків
щастя" сенсу – така людина для ідеології консюмеризму є ненормальною, девіантною. Це – злочинець, божевільний, маргінал, внутрішній емігрант. Е. Фромм у
роботі "Мати чи бути?" доволі ретельно описав хибність,
марність і вульгарність (пошлість) такої матеріалістичної
установки на отримання, володіння і накопичення. Тому
ми не будемо спеціально на цьому зупинятися.
Фактичність і контрфактичність. Говорячи
про проблему смислу і цінностей людського існування
в межах "іманентної парадигми", доцільно послатися
на знамениту тезу Л. Вітгенштейна про те, що "світ –
це сукупність не речей, а фактів" (афоризм №1 [1]). Ця
теза одразу ж стикається із проблематичністю пояснення символічного світу культури, в якому живе людина, тобто ціннісного виміру. Адже емпірично вивести
з фактів їхню норму, якість, а відтак смисл і цінність
(оцінку) неможливо. Цінності – контрфактичні. Існування людини – це емпіричний "факт", але в чому
смисл і цінність цього факту? "Факт" і "цінність факту"
(і зрештою – "смисл факту") належать до різних порядків буття. Це можна порівняти з різницею між двовимірним і тривимірним простором.
Цінності не є і не можуть бути предметом строгої
науки. Це принципово не-наукова сфера компетентності. Л. Вітгенштейн в "Логіко-філософському трактаті"
пише: "Сенс світу має перебувати поза ним. У світі все
таке, як воно є, і все діється, як діється, у ньому немає
жодної вартості, а якби була, не мала би вартості. Якщо
є якась вартість, що має вартість, то вона має перебувати поза всім, що діється і так-існує. Бо все, що діється
і так-існує – випадкове" (афоризм 6.41) [1]. І далі ще
один характерний пасаж: "Якщо стануть відомими всі
факти світу, головні питання життя (етичні, світоглядні
питання. – Прим. наші) не будуть навіть порушені".
Якщо моральні цінності контрфактичні, то про них наука
нічого не може сказати. Про цінності можна лише мовчати, вказуючи на їхнє місце в логічній структурі світу та
пізнавальному процесі: "Етика трансцендентальна.
Етика і естетика – єдині" (афоризм 6.421) [1, с. 83–84].
Здавалося б, така постановка питання має суто негативні наслідки з етичної точки зору. Якщо сенс мають
лише емпіричні ("атомарні") факти, тоді твердження
"політика Гітлера в 1930-ті роки щодо євреїв полягала в "остаточному вирішенні" єврейського питання"
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має смисл, адже спирається на факти. Тоді як твердження "політика Гітлера в 1930-ті роки щодо євреїв
є моральним злом і злочином проти людяності" вже не
є фактом, а отже, не має логічного смислу, адже науково не доведеними / не проясненими залишаються ключові метафізичні поняття: "зло", "добро", "людяність",
"моральне" тощо. Отже, позитивістська картина світу,
унеможливлюючи строгі з наукової точки зору етичні
судження, так чи інакше приводить нас до ситуації морального нігілізму. Водночас позитивізм показує, що
"головні питання життя" залишаються метафізичними
питаннями і доступні в особливому стані мовчання.
"Про що не можна говорити, про те слід мовчати". Ясно,
що мовчання, про яке йдеться у Вітгенштейна, – це не
логічне заперечення мовлення, не просто відсутність
звуку/шуму чи штучна пауза в розмові, коли співрозмовникам немає про що говорити. Ні! Мовчання – специфічний досвід вдивляння-споглядання, де інтенсивно
переживаються невимовні (невербальні) речі. Як і що
саме переживається у досвіді мовчання, в "Логікофілософському трактаті" не тематизується, а лише натякається. Можна припустити, що в останньому короткому афоризмі Трактату в імпліцитному вигляді міститься відсилка і до платонізму, і до візантійського ісіхазму, і до буддистських молитовних станів (див. детальніше про Вітгенштейна як містика [2; 19]). З методологічної точки зору важливим є те, що показуються межі
наукової компетенції і водночас окреслюється екзистенційна (ціннісно-смислова) сфера, де царюють ненаукові форми пізнання (релігія, містика, поезія). Логічний позитивізм заперечує метафізику як науку, але не
заперечує її предметне поле. Саме з цієї методологічної конструкції можна намітити подальший шлях до тих
трансперсональних форм пізнання, які долають замкнену шкарлупу іманентності і націлюють людину на
трансцендентне, контрфактичне.
Тотальність тексту. Подальший розвиток "іманентної парадигми" веде нас від логічного позитивізму
до остаточної деконструкції метафізики. Факт – це певна подія, яка може бути описана в тексті – письмовому
чи усному. З фактів складається певна оповідь, "наратив", який "відповідає" на інший наратив, вступає із ним
в діалог (підтверджує, заперечує, сумнівається, вірить,
іронізує, запитує знову і т. д). Отже, сказати, що "світ –
це сукупність фактів", по суті, те ж саме, що сказати, що
"світ – це сукупність текстів". Останні становлять певний культурно-історичний контекст, який, у свою чергу,
веде діалог з іншими культурно-історичними контекстами, і так далі до безкінечності. Це гігантські архіпелаги
текстів є автономними системами, у яких, як запевняють нас постструктуралісти, "означальне" відривається
від "означуваного" (об'єктивності речей), а "автор помирає" (Р. Барт). Відповідно, заперечується авторська монопольна позиція на єдину правильну інтерпретацію тексту, усувається будь-яка смислова ієрархія (істина-хиба,
краще-гірше, піднесене-вульгарне). В цій тотальності
тексту ("немає нічого поза текстом")конкретні цінності і
норми оголошуються конвенціональними, дискурсивними, історично і культурно обумовленими, існуючими і
породженими в конкретному часо-просторі культури.
Утім, стверджувати, що цінності є лише контекстуальними, дискурсивними, означає знову "удар" по етиці,
що завершується релятивізмом і нігілізмом. Тільки вдумаємося! В одному тексті Гітлер є Прометеємвизволителем арійської раси, в другому – прокляттям
Європи і катом, в третьому – персонажем коміксу, в
четвертому – ліричним героєм пісні, який викликає жіночі симпатії, і так далі. В одному дискурсі Голокост –
це сувора і трагічна реальність, в іншому цей же самий
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Голокост – фарс і містифікація, в третьому – тема анекдоту із серії "чорного гумору". У цьому "поліфонічному"
(М. Бахтін) розмаїтті позицій, точок зору, "голосів" тоне
авторська метапозиція: оскільки всі ці тексти є рівноцінними, то не існує істини текстів. Жоден не може претендувати на істинність, універсальність, незаангажованість. Якщо цінності – це тексти, що народжуються в
інших текстах, відповідно для опису символічного світу
підходить
постмодерністська
модель
"різоми"
(Ж. Дельоз) – грібниці, в якій відсутні класичні метафізичні опозиції центру і периферії, духовних "висот" і
"низин" (за М. Бердяєвим), добра і зла. З психіатричної точки зору така різома свідчить про шизофренічний діагноз, патологію мислення, де розщеплюється
"Я" як трансцендентальний центр, що уможливлює
єдність особистості. Натомість замість цього центру
починають конкурувати між собою різні "персони" (в
юнгіанському сенсі цього слова).
Отже, позитивістська і постструктуралістська картини світу унеможливлюють існування універсальних,
об'єктивних та необхідних моральних цінностей. Звідси
логічно випливає один практично значущий результат.
Якщо добро, зло, природа людини і т. д. суть метафізичні, контрфактичні поняття або в кращому разі контекстуально обумовлені відносні і мінливі "дискурсивні домовленості", то ми не можемо оперувати жодними моральними і правовими категоріями, що претендують на
універсальність, як, наприклад, "злочин проти людяності", "злочин без строку давності", "гуманізм", "природні
права", "сумління", "гідність" і т. д. Якщо "тексти" історії
людства можуть бути переписані і щоразу по-іншому
інтерпретовані, відповідно немає жодного сенсу в існуванні музеїв пам'яті Голокосту чи жертв Хіросіми та
Нагасакі, фондів захисту прав і свобод громадян тощо. Коли заперечуються універсальні цінності, розпадається світ, в якому ми живемо, "розсипається" як
абсолютно ненаукова і бездоказова вся західна політична риторика про демократію як універсальну форму правління, про необхідність розповсюдження демократії в недемократичних країнах і т. д. Утім, логічна
суперечливість подібного ціннісного шизофренічного
"розщеплення" очевидна. Адже твердження "не існує
універсальних ціннісних констант" повинно підпадати
під свою ж власну вимогу, тобто не може бути універсальним. Коли проголошується, що "все відносно та
історично", то в першу чергу відносною та історичною
є сама ця проголошена теза.
"Назад до речей". Щоб уникнути подібних крайнощів нігілізму і знайти можливість оперувати універсальними й об'єктивними цінностями, потрібно повернутися
до того, що знаходиться поза фактичністю і текстом (а
значить, і поза теоріями, концепціями, інтелектуальними надбудовами і моделями), – "назад до речей"
(Е. Гуссерль). Світ – це не лише факти, події, предмети
мислення і тексти, а передусім "речі". Ясно, що у випадку смислів і цінностей ідеться про "речі" в ідеальному
значенні цього слова. В платонізмі речі – це "ейдоси", у
феноменології – "феномени свідомості" (ноеми), у філософії Дж. Сантаяни – "царство сутностей", в системі
А. Уайтхеда – "ідеальні об'єкти", у Ж. Дерріда – гіпотетичне "трансцендентальне означуване" і т. д. Для Гайдеґґера речі – це особливий рід буття, їх ми можемо
оцінювати через "четверицю буття", що утворена парами протилежностей: небо-земля, боги-смертні. [див.
30]. Через речі промовляє "істина буття", а через категорію "буття" можна вийти до наступної категорії "благо", адже все суще в силу своєї причетності до істини
буття є благом. Метафізичний трикутник буття-істинаблаго уможливлює всі подальші філософські і теологі-
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чні спроби побудови ціннісної ієрархії. Цінності і смисли – це речі, що речуть, "промовляють до нас з висоти" (Д. Ф. Гільдебранд), закликають до свого втілення.
Водночас речі, що не є фактами і містяться поза текстом, потребують особливого бачення-розуміння, тобто
особливого інтуїтивного трансперсонального досвіду
прозріння в їхню сутність. Без цього досвіду ми приречені перебувати у "ціннісній сліпоті" (М. Шелер,
Д. Ф. Гільдебранд), небажанні відповідати на їхній виклик.
Що ж до тези про історичну обумовленість цінностей
і анти-універсалістські тенденції, то на це можна відповісти, що сама можливість розрізнення порядків буття –
сущого і належного, фактів і цінностей – універсальна і
метаісторична. Тобто можливість розрізнення не є культурно обумовленою, а виступає апріорною умовою
можливості будь-якої культури взагалі. Здатність наділяти факти смислом і цінністю – це своєрідна "трансцендентальна граматика культури" (термін наш), без якої
факти не мали б ніякого сенсу. Факти "нанизуються"
(себто пояснюються, інтерпретуються, оцінюються)
лише за допомогою цієї "трансцендентальної граматики". А ця граматика, в свою чергу, не була би дійсною,
якби вона не спиралася на об'єктивність речей, а відтак
і об'єктивність їх цінностей. (Тут можна послатися на
М. Шелера і Н. Гартмана, які використовували поняття
"матеріального апріорі" в етиці та обстоювали принцип
об'єктивної ієрархії цінностей).
Як відомо, сфера трансцендентального – це прерогатива метафізики. Відтак проблематика смислу і цінності буття як такого, людської "волі до смислу" (телос
якої, як вже було сказано вище, є верховні цінності)
виводить нас, так чи інакше, за межі "природи" і "фактів", на шлях до релігії, яка є квінтесенцією метафізичних (духовних) пошуків людства.
Духовність як зв'язок між індивідуальним та
надіндивідуальним (трансперсональним). Так само
як для "іманентної парадигми" щастя, задоволення,
спокій (tranquility) є епіфеноменами матеріальних (біологічних, фізичних, хімічних) процесів в організмі, так і
для релігійної (умовно "над-природної") парадигми вони
також трактуються як похідні, побічні продукти – але
вже не матеріальних процесів, а певної духовної роботи і духовного досвіду, від яких вони отримують свою
значущість. Важливою є ремарка Г. Гегеля про те, що
"таємниця щастя полягає у здатності виходити з кола
свого Я" [3, с. 304]. Можна взяти її за точку відліку подальших міркувань. Це означає, що замкнена в своєму
егоїзмі особа відчуває свою збитковість і несамодостатність. Тільки розмикаючи коло індивідуального світу в
акті трансценденції (переростання індивідуальних меж),
долаючи самоцентрованість і монологічність, стаючи
частиною цілого, людина досягає буттєвої повноти і
душевного миру. "Ексцентричність" (термін Е. Левінаса)
людської екзистенції, покладання смислового центру не
в собі, а назовні, показує її залежність від Іншого, марність всіх зусиль побудувати монадоподібну автономну
"cамість" (selfness). Водночас Інший, його "обличчялик", як правильно зауважує Е. Левінас, у своєму внутрішньому світі безкінечно відмінний від Я, тобто є абсолютно Іншим. Така абсолютна "іншість" ближнього поруч з нами неминуче відсилає нас до монотеїстичної
концепції Бога-Особистості, абсолютно Іншого від створеного ним світу. Таким чином, ми поступово підходимо
до питання про смисловий центр ваги для особи, яка,
долаючи "коло свого Я" (Гегель), прагне смислу і щастя. Дороговказом для нас буде саме слово існування
(existentia), яке споріднене зі словом ecstasis. Екстатичність існування свідчить про те, що воно, по-перше,
черпає життєві сили не з самого себе, а із зовнішнього

джерела, а по-друге, що постійний процес самоподолання ("виходу із себе"), очевидно, має абсолютний
смисловий горизонт, на фоні якого і в напрямку якого
він відбувається. Іншими словами, якщо екзистенція –
це трансценденція, то існує й те, що кардинал Карл
Ранер називав "Куди-і-Звідки трансценденції", священна і невимовна таємниця буття.
Стародавні мудреці стверджували, що індивідуальна свідомість ("я мислю") не є відправною точкою відліку в світі і що онтологічною мірою всіх речей виступає
царина абсолюту (Першо-розуму). Згадаймо Геракліта
Темного, який попереджав своїх учнів: "слухай не мене,
а Логос…" [28, с. 51]. Особистість народжується у співпричетності індивідуального до надіндивідуального.
Тільки у цій націленості до "вершин буття" (М. Бердяєв)
вона ціннісно зростає і розширяється. І навпаки: екзистенційна відмова від служіння надіндивідуальним смислам і цілям, байдужість до "високих" надзавдань, відсутність "смаку до вічності" (саме так Шлейермахер визначав сутність релігійної свідомості) завершуються
стагнацією "особистісності" (personhood) як принципу.
Чим більше сучасна секулярна людина зациклена на
"своєму", суто індивідуальному, партикулярному, тим
менш вона щаслива і тим частіше вона відчуває відчуження, самотність, екзистенційний вакуум, які вона найчастіше компенсує: нестримним гедонізмом, наркотиками, немотивованою агресією, моральним і правовим
нігілізмом, уходом в сектантство, віртуальну реальність
і т. д. Проф. Чарльз Тейлор в роботі "Секулярна доба"
називає індивідуалізм "моральною хворобою модерності" [21]. Ми характеризуємо цю хворобу як втрату духовності, або "деперсоналізацію" (не в психіатричному,
а саме в моральному сенсі цього слова, хоча ці два
аспекти між собою, безумовно, пов'язані).
Що ж таке духовність? Сьогодні часто-густо вживають поняття дух, духовність у переносному, алегоричному значеннях, дедалі більше розмиваючи їхній первинний смисл. Під "духовним" тут і далі ми розуміємо
прояв буття як священної таємниці божественного ("Куди-і-Звідки трансценденції") в повсякденному світі та
символічну форму вираження цієї таємниці в особистісному досвіді. Іншими словами, духовність – це налаштованість людини на священне; останнє, в силу цієї
налаштованості, відкриває себе конкретній особі у формі епіфанії ("богоявлення"). Без цього явленняепіфанії трансцендентна царина священного завжди
залишалася б абсолютно непроникною таємницею,
непізнаваною "річчю-в-собі". Заперечення епіфанії (можливості досвіду зустрічі з божественним) веде до
крайнощів кантівського агностицизму і подальшої антиметафізичної нігілістичної лінії філософування. Завдяки
духу (гр. "нус") особистість є онтологічно розімкненою
структурою, якій приодчиняється священна таємниця
буття. Якщо використовувати традиційну термінологію,
духовний досвід є вікном, крізь яке в темряву матеріального світу потрапляє світло "божественних енергій"
(Г. Палама), що наповнює життя людини вищим смислом. У більш сучасних термінах можна назвати це "піковим переживанням" (А. Маслоу), переживаннямціллю, в яких особа досягає абсолютного горизонту
трансценденції, "остаточної" відповіді на фундаментальні екзистенційні питання. У цьому піковому переживанні людині відкривається бачення сутності речей –
такими, якими вони є у своєму бутті, а також справжній
смисл власного існування.
Трансперсональний досвід як духовність par
excellence. Трансперсональний досвід – не просто
один з проявів духовного, поряд із моральним та естетичним. На наш погляд, це духовний досвід par
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excellence. Він підносить індивідуальне існування людини, сполучаючи її через низку сходинок з таємницею
священного і "незбагненного" (С. Л. Франк). Як відмічає
дослідник П. Мінін, такий досвід, на відміну від абстрактного пізнання, якісно змінює життя людини [11]. Трансперсональний досвід, або досвід буття (в цьому випадку будемо розглядати їх як синоніми), є конститутивним
у процесі становлення людини, її олюднення. Без нього
людина втрачає свій привілейований онтологічний статус, розлюднюється, перетворюється на річ серед інших
речей, людський матеріал. Водночас у цьому досвіді
відбувається "трансценденція" індивідуального, що передбачає постійний духовний рух вдосконалення та самоподолання. Цей "рух вгору" можна назвати також духовною ініціацією, тобто символічною смертю і воскресінням, шляхом поступового морального преображення
особистості. Наприклад, візантійська аскетична традиція
називає це "метаноєю", тобто кардинальною переміною
розуму, самого способу буття, смертю старої (вітхої) людини і народженням нової людини, що досягла богоподібності (святості). Аналогічне духовне преображення
(описане в термінах "просвітлення", "звільнення" тощо)
можна знайти також в далекосхідних практиках.
Зауважимо також, що трансценденція як осердя
трансперсонального досвіду ніколи не є в чистому вигляді "самотрансценденцією", бо неможлива без посутнісної відкритості Іншому через довіру, емпатію тощо.
Можна порівняти це із фізичною неможливістю здійснити відомий трюк барона Мюнхгаузена: витягнути самого
себе за волосся з болота. Про яке "болото" би не
йшлося – фізичне, екзистенційне, культурно-історичне
– опори виключно на самість, на само-стояння, на внутрішні резерви недостатньо. "Істина буття", персоналізована в особі Бога авраамічних релігій або богів (як,
наприклад, боги гайдеґґерівської "четвериці буття") чи
деперсоналізована (даосизм, буддизм),є джерелом,
рушійною силою і кінцевою метою трансценденції.
Релігійне натхнення. Частина І. Античність.
Одним із конститутивних елементів релігійного досвіду
є "натхнення". Саме слово "надихати" етимологічно
споріднене із "дихати", а дихання, у свою чергу, пов'язане із духом ("pneuma"). Отже, ідеться не про повсякденне (побутове) розуміння, а більш глибинне значення
цього слова. "Духовне натхнення" потребує відповідної
налаштованості, підготовки, входження в певний психоемоційний стан, який сьогоднішні психологи би назвали
"зміненим станом свідомості", "трансперсональним досвідом" (К. Уілбер). Ризикнемо стверджувати, що у житті видатних постатей таке духовне натхнення часто було джерелом знання і творчості. Ось, наприклад, як
свідчив про Геракліта Діоген Лаерцій: "З дитинства він
був диваком: в молодості говорив, що не знає нічого, а
коли подорослішав – що знає все. Він не був нічиїм учнем, але, за його словами, випитав самого себе і дізнався про все від самого себе" [7, с. 47]. Знання, яке
отримав Геракліт, було миттєвим, немов блискавка
божественного Вогню-Логосу. Згадаймо також Парменіда, який у пролозі філософської поеми "Про природу"
сам зізнається, що богиня відкрила йому таємниці істинного буття. Тому багато філософських положень
Парменіда (наприклад, тотожність буття і мислення) є,
очевидно, інтуїціями-прозріннями, що були відкриті у
трансперсональному досвіді.
Дуже ретельно тема натхнення, що асоціюється з
божественним безумством-несамовитістю, розроблена
у Платона. Ця тема показує, наскільки штучним і надуманим є сучасний світський поділ між філософією та
релігією. Адже для Платона божественне натхнення
виступає релігійним фундаментом філософського дос-
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віду, без якого ми не можемо полишити звичайне повсякденне життя ("печеру") і доторкнутися до основ
сущого, над-розумного цілого. Несамовите натхнення –
джерело творчого мислення, що здатне до уяви, мистецтва думати образами, а не концептами. Шаленство,
як і смерть, – це два напрями одного і того ж самого
фундаментального питання про буття, тому що ми як
мислячі істоти в смерті знаходимо межу свого тілесного
(тваринного) існування, а в шаленстві – межу свого розумного існування. Водночас і смерть, і шаленство тісно
пов'язані із сутністю філософування. Філософія покликана готувати людину до смерті, коли вона нарешті
зможе остаточно вийти з печери невігластва та побачити справжній світ вічних ідей.
Що ж до безумства-натхнення, то без нього людина
ніколи не почне мислити по-філософськи, тобто зазирати в сутнісну глибину речей, а не ковзати по їх поверхні: "Філософу притаманно відчувати здивування. Воно
і є началом філософії" (Теэтет, 155 d) [16]. Подив, здивування виражають відповідний настрій людини, що
стала свідком чогось непересічного, дивовижного, незвичайного, такого, що виходить за межі звичайного
сприйняття і здорового глузду. Подив означає входження у сферу несамоочевидного, яке вражає нас і
приголомшує. Дуже сильно здивуватися означає прийти
в стан несамовитості, нестями (рос. исступления), тобто буквально "вийти за межі розуму".
Дивовижне, як ми вже зазначали вище, для Платона
певним чином співвідноситься з божественним, надлюдським. В екстатичному подиві-натхненні людині
відкривається божественне. Це відкриття є даром "богів". "Метафізичний стрибок" до нового бачення означає
миттєву одержимість та безумну несамовитість, "манію", тобто "божественну зміну звичайного стану" (Федр
265 а). Манія як дар Божий є джерелом найвищих благ
та істинного знання. "Нестяма прекрасніша від розсудливості, бо та походить від Бога, а ця властива людям"
(Федр, 244 d) [16]. Розсудливість – людська чеснота, а
шаленство-натхнення – Богом дана можливість бачити
(=розуміти) інтелігібельний світ ідей.
Платон (вустами Сократа) розрізнює два види несамовитості: "а нестями бувають двох видів: один є
наслідком людських захворювань, а другий має місце
тоді, коли людина з волі богів відхиляється від звичайного стану" (Федр, 265 а) [16]. В свою чергу, в божественній манії Сократ виокремлює чотири види: пророчу,
що походить від Аполлона, містеріальну – що навіюється Діонісом, поетичну, що надсилається Музами, й еротичну, що дарується Афродітою та Еротом. Пророкування є особливим божественним даром натхнення.
Манія не означає нестачу розуму, слабоумство чи скудоумство, втрату адекватності, відсутність самосвідомості тощо. Це особливий захват розуму, вихід за межі
здорового глузду. На думку М. Мусіна, аполлонівське
пророче шаленство є "катарсичним" (очищуючим) мисленням. Можна також назвати його морально спрямованим і аскетичним мисленням, адже у молитві Сократа
наприкінці діалогу "Федр" лунають такі рядки: "Дорогий
Пан та інші тутешні боги! Наділіть мене внутрішньою
красою, а зовнішнє у мене нехай буде у згоді із внутрішнім" (Федр, 279 b) [16]. Поєднання фізичного і духовного світла є основним атрибутом бога Аполлона. "У
своїй чистоті Аполлон подібний до сонячного світла, що
несе світле прозріння, а несамовите натхнення, що
дарує Аполлон, є духовною ясністю радісного пізнання,
що відкриває істину" [12, c. 73]. Аполлон – бог порядку і
міри, формоутворюючий дух. Аполлон втілює стремління людини до прекрасної форми, що поєднує різні частини в одне-єдине органічне ціле.
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"Якщо епітетом Аполлона є чистий, променистий,
сяючий, то епітетами Діоніса є той, що звільнює, дозволяє, розв'язує" [12, c. 74]. Це божество втілює ідею становлення, руху, спонтанність і непередбачуваність.
Аполлон роз'єднує, встановлює кордон і межу, норму,
яку не можна переступати. Діоніс, навпаки, об'єднує,
скасовує кордони і протиріччя, відміняє норми, розмиває межі індивідуального, дає можливість індивіду перестати бути самим собою. Він скасовує смисл і порядок, захоплює душу в темряву хаосу – простір, де сходяться протилежності, життя і смерть.
Аполлонічне "катарсичне" й аскетичне мислення і
діонісійське відкриваюче й "емансипуюче" мислення
тісно пов'язані з поетичним натхненням. "Всі добрі епічні поети складають свої прекрасні поеми не завдяки
вмілості, а бувши натхненними і одержимими" (Іон 533 е)
[16]. Поет, немов бджола, збирає свою творчість у медоносних джерелах в садах і дібровах Муз. Поет здатний творити лише в стані нестями, коли він нібито втрачає відчуття здорового глузду. Поетична манія передбачає пристрасну молитву, благання богів, щоб вони
подарували поетичне натхнення.
Найкращий тип шаленства – любовний, або еротичний. Ерот виражає досвід цілісності, поєднуючи духовну і матеріальну природу в людині, божественне і
тваринне. В еротичному шаленстві знаходиться "той,
хто дивлячись на земну красу і згадуючи справжню,
окрилюється, і окрилений, прагне злетіти". Він не піклується про те, що внизу, а дивиться вгору, прагне
злетіти, немов птах (Федр 249 с-d) [16]. Еротична манія захоплює людину, збирає всі її інтелектуальні, вольові і чуттєво-емоційні сили в єдине ціле, піднімає до
трансцендентного джерела усього сущого, дарує найвище щастя-блаженство.
Тепер кілька слів скажемо про символізм релігійного досвіду. Реальність, що відкривається в духовному
досвіді, є вищою за мову. Вона осягається не дискурсивно, а інтуїтивно-споглядально. Згадаймо, як в діалозі Платона "Кратіл" Сократ стверджує, що мова не
досягає істини сущого і що ми повинні пізнавати суще
із нього самого, не застосовуючи імен (слів). Мислення, яке інтуїтивно осягає ідеї, може виходити з-під
влади імен. Таким чином, з точки зору цієї логіки, початок і кінець руху думки – це тиша, інтуїтивне споглядання, буттєва співпричетність до речей, а дискурс і
аргументація – всього лише пауза в тиші.
Напрошується паралель між давньогрецькими і давньо-китайськими доктринами, зокрема з ученням про
Дао. Лао Цзи писав про "безіменне Дао" як єдиний сокровенний принцип, таємницю, виток і джерело всього.
Його не можна назвати, але на нього можна вказати,
натякнути. Відомий китаєзнавець Володимир Малявін
відзначає: "Для даоського патріарха думка і буття –
одне, але Лао Цзи – майстер "темних речей", тому у
нього не мова нав'язує свій порядок буттю, а саме буття проступає крізь мову… Це мова, що повертається до
чистого повідомлення-сполучення. В ньому зіяє буття"
[9, c. 40]. Тут ідеться про сполученість, причетність до
реальності того, що знаходиться по той бік речей і водночас пронизує ці речі, немов кров'яні судини. Речі поєднані, сполучені між собою і знаходяться у співпраці
без всяких слів. Однак першоєдність речей не схоплюється категоріально. " Хоч би про що говорив Лао Цзи,
він має на увазі "інше" і навіть "вічно інше"" [9, с. 41].
Якщо смисл лежить по той бік мови та речей, то нам
нічого не залишається, як повторити вслід за Лао Цзи:
"знаючий не говорить, той, хто говорить, не знає" [9,
с. 41]. Можна порівняти цей давньокитайський афоризм
з аналогічним висловлюванням Людвіга Вітгенштейна:

"Про що не можна говорити, про те слід мовчати" [1].
Те, про що слід мовчати, зовсім не означає, що його не
існує в реальності або що воно не має смислу і цінності.
Навпаки, воно є абсолютно значущим, однак не може
стати предметом розгляду науки з її опорою на "атомарні факти". Більш того, самі смисли речей не є "атомарними фактами", адже вони не є емпіричними об'єктами.
Як писав Ж. Дельоз (і це дивним чином корелює із тим,
про що говорили давньокитайські і давньогрецькі мудреці): "Смисл завжди припускається, як тільки я починаю говорити… Смисл розгорнутий одним боком до
речей, а іншим до речень. Але він не зливається ані з
реченнями… ані з якістю, яке дане речення позначає.
Він є саме межею між реченнями і речами" [5, с.45].
Таким чином, ми не здатні "висловити смисл того, про
що говориться, тобто в один і той же час висловити
дещо і його смисл" [5, с. 45]. Абсолютно значуще, про
що мовчать чи символічно натякають, є фактом особливого, неповсякденного досвіду.
Містерії. Говорячи про тишу, в якій передається невимовне божественної реальності і відбувається таємнича трансформація людини через смерть і воскресіння, доцільно згадати про давньогрецькі Елевсинські
містерії. До наших днів залишилося вкрай мало документальних свідчень про них. Це було пов'язано із забороною під страхом смертної кари учасникам церемонії розповідати, що вони пережили. Єдине, що дійшло
до нас, – поодинокі цитати з античних творів, які натякають на деякі подробиці церемоніалу. В загальних
рисах зрозуміло, що в основі містерій лежало бажання
людини возз'єднатися з божеством і отримати блаженне вічне життя. У гомерівському гімні на честь богині
Деметри є такі рядки:
Деметра… всіх посвятила в таїнства.
Святі вони і величні. Про них ні питати
Права не має ніхто, відповісти на розпит ще гірше:
У шанобі до безсмертних великих вуста замовкають.
Той з земнородних людей, хто таїнства бачив, – щасливий.
Той, хто до них не причетний, не буде вовік після смерті
Долі подібної мати в темному царстві Аїда
(470–80 строки). [14, с. 120–122.].

Схожі слова знаходимо у поета Піндара: "Щасливий
той, хто бачив це (містерії), перед тим, як спуститися
під землю. Йому відомий кінець життя. Він також знає
його начало" [15, с. 31], і у драматурга Софокла: "Тричі
щасливі ті смертні, що бачили ці таїнства і спустяться в
Аїд, тільки вони зможуть мати справжнє життя там, для
решти все там – страждання" (фрагмент 719) [20]. Отже, посвяченому було обіцяно, що його душа буде насолоджуватися блаженством після смерті і що вона не
стане простою "тінню без пам'яті і сили" (стан, якого так
бояться усі герої Гомера). Містерії повинні були нагадувати смертним події священної історії, символічно відтворювати сюжет викрадення Аїдом, володарем царства
мертвих, улюбленої доньки Деметри – красуні Персефони – та подальшого щасливого возз'єднання двох
богинь. Таким чином містерії демонстрували стирання
неподоланної межі між світом мертвих і світом живих,
можливість символічного посередництва між світами.
Історія Персефони давала людству надію на диво
воскресіння. В цьому аспекті містерії – результат спроби дарувати смертній людині фізичне безсмертя. З міфічної оповіді ми пам'ятаємо, що Деметра хотіла перетворити царського сина на бога за допомогою випалювання в печі, але за роковим збігом обставин самі люди
завадили довести справу до кінця. Невдача Деметри
призвела до епіфанії (богоявлення) богині людям та
встановлення містерій. З того самого часу як зерно бо-
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жественного посаджено в людську душу, розпочинається внутрішня трансформація скотоподібної істоти, в якій
панують тваринні інстинкти-пристрасті, у людину як
богоподібну істоту, в якій дух домінує над плоттю. Показовою ілюстрацією цього процесу є роман Апулея
"Метаморфози, або Золотий осел", в якому розповідається історія перетворення людини на віслюка внаслідок темних чар. Численні подорожі віслюка завершуються несподіваним фіналом: допомога богині Ісіди
повертає йому людське обличчя. Переживши духовне
відродження, головний герой стає служителем її культу.
В даному випадку релігійне навернення головного героя символізує подолання грубого тваринного начала,
моральне вдосконалення через катарсис. Удари сліпої
долі завершуються містеріальною нагородою-посвятою
головного героя: "Потім жрець, відсторонивши всіх непосвячених, накидає на мене плащ з грубого льняного
полотна і, тримаючи за руку, веде в святая святих храму. Ласкавий читачу! Можливо, ти, зацікавившись, запитаєш, про що мовилось там, що там робилося? Звичайно, я радо сказав би тобі про це, якби можна було
говорити, а ти дізнався б, якби можна було тобі слухати. Але й вуха, і язик однаково поплатилися б за таку
зухвалу цікавість. Зрештою я не буду довше тримати
тебе в очікуванні, якщо ти охоплений побожною жадобою пізнання. Отож слухай і вір мені, що це чиста правда. Я дійшов уже межі між життям і смертю, торкнувся
порога Прозерпіни і знову вернувся, пройшовши через
усі стихії. Опівночі я бачив сонце в сліпучому сяйві,
опинився віч-на-віч з підземними й небесними богами і
зблизька бив їм земні поклони. Ось я й розповів тобі,
що і як, а ти, хоч і почув, вдавай, ніби нічого не знаєш. А
тепер повідомлю тільки те, що без гріха святотатства
можу виявити непосвяченим слухачам" [8, с. 539]. В
ініціації відбувається друге народження людини, від
якого залежить посмертна участь душі, або те, що пізніше християнська теологія назве спасінням.
Обряди малих містерій супроводжувалися жертвоприношенням, постом, а також поїданням священної
їжі. Вони також включали в себе мандри в темряві (що
символізували мандри душі після смерті), різноманітні
жахливі видовища, театралізовані вистави і несподіваний вихід на освітлений яскравим світлом луг, що символізувало звільнення душі від страждань і досягнення
нею блаженства. Вальтер Отто пише, що учасникам
церемонії показували колос пшениці і далі відбувалося
"чудо". Колос виростав і визрівав з неймовірною швидкістю, так само як під час діонісійських містерій за декілька годин виростала виноградна лоза. В кульмінаційний момент церемонії розігрувалася вистава, де зображувалося, як Персефона возз'єднується зі своєю
матір'ю. Неофіт долучався до божественної таємниці, і
відбувалася радикальна зміна свідомості. "У посвяті
неофіт відчував близькість до божественного світу, а
також тісний зв'язок життя і смерті. Одкровення про
взаємоперетинання життя і смерті мало примирити неофіта з необхідністю власної смерті" [34, с. 127].
Рене Генон вказує на глибинне метафізичне значення містерій. За його реконструкцією, малі містерії
стосувалися розвитку можливостей людської природи,
приводили до досконалості, відновлення первісного
"райського" (блаженного) стану, а великі містерії вели
до реалізації надлюдських, необумовлених станів –
того, що східні традиції називають "остаточним звільненням", або вищим ототожненням. Піднімаючись по
сходинках станів буття, людина повинна була стати
живим дзеркалом, в якому Божество споглядає свою
власну сутність, а її серце – оселею і храмом Духа.
Р. Генон також звертає увагу на спільну етимологію
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слів "міф" і "містерія". Слово "міф" походить від слів
"закритий рот", "німий", а відтак означає "мовчання". В
свою чергу, містерія, таємниця також пов'язана з ідеєю
мовчання. Спорідненими є слова "містика" та "міст"
(посвячений), пов'язані з ініціацією. Отже, містерія – це
те, про що не можна говорити, про що заборонено розповідати стороннім людям. Є також схожість між словами "сакральний" і "таємний". Сакральне – те, що недоступне мирському, віддалене і відокремлене від нього. Отже, містерія стосується того, що слід приймати у
мовчанні, про що не слід сперечатися. Генон підкреслює, що релігійна догматика завжди є містеріальною. В
ній закладені істини, які мають надраціональну і надіндивідуальну природу і не можуть обговорюватися. Містерія невиразна, і її треба споглядати у мовчанні, передаючи невимовне у символічній формі [4, c. 361–363].
Релігійне натхнення. Частина ІІ. Християнство. Християнська (передусім візантійська) традиція також розуміє божественне натхнення як серцевину духовного трансперсонального досвіду і таким чином продовжує містичну лінію філософування, розпочату греками. Змінюється розуміння Бога, але незмінним залишається усвідомлення того, що в релігійному досвіді
індивідуальна замкнена структура "его" розмикається і
вводиться в сферу надіндивідуального, сакрального,
надсущого. Відомий православний подвижник ХХ ст.,
нещодавно канонізований грецькою церквою Константинопольського патріархату, св. Софроній (Сахаров)
пише: "При всьому усвідомленні моєї крайньої нікчемності, я молився десятиліттями, щоб Господь дав натхнення на слідування за Ним, куди б Він не пішов... Під
натхненням я розумів присутність сили Духа Святого
всередині нас. Цього роду натхнення належить іншому
порядку буття, щодо того, що я приймав за художнє або
філософське натхнення. І це останнє може бути зрозуміле як дар від Бога, але ще не дає ані єднання з Богом
особистим, ані навіть інтелектуального ведення (розуміння) про Нього. Справді святе натхнення, що від Отця
сходить, не нав'язується силою нікому: воно отримується, як і будь-який інший дар від Бога, напруженим подвигом в молитві. ...Всім нам необхідно зазнати повне
переродження дією благодаті, відновлення в нас здатності сприйняти обоження" [17, c. 103]. Таке духовне
переродження під дією натхнення подвижник, вслід за
традицією святих отців, називає обоженням (теозісом).
Воно полягає в подоланні смерті й отриманні вічного
життя. Причому обоження є спів-дією (синергією) індивідуального Я і божественного Іншого. Тільки завдяки
цим спільним зусиллям, у підкоренні своєї волі божественному Одкровенню, людина може жити праведним
життям згідно з євангельськими заповідями, серед яких
центральне місце посідає любов-милосердя. Євангельські заповіді називаються "заповідями блаженств", відповідно, життя по заповідях дає особі можливість відчути ("вкусити") блаженство, або "мир Христовий": "Істинне обоження полягає в тому, що розумній істоті дійсно і
навіки невід'ємно передається безначальне життя самого Бога... Натхнення зверху залежить від нас: чи відкриємо ми двері серця нашого, щоб не насильно увійшов всередину нас Господь – Дух Святий, який стоїть
біля дверей серця нашого і стукає. Коли душа (саме
таким чином, тобто через божественне натхнення. –
Прим. наші) буттєво торкається цієї Вічності, тоді відпадають від нас ниці пристрасті... на нас сходить "мир
Христовий", і ми отримуємо силу любити ворогів і здійснювати інші Христові заповіді" [17, c. 104].
Ще один православний подвижник ХХ ст., ігумен
Валаамського монастиря Харитон також пише, що молитовне предстояння людини перед Богом, її автентич-
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ний, а не імітаційний релігійний досвід передбачає "синергію", тобто спільну дію людської і божественної волі,
поєднання довільності і мимовільності. "Чого шукають
молитвою Ісусовою? – Того, щоб канув в серце благодатний вогонь і почалася безперервна молитва, чим
саме і визначається благодатний стан... Молитва Ісуса,
коли іскра Божа впаде в серці, роздуває її в полум'я,
але сама не дає цієї іскри, а лише сприяє прийняттю її.
Іскра Божа – промінь благодаті. Його нічим не спричиниш, він виходить прямо від Бога... Цей вогник ніякою
майстерністю не приваблюється, а подається вільно
благодаттю Божою. Хочеш отримати молитву, працюй в
молитві. Бог, який бачить, як ти пильно шукаєш молитви, сам дасть молитву" [25, с. 49–50]. Природа релігійного трансперсонального досвіду така, що він засвідчує
і верифікує сам себе. Тут ми погоджуємося з
В. Джеймсом, який підкреслював: "містичні стани, що
досягли свого повного розвитку, є абсолютно авторитетними для осіб, що їх переживають" [6, c. 329]. Можна
порівняти це з висловлюванням відомого православного аскета-подвижника Сілуана Афонського, котрий зазначає: "Коли Бог являє себе у великому світлі, тоді
неможливий жоден сумнів, що це Господь, Творець і
Вседержитель" [18, с. 18].
А ось інший приклад художнього натхнення, яке також має усі ознаки релігійності і трансцендентності.
Мемуари Донато Браманте, друга Рафаеля, свідчать
про те, що блискучий художній образ Діви Марії, над
яким майстер працював багато років, також бере свої
витоки не з індивідуальної свідомості, а з надіндивідуальних і надприродних джерел: "Одного разу я йому
[Рафаелю] з відкритим і повним серцем висловлював
здивування
чарівними
образами
Мадонни
і
Св. Сімейства і переконливо просив його, щоб він розгадав мені: де, в якому світі він бачив цю незрівнянну
красу, зворушливий погляд і вираз неповторний в образі Пресвятої Діви <...> Рафаель розповів, що від самої
ніжної юності завжди полум'яніло в душі його особливе
святе почуття до Матері Божої <...> від самого першого
спонукання до живопису він мав у собі непоборне бажання – живописати Діву Марію в небесній її досконалості; але ніколи не смів довіряти своїм силам. <...>
Однак іноді ніби небесна іскра закрадалася в його душу, і образ в світлих обрисах був перед ним так, як хотілось би намалювати його; але це була одна летюча
мить: він не міг утримувати мрії в душі своїй <....> Одного разу вночі, коли він уві сні молився Пресвятій Діві,
що бувало з ним часто, раптом від сильного хвилювання піднісся від сну. У темряві ночі погляд Рафаеля притягнутий був світлим видінням на стіні проти самого
його ліжка, він зазирнув у нього і побачив, ще незакінчений образ Мадонни, що висів на стіні, відзначався
лагідним сяйвом і здавався досконалим і ніби живим
образом. Він так виражав свою божественність, що градом покотилися сльози з очей здивованого Рафаеля.
<...> Але дивовижніше за все, що Рафаель знайшов в
ньому саме те, чого шукав все життя і про що мав темне і
неясне передчуття. ...Вставши вранці, ніби знову переродився: видіння навіки врізалося в його душу і почуття, і
ось чому вдалося йому малювати Матір Божу в тому
образі, в якому він носив Її в душі своїй" [27, с. 62].
Список видатних осіб, що пережили релігійне натхнення, можна було б продовжувати, але тут постають
інші важливі питання: до якої міри трансперсональний
стан свідомості можна викликати штучно; де завершуються можливості людської волі і в гру вступають сили
надлюдські, в онтологічному характері яких не доводиться сумніватися? Усвідомлення людської немочі і
конечності, неавтономності є головною передумовою

релігійного досвіду. Отже, по-перше, не все залежить
виключно від активних зусиль людини, її знань і практики відповідних методів і прийомів індукції досвіду. В
цьому плані досвід має здебільшого пасивний характер,
коли на особу буквально "сходить" (без попередження)
стан екстаза-шаленства, стан "благодаті" і вона погружається в нього без власної волі. По-друге, у цій пасивності досвіду переживається онтологічний (тобто реальний, буттєвий) характер тієї трансцендентної сили,
яка його спричиняє. По-третє, тільки у надприродному
стані благодаті людина здатна втілювати на практиці
теологічні чесноти віри, надії і любові.
Символ як епіфанія. Людська особистість має унікальну можливість пізнати істину буття, вищі універсальні смисли буттєво, через символічну співпричетність,
через внутрішній досвід переживання, а не логікодискурсивно. Американський православний богослов
прот. Олександр (Шмеман) трактує символ як зв'язок зі
священним, що уподібнює людину до Бога і водночас
наближає її до власної сутності. В своїй фундаментальній роботі "Євхаристія. Таїнство Царства" Шмеман
стверджує, що католицька схоластика редукувала значення поняття "символ", звівши його до знаку, алегорії,
зображення – всього того, що відмінно від реальності і
що протилежно реальності. Тож постає ключове запитання: чи відповідає таке редуковане (по суті матеріалістичне) католицьке розуміння символу як зображення
давньому і первинному значенню цього слова? "Історія
релігії показує, що чим давніший, глибший, органічніший символ, тим менше в ньому такої зовнішньої "зображувальності". І це так, тому що первинна функція
символу не в тому, щоб зображувати (що передбачає
відсутність зображуваного), а в тому, щоб являти і долучати (робити причетним) до явленого. Про символ
можна сказати, що він не стільки схожий на реальність,
що символізується, скільки причетний до неї, і тому може
реально до неї долучати. Таким чином, різниця – радикальна – між теперішнім і первинним розумінням символу полягає в тому, що тепер символ є зображенням або
знаком чогось іншого, чого при цьому в самому знакові
реально немає (як немає реального, справжнього індіанця в акторі, що зображує його, або реальної води в хімічному її символі), тоді як в первинному розумінні символу
він сам є явищем і присутністю Іншого, але саме як Іншого, тобто як реальності, котра в даних умовах і не може
бути явленою інакше, аніж в символі" [33, с. 46].
Саме слово "символ" походить від грецького дієслова "поєдную", "тримаю разом". Тому в ньому, як слушно
зазначає Шмеман, на відміну від знаку чи зображення,
дві реальності – емпірична (видима) і метафізична (невидима), поєднані не логічно ("А" означає "В"), не аналогічно ("А" зображує "В") і не причинно-наслідково ("А"
є причиною "В"), а епіфанічно ("А" являє "В"). "Одна
реальність являє іншу… тільки тією мірою, якою сам
символ причетний духовній реальності і здатний втілити її. Іншими словами, в символі все являє духовну реальність, і в ньому все необхідно для її явлення, але не
вся духовна реальність являється і втілюється в символі. Символ завжди частковий, адже <…> по самій
сутності своїй поєднує реальності неспівмірні, одна з
яких залишається щодо іншої – абсолютно іншою. Хоч
яким реальним був би символ, хай скільки долучав би
нас до духовної реальності, функція його не в тому,
щоб "вгамувати" нашу спрагу, а в тому, щоб посилити
її" [33, с. 47–48]. Символізм християнського релігійного
досвіду найповніше виражається в церковних таїнствах,
і найголовніше в Євхаристії, коли під час звершення
літургії хліб і вино поєднуються з Божеством Христа і
перетворюються на його Плоть і Кров. Хліб і вино – це
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умов екстремальної повсякденності тоталітарних
режимів та дисциплінарні можливості гастрономічних
практик. В останнє десятиліття актуальною темою
дослідження в контексті гастрономічного є гастрономічні
практики
як
дисциплінарний
ресурс
соціополітичного режиму (І. Сохань).
Кінець ХХ – початок ХХІ ст. ознаменований розвитком індустрії швидкого харчування як домінантної основи гастрономічних практик глобалізованого світу. У
зв'язку з цим вартує розгляду "макдональдизація" та
"кока-колізація" харчових режимів та їхня противага –
рух "Слоуфуд" як нова філософія харчування.
До предметного кола навчальної дисципліни "Культура повсякденності" укладачі програм включають також тему одягу, яку можна розглядати дещо ширше – як
тему костюму, елементом якого є не лише одяг, а й
головний убір, взуття, зачіска, прикраси, аксесуари,
макіяж, татуювання, пірсінг, парфуми, а деякі дослідники додають іще манери.
Традиційно історією костюму цікавляться мистецтвознавці, етнологи, археологи. Неодноразово костюм був об'єктом дослідження для філософів, психологів, соціологів. Варто наголосити, що об'єкт вивчення
для названих дисциплін один, але предмет дослідження різний. Мистецтвознавці розглядають одяг з погляду
стилістики, етнологи – особливості одягу різних
народів, історики – як соціальний маркер представників
різних груп населення в певний історичний час, економісти – як свідчення майнової спроможності певних
груп, соціологи – з погляду соціальної структури певної
спільноти, філософи – з текстуально-символічної та
естетичної точок зору тощо. Специфіка зацікавленості
костюмом у культурі повсякденності не має чіткого
окреслення, і тому існує потенційна небезпека дублювання дослідницьких оптик вищеназваних дисциплін.
Довготривала історія зацікавленості костюмом
була, як правило, історією речей, з яких він складався. В останні три десятиліття костюмом цікавляться задля дослідження історії людських взаємин,
у контексті яких речі знаходять певний соціальний
зміст. У такому ракурсі, на наш погляд, можна досліджувати костюмні "репертуари" різних епох як результат складної особистісної та соціальної взаємодії
в контексті повсякденного життя.
Людські взаємини та пов'язаний з ними світ емоцій /
переживань, нормативних приписів / регламентацій,
цінніснісних настанов також є архіважливою тематикою в
структурі навчальної дисципліни "Культура повсякденності". Розглядаючи найперше світ сімейного життя,
можна відслідкувати актуальні для певної епохи / етнокультурної групи / соціальної страти базові компетентності особи у світі повсякдення (не лише інструментальні, а й духовні / ментальні), механізми їхнього формування та причини змін у переліку запитуваних компетентностей. Різноманітні характеристики духовного світу акторів
повсякдення можна сканувати, розглядаючи сімейний
побут (наприклад практику розподілу сімейних обов'язків); емоційне забарвлення родинних стосунків (чоловікдружина, батьки-діти, старі-малі, місце дітей у житті чоловіків і родини загалом); часові ознаки дитинства та
статус дітей у сімейній ієрархії; ставлення до старості та
вплив людини похилого / старечого віку на перебіг
сімейних процесів; зміну матеріально-технічного забезпечення сімейного життя та відповідні зрушення у
функціональному призначенні сім'ї і т. п.
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Наведений перелік структур повсякденності (який не
є вичерпним, він може бути доповнений та суттєво деталізований) є свідченням складності процесу теоретичної осяжності феномену повсякденності, що зумовлює неоднозначність у визначенні предметного дослідницького поля та ілюструє усю проблемність наукового осмислення даного феномену.
Висновок. На підставі огляду основних точок зору
на феномен повсякденності у сучасному соціогуманітарному знанні, фрагментів різних моделей концептуалізації поняття повсякденності можна пересвідчитися як у складності цього феномену для науководослідницьких практик, так і у розмаїтті розуміння його
смислової наповнюваності. Ще складнішою виявляється ситуація з концептуалізацією широко вживаного в
сучасному "повсякденнознавчому" дискурсі самого поняття "культура повсякденності". Існує чимало визначень цього поняття. Дослідники оперують доволі конкретизованими визначеннями культури повсякденності,
у яких вона розуміється як форма організації буденного
життя та спосіб організації людських взаємин. Такі
визначення спонукають до постановки питання про
єдність форми та змісту, адже з плином історичного часу
форма організації повсякденного життя могла бути
стабільною, а зміст – змінюватися. Розмірковуючи про
способи організації людських взаємин, не можна оминути ціннісні підвалини та нормативні приписи, які визначають зміст та характер цих взаємин. Отож, можна припустити, що культура повсякденності може розглядатися
як відповідність певній нормативності, прийнятим стандартам, високим зразкам. Таке розуміння повсякденності
дещо звужує погляд на усе багатство та різноманітність
повсякденного плину людського життя. Цей обмежений
погляд розширюється у визначеннях культури повсякденності як усього обсягу культури, актуалізованої у всій
людській діяльності сьогоднішнього дня, або культури у
всій різноманітності її життєвих проявів як універсального способу людського існування, як форми організації
повсякденного життя та діяльності людини.
Існує також точка зору, що культура повсякденності проявляється через особливості діяльності,
свідомості та поведінки, а також через світ речей, що
оточує людину, конструктивні особливості її мовлення, що це є культура праці та виробництва, дискусій,
політична культура, культура спілкування та поведінки. У цих визначеннях є свої суттєві недоліки,
оскільки ми говоримо про культуру як таку, як специфічно людський спосіб існування.
На підставі огляду смислового наповнення понять
"повсякденність" та "культура повсякденності" можемо
стверджувати, що процес їх концептуалізації ще далекий від завершення і потребує хоча б ретельної систематизації їхніх смислових контекстів. Це завдання
ускладнюється множинністю "місць наукової реєстрації"
феномену повсякденності, яка обумовлює відсутність
чіткої міждисциплінарної співпраці. Можна припустити,
що специфіка культурологічної оптики могла б полягати
в інтегрованому погляді на феномен повсякденності.
Культура повсякденності – це реальність, яка є
предметом дослідження соціогуманітарних наук, а дисципліну, яка б в інтегративному вимірі розглядала культуру повсякденності, доречніше було б назвати "Культурологія повсякденності" (такі пропозиції уже озвучувались [6], і такий приклад ми уже маємо [1]). Зміна
назви навчальної дисципліни задала б інші контури
предметного поля, що у свою чергу змінило б тематич-
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Водночас в середині ХХ століття виникає не лише
критика, але й декілька альтернативних методологічних
підходів до культурної історії, які отримали назву "нової
культурної історії", серед яких особливе місто зайняв
антропологічний підхід.
"Історична антропологія" та "нова культурна
історія". Предметна обмеженість класичної культурної
історії та заангажованість її марксистської критики привели до пошуку нових підходів у розумінні методологічних засад цієї дисципліни. Однією з настанов, що
отримала широке визнання в культурних дослідженнях,
стала орієнтація на "антропологічну різноманітність"
історії. Розуміння культури поза її редукцією до "високої
культури", що здійснили культурна та соціальна антропологія, стало вихідною точкою цієї дослідницької стратегії. Відповідно, не лише тексти і твори мистецтва, але й
інші культурні продукти стають предметом дослідження.
Зокрема, настанова "уважного читання" "нелітературних текстів" була відпрацьована в межах антропологічного підходу. Під "текстами" тут розумілись власне
не текстові форми від артефактів до ритуалів, увагу на
які вперше були звернуто науковцями в дисциплінарному полі антропології. Семіотичний інструментарій
було застосовано до їх дослідження такими вченими, як
Ролан Барт, Кліффорд Гірц, Клод Леві-Стросс, Роман
Якобсон. В поле їхньої уваги потрапляють спортивні
змагання, видовища, їжа, одяг. Пошук глибинних "смислових структур" даних практик став внеском семіотики
в поле історії культури.
Наступна настанова, яка була привнесена антропологами, – це ставлення до власного минулого як до
чужої культури. Ця настанова "о-сторонення" була
запозичена французькими структуралістами у школи
російського формалізму, зокрема у В. Шкловського.
Вона передбачала виведення досліджуваного феномену за рамки звичного контексту та сприйняття. Така
настанова наукового абстрагування була природною
для вивчення екзотичних для Європи архаїчних культур, але застосування цієї стратегії для дослідження
власної культури потребувало додаткового рефлексивного зусилля.
У цілому настанова формалізації (технічних прийомів вивчення, а не лише морального змісту) у вивченні
культурних продуктів (і в першу чергу літературних
текстів) стала можливою завдяки індустріалізації культури, зокрема масовому випуску такої продукції. Надалі
такі техніки вивчення змістилися з минулого на сучасність та особливо на її повсякденний вимір. "Поетика повсякденної поведінки" (Ю. Лотман) стала необхідною складовою культурних досліджень в цілому та
культурної історії зокрема.
Британська школа соціальної антропології зафіксувала актуальність такого підходу в опозиції "емічного"
та "етичного" (терміни Кеннетта Пайка), що відрізняла
мову аборигенів від "етосу" дослідника. Переведення
в освітню площу антропологічних завдань дослідження здійснив Едвард Еванс-Притчард, який вважав, що
вивчення концепцій культури слід доводити до концепції культури студента. Отже, історія культури постає як фаховий переклад з мови минулого на мову
сьогодення, з мови сучасників на мову читачів та реципієнтів. Сенс пояснюється не через "наближення", а
через методичне виявлення "інакшості", не через
відношення "Я–Ти", а через встановлення дистанції,
але в той же час розуміння вихідної "людськості" будьякого культурного феномену.
Зсув у антропологічній історії щодо класичної культурної історії і навіть певних елементів її марксистської
критики полягав у наступному:
1. Заперечення різниці між "культурними народами" та народами без культури.
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2. Поняття "культура" значно розширилося. Відтепер у його зміст включалися не лише ідеї, цінності та
ментальні звички, але й "артефакти, технічні процеси,
товари" (Б. Маліновський), не лише дискурс, але й
практика, не лише письмо, але й усна мова, не лише
висока культура, але й повсякденна.
3. Додаток до "традиції" концепту "відтворення"
(Луї Альтюссер i Пьєр Бурдьє). Замість автоматизму
традиції, яка не потребує додаткових зусиль для відтворення, прийшло розуміння, що ніщо не може бути
здійснено лише за інерцією, але для збереження потребує витрати енергії та навіть іноді нових прийомів,
але ніколи не може бути просто скопійовано, механічно
відтворено. Французький дослідник Мішель де Серто,
продовжуючи цю стратегію, висуває тезу про "творчу
адаптацію традиції", стверджуючи, що "основною характеристикою культурної передачі є те, що все, що передається, змінюється" [8, c. 77]. Він посилається на
авторитет отців церкви, які говорили, що до язичництва
слід ставитися як ізраїльтяни до скарбів єгиптян – вони
грабували, тобто "привласнювали" їх.
Певним чином така позиція є критикою семіотики,
оскільки виходить з відсутності фіксованих сенсів, а
також зміщення дослідницької уваги від того, хто надає,
до того, хто сприймає.
Останній пункт виходить з критики абсолютизації
марксистського та взагалі соціологічного протиставлення культури та суспільства, з домінанти соціального над культурним. Антропологічно орієнтовані дослідження вивчали шляхи цілісного впливу культури
(матеріальної та духовної) на рух історії. Після обґрунтування французьким дослідником Ф. Броделем "матеріальної цивілізації" як "фундаменту реальності" [2,
c. 41] в історію культури входить розрізнення довгострокових та короткострокових процесів. Саме фундамент історії становлять довгострокові процеси, що
розгортаються не в площині високої культури, а у
мікропроцесах повсякденності, так само як у взаємодії
зі світом природи (наприклад у впливах морських
течій), в яких антропологічні процеси важко відокремити від екологічних та технологічних.
Дослідницький інтерес до того, що раніше вважалося "соціальними фактами" (клас, нація, стать), в зазначеному методологічному зсуві став означати вивчення
процесу їх "конструювання", "вигадування". До критики
сталої реальності долучився також французький постструктураліст М. Фуко. Саме завдяки феноменологічній
та герменевтичній критиці структуралізму Луї Альтюссером буде поставлена під сумнів не лише ідея "всесвітньої історії у загальногромадянському плані" (І. Кант),
а взагалі ідея послідовної тривалості. Цей методологічний зсув дослідник Р. Голл називає "повним культурним
поворотом" [11, c. 2] (на відміну від інтересу до проблематики, який зростав власне в історичних науках),
оскільки він взагалі підривав паритет між "культурною"
та "соціальною" історією, що існував в дискусіях британської традиції культурно-історичних досліджень.
Під тиском ідеї історії уяви виникають роботи
представників школи "Анналів" – "Народження чистилища" Жака Ле Гоффа та "Три ордени" Жоржа Дюбі. Завдяки горнилу антропологічних підходів ці концепти вийшли на проблематику тілесності та простору на засадах мікроісторії. Особливого статусу тут
набули візуальні джерела, а з іншого боку, візуальні
практики отримали історичний вимір.
Проте будь-який підхід потребує розуміння власних
меж, тому гіперболізація значення уявного для історії
культури так само небезпечна, як і його недооцінювання. Пошуком балансу у процесі взаємодії, зустрічі та
взаємовпливу культур стала методологічна настанова,
яку Роже Шартьє назвав "новим історіографічним пово-
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віса вистави – різнокольорові абстрактні площини, в
стрімкому ритмі спрямовані вгору, у безкрайність. Над
завісою гасло: "Хто був ніщо – сьогодні все!"" [9, с. 14].
Загальне пафосне звучання декорації сполучалося
у виставі з яскраво сатиричними елементами. Таке переплетіння жанрів відповідало характеру п'єси, її образному строю, в якому органічно поєдналися елементи
героїчного, епічного та сатиричного, й формувало художньо-образне сценічне рішення.
У тому ж театрі О. Хвостенко-Хвостов робив сценографію до вистав Л. Андреєва "Цар-голод" і Ж. Ромена
"Армія у місті". Вірогідно, рішення були неординарними,
тому що критика зазначала залежність художника від
декадентської драматургії та невідповідність завданням
радянського мистецтва.
У декораційних роботах 20-х років сценограф застосовує різноманітні засоби оформлення кону – конструкцію, живопис, тканини, рухомий станок, транспарант,
кінопроєкцію, світло, фотомонтаж тощо. Треба відзначити, що майстер не зупинявся на певних, вже перевірених, прийомах сценічної виразності: кожна вистава
мала властиве тільки їй рішення, що дозволяє нам
стверджувати наявність художньо-образного бачення
декоративного оформлення. Творча співпраця з режисером Б. Глаголіним дозволила О. Хвостенку-Хвостову
продовжити пошуки авангардних форм у сценографії.
Так, у постановці "Лілюлі" за п'єсою Р. Роллана "сценографія якнайповніше відповідала новій режисурі Глаголіна з її циркізацією сценічної дії, введенням елементів
циркового реманенту" [37, с. 11].
Продовження співпраці з Б. Глаголіним над виставами "Хобо" й "Моб" продемонструвало можливості
О. Хвостенка-Хвостова виявити себе й у конструктивізмі, де оформлення сцени, крім функціональності, мало
й образне рішення, підсилюючи емоційний вплив на
глядача. Важливе значення надавалося ритмові ліній,
колористиці, введенню декоративних площин.
"У постановці опери Д. Россіні "Севільський цирульник" (Харків, 1926 р.) режисер Й. Лапицький прагнув
відродити принципи італійської опери-буфф. Виходячи
з режисерського рішення Хвостенко-Хвостов створює
ефектне декоративне тло для веселої вистави в дусі
італійської комедії масок. На тлі чорного оксамиту він
встановлював барвисті ігрові майданчики, балкони,
обертові ширми та стилізовані меблі; і все це на очах у
глядача рухалось, кружляло, утворюючи різні декоративні комбінації. Організуючою деталлю всієї компанії
був великий віялоподібний тент, що здіймався над сценою. У фіналі таке ж іспанське віяло розгорталось з
підлоги, утворюючи своєрідну завісу, а жива група дійових осіб, одягнених у гротескові костюми, з маленьких
віял складала слова – "до побачення".
Як відзначала тогочасна критика, "режисер і художник спритним монтуванням утворюють сценічний єралаш […] і в мертвих речах як би символізують психологічну заплутаність комедії, і кінець кінцем комізм, динаміка дії збільшуються, а трюки перетворюються в помічників виконавцям"" [9, с. 16].
"Опера Россіні, – писав інший рецензент, – яка в
минулому так часто бувала жертвою рутини, тепер
якось помолодшала, засяяла динамікою й запалала
творчим вогнем. І постановник Лапицький, і художник
Хвостов, виявивши велику винахідливість і тонку майстерність, зробили учасниками розгортання дії не тільки
авторів, але й …декорації. "Севільський цирульник" –
оригінальний та сміливий задумом і міцний за втіленням спектакль" [9, с. 17].
У Київському театрі опери та балету О. ХвостенкоХвостов здійснив кілька сценографічних постав, найці-
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кавішими з яких є опера Б. Лятошинського "Золотий
обруч" (1931 р.) та балет Р. Глієра "Червоний мак"
(1929 р.). Опера "Беркути" ("Золотий обруч") була вирішена митцем з використанням поворотного кола та конструкції, що, змінюючись, утворювала щораз інший рельєф місцевості. Балет "Червоний мак" було оформлено
також в умовному, дещо конструктивістському дусі.
Отже, спадщина О. Хвостенка-Хвостова 20–30-х років свідчить про новаторські тенденції українського театрального мистецтва того часу та розмаїття художньообразних прийомів національної сценографії.
Серед найталановитіших сценографів України початку ХХ століття виокремлюється постать Анатолія Галактіоновича Петрицького.
У статті Василя Хмурого "Анатоль Петрицький" подано огляд українського мистецтва живопису та сценографії початку ХХ століття. Торкаючись історії української сценографії, В. Хмурий пише, що у дореволюційному театрі використовували "найпровінціяльнішого взірця куліси або падуги з мальованим задником, писані в
натуралістичній манері (екстер'єри), чи ті ж куліси, розписані т. зв. українським орнаментом (інтер'єри). Єдина
сценічна функція такої декорації полягала в тім, щоб не
треба було пояснювати, де саме точиться дія – на вулиці, чи в хаті, своєю суттю отой славнозвісний етнографізм (не побутовість), у якім наш театр (коли вірити
тому-ж таки Антоновичеві) перевищував того часу навіть Майнінгенців" [36, с. 149].
Революційним зрушенням в українській сценографії вважає В. Хмурий працю А. Петрицького у "Молодому Театрі".
Для театру цей період творчості Петрицького знаменний тим, що, починаючи з нього, в український театр приходить художник, "не виконавець авторських
ремарок і навіть не стилізатор під етнографію, чи етнографії під модернізм, а художник-співтворець режисера,
органічно потрібний елемент спектакля. Його місія поки-що руївнича, деструктивна, як і самого театру, він ще
не творить чогось по театральному нового, але він уже
взяв курс, щоб створити початок тому розвиткові декоративного майстерства, що ним сьогодні наш театр
може пишатися" [36, с. 150].
Марко Терещенко у спогадах про творчість Анатолія Петрицького зазначає, що під час роботи у "Молодому Театрі" художник виявився для трупи справжнім
скарбом: мало хто з малярів мав таку вигадку, як він.
Якщо у театрі не було матеріалу для декорацій, Петрицький жартома казав: "Дайте мені відро й мітлу, і я
вам оформлю спектакль". Незабутньою для самовидців залишилося оформлення "Царя Едіпа" Софокла у
виконанні сценографа.
"…З мішковини робилося все. За задумом художника вона перетворювалась на оксамит чи ще на якусь
небачену тканину. Так Петрицький створив чудове
оформлення спектаклю, яке було надзвичайно лаконічне, гостре за емоційним впливом на глядача. На маленькій сцені Петрицький скомпонував різнокольорові
тканини і колони у такому співвідношенні, що усе оформлення вже своєю композицією вводило глядача в
атмосферу софоклівської трагедії.
Особливо впадала в очі червоно-багряна завіса, від
хору, – сцена благання народу. Ми, актори, любили це
оформлення. При всій умовності воно розбурхувало
нашу творчу фантазію, викликало емоції, що відповідали художній правді сценічної дії…" [1, с. 25], – згадує Марко Терещенко.
Здатність А. Петрицького переводити побутові
сцени у план образних узагальнень втілювалася і в
інших виставах "Молодого Театру", наприклад "Затоп-
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лений дзвін" Г. Гауптмана (постановка Г. Юри). У тих
декораціях було співставлення двох світів – поетичного (з ельфами, фавнами та чарівною дівчиною Раутенделяйн) та побутово-міщанського, якому опирається
головний герой п'єси.
Захоплення балетом у Анатоля Петрицького виявилося саме у Москві, де балетмейстери К. Голейзовський,
А. Лукін, М. Мордкін експериментували у царині танцю.
До переїзду у Москву художник співпрацював з
М. Мордкіним у Києві, пізніше, у Москві, – з
К. Голейзовським, створюючи шкіци для "Ексцентричних
танків". Д. Горбачов зазначає: "Те, що зробив художник
за три роки перебування у Москві, можна назвати оновленням балетних строїв. Стрій стає органічною часткою
злету… Звільняючи театр від дрібниць та беззмістовних
деталей, Петрицький прагнув вхопити основний ритм цієї
епохи, сконцентрувати її стиль у короткій та активній формулі, виявити основний стрижень, що визначає її специфіку. Таке завдання вимагало не розірвати з традиціями, а контактувати з ними" [6, с. 37].
Плідна співпраця з московськими режисерами й
балетмейстерами сформувала основні риси обдарування сценографа – сміливі рішення, стислість виразних засобів, асоціативність як невід'ємна частина декоративного оформлення. Зазначимо, що, переймаючись модним на той час новаторським рухом – конструктивізмом, – А. Петрицький не буде його сліпим
адептом, а виокремить певні тенденції, що їх буде
синтезовано з неконструктивістськими.
Використання принципів конструктивізму було
справою новаторською, і російські та українські художники й режисери активно взялися до цієї програми.
На думку В. Хмурого, конструктивізм для театру був
таким самим рушієм убік ускладненого світосприйняття митців, як для живопису кубізм, футуризм або супрематизм. "Перша заслуга Анатоля Петрицького, – не
тільки перед нашим театром, а перед конструктивізмом, – що він усвідомив природу конструктивізму й
зумів найти свою методу для прищеплення його тим
театрам, де йому випало переживати реформацію
українського театру" [36, с. 153–154].
Конструктивізм у творчості А. Петрицького набуває певного колориту й барвистості, що вигідно вирізняє сценічні рішення художника. У виставі "Вій" 1924
року, створеній за Гоголем–Кропивницьким–Вишнею,
А. Петрицький задіяв принципи компромісного конструктивізму – станки й пов'язаний з ними монтаж кольорових площ в барвах строїв надавали виставі емоційного
наповнення. Художник з усіх трьох авторів драматургічного матеріалу взяв тон, найближчий до Гоголя, з відповідниками: романтика – барви, іронія – гротескна характеристика персонажів у формах строїв і гримі, композиція – принцип конструкції, запроваджений в основу
оформлення. Виразно позначилось дбайливе ставлення художника до виконавців – конструкція ставила актора майже на авансцені, хоча і була в цілому побудована вшир та висоту і мінімально в глибину сцени.
Вистава "Вій" була поставлена Г. Юрою. Сюжет
М. Гоголя було перероблено на тодішній час
О. Вишнею, додано кілька інтермедій, пародійність
стала основним стрижнем драматургічного матеріалу.
Динаміку сюжету та швидку зміну епізодів мала підкреслити сценографія. А. Петрицький запропонував
просте конструктивне рішення – прямокутний, на ширину сцени, каркас з двох ярусів, на якому монтувалися деталі оформлення. Шинок позначався вивіскою,
що до неї було приторочено пляшку й чарку; над торговельною яткою висів транспарант "Риба". Все разом
це позначало ринок.

"Оформлення було мобільним. Одне швидко змінювалося на інше, таке ж спрощене й виразне. Стіна хати,
брама, тин – сцена "Хутір". Поміст для інтермедій створювався на сцені так же миттєво, як і зникав. Серед цих
умовних зображень не видавався чужим кіноекран, що
з'являвся на другому ярусі конструктивної установки.
Іноді він слугував тлом для веселих інтермедій. А потрібний він був для демонстрації плівки з польотом відьми верхи на Хомі. Бурсак сідлав відьму з атеїстичним
вигуком "Геть, геть ченців" й верхи на нечистій силі летів на Марс" [6, с. 56]. Марс поставав перед глядачами
у вигляді смішних роботів, оточених емблемами, схожими на попереджувальні знаки; роботи, під коментарі
Хоми Брута, висвітлювали прожектором то ту, то іншу
частину глядацької зали.
Отже, як зазначає Д. Горбачов, у цьому сценографічному рішенні сценічний простір українського театру
набуває висоти, збагачується сходами, пересувними
станками; використовується і глядацька зала. Завдячуючи неординарному оформленню вистави А. Петрицького формується художньо-образне сценографічне рішення, що дозволяє уповні розкрити багаторівневий
драматургічний матеріал.
Значним внеском у формування художньо-образної
стилістики А. Петрицького була його співпраця з оперними театрами України.
Оформлення опери "Князь Ігор", поставленої восени 1926 року в Одеській державній опері, було
своєрідним іспитом для художника. Він обрав конструктивний принцип, використовуючи архітектурні
форми князівської України та насичуючи барвами
елементи декорацій та строї.
Художньо-образне рішення вистави "Тарас Бульба"
свідчило про майстерність сценографа – він використав
протиставлення двох світоглядів: козацтва й польської
шляхти. Підкреслена простота й легкість оформлення
сцен у світлиці Тараса Бульби та серед дерев'яносолом'яних куренів Запоріжжя протиставлена важким,
ускладненим конструкціям костьолу та покоїв Марії.
У 1928 році режисер з Праги Луї Лабер ставив у Харківській держопері "Турандот" Пуччіні. Декоративне
оформлення доручили А. Петрицькому, який використав рухливу конструкцію на радіусі кону, що складалася
з кількох сотень частин. У другому акті опери принцеса
сиділа у високо розташованому кріслі, а тлом були віяла, що розкривалися та складалися.
"Як чарівно підкреслено у цих мотивах чорний китайський лак, казкове золото Сходу й зловісний пурпур;
строї хору то зливалися з тлом чорних віял, то розквітали на ньому з невірогідною пишнотою" [6, с. 70]. А
строї було контрастно зроблено двома кольорами спереду та ззаду – чорний та червоний, наприклад; тому,
коли фігура поверталася, колористика всієї мізансцени
змінювалася миттєво. Також у сценічну установку було
вмонтовано на ґратах велику кількість електросвітильників таким чином, що цей об'єкт міг функціонувати як
ширма. Відбиваючі поверхні обабіч радіусу викликали
неочікувані світлово-колористичні ефекти. Як підкреслює Д. Горбачов: "Російських конструктивістів називали
"романтиками інженерії". Українському художникові
більше личить ім'я "інженера романтики"" [6, с. 70].
У виставі "Турандот" були й гумористичні декоративні рішення – зокрема, принцеса ставила питання претендентам на шлюб, а поруч неї з'являлося табло з відповідною цифрою – 1, 2, 3, на кшталт
учнівської олімпіади.
Отже, теоретичне підґрунтя було використане митцем уповні. В плані ще більшого заглиблення в конструктивні принципи стоять роботи Петрицького з
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1926 року в Театрі ім. Франка – оформлення до п'єс
"Пухкий пиріг" Б. Ромашова й "Мандат" М. Ердмана. І
це зайвий доказ того, що художник в кожнім завданні
виходив з передумов реальності його здійснення. У
цьому разі конструктивності оформлення вимагав сам
драматургічний матеріал – обидві комедії написані в
новій драматургічній манері, і художник тут міг продемонструвати власне бачення художньо-образного
оформлення вистави у відповідності до новаторського
режисерського рішення Б. Глаголіна.
Художньо-образне рішення опери "Сорочинський
ярмарок" Мусоргського, що її поставлено у Харківському оперному театрі, вражало. Коли злітала завіса,
глядач бачив простір, заллятий білим, – ярмаркові
ятки, біле полотно по радіусу. Дзеркало зображувало
річку, у якій відбивався візок із героями опери; кожний
персонаж виокремлювався певною колористичною
гамою, що розкривала його характер. Кін повертався,
демонструючи невибагливі макети шинку, хати, кузні –
з дерева, що підкреслювало типовість матеріалу старої селянської України.
Таким чином, у творчості сценографа природно
злилися конструктивізм та образотворчість, рух та новий живопис.
1926 року для Державної опери в Харкові Петрицький зробив оформлення балету "Корсар", позначене
найхарактернішою для нього манерою поєднувати
конструктивізм з декоративністю.
Тому митцеві здалося доцільним продемонструвати
принцип конструктивності в оформленні "Корсара", в
організації місця танку, в "обрамленні" середини сцени
станками, драбинками й сюжетно-асоціативними атрибутами для композицій балетмейстера, в переділі цієї
площини тими чи тими сюжетно-асоціативними атрибутами, в асоціативності форми сценічної коробки при
найзручнішім показі й підкресленні малюнку танцю. Художник дає рухомі декоративні полотна (море, хмари),
а замість колони – тільки проєкцію її, щоб дати відповідний матеріал для глядацької фантазії.
Д. Горбачов підкреслює, що у балеті "Корсар"
А. Петрицький використовує нетрадиційну просторову
систему вистави та неповторну, притаманну тільки йому
ритміку кольорових мас та простих геометричних фігур.
Сценограф не драпірував коробку кону лаштунками та
запонами, наполягаючи на тому, що театр – гра, видовище, а не "відбиток життя". Декорація балету "Корсар"
складалася з площин різної форми та кольору, що їх
було підчеплено до стелі кону, легкі сходи дозволяли
танцівникам використовувати і другий ярус декорації.
Валентина Дуленко, видатна українська балерина,
працювала у Харківському оперному театрі разом з
Анатолієм Петрицьким. Ось як вона описує останню,
7-му картину балету: "…Безкрая морська далечінь, оповита нічною млою. Далеко в морі то підноситься на гребні хвиль, то поринає в прірву стихії самотній корабель.
Потужні пориви шаленого вітру рвуть вітрила на зламаній мачті. Яскраві промені світла – чи то місяця, що на
мить з'являється з-за хмар, чи далекого маяка – виривають із сірої мли людей, що марно метушаться на палубі у
пошуках порятунку. Вони гинуть, викинуті штормом за
борт. А корабель продовжує плисти, гнаний вітром і хвилями, – самотній, беззахисний у бурхливому морі.
Вона була короткою, ця картина. Але з самого початку й до кінця вона йшла під бурхливі оплески глядачів.
Ці аплодисменти неподільно належали художникові
Петрицькому…" [1, с. 43].
Анатолю Петрицькому вдалося навіть конструктивізмові надати різнобарв'я та емоційності, досконало
синтезувати просторово-часові характеристики теат-
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рального мистецтва, формуючи художньо-образне
рішення вистави.
Творчий тандем Вадима Меллера із Лесем Курбасом дає приклад збігу у розумінні природи театрального
мистецтва.
"Обов'язком художника, що дотримувався принципу
"перетворення", було створення узагальненого пластично-зорового образу вистави" [18, с. 41]. У вирішенні
вистави Е. Толлєра "Газ" (1922 р.) Меллер створив багатоповерхову конструкцію, на майданчиках якої на
різних рівнях одночасно могла паралельно розвиватися
дія. "Одяг" сцени був відсутній, на задній кам'яній стіні
великими літерами було написано назву вистави. В
центрі майданчика – широкий, оббитий металом стовп,
що нагадував уламок вентиляційної труби. Фрагмент
речі давав натяк на звичні предмети, проте навіть введення речових елементів (кран, форми – на задньому
плані) не конкретизувало місця дії, а було покликане
лише символічно декларувати середовище.
Великі пандуси, що сходилися до центру, "злам" підлоги сцени мали передати напруженість дії, загостреність конфлікту. Експресію та динамізм вистави підкреслювали широкі промені світла від прожекторів. "Окремі
епізоди відбувалися вгорі на станках та на нижньому
планшеті сцени. Переміщення акторів з одного ярусу в
інший здійснювалося з допомогою тросів, що спускали
чи підіймали їх з башти на авансцену. Відверто театральні прийоми підсилювалися введенням кінематографічних епізодів. Але й сам екран, на який вони проектувалися, правив за декорацію – у сцені відплиття пароплава асоціювався з вітрилом" [18, с. 46].
Неординарне художньо-образне рішення окремих
епізодів пропонує Меллер у виставі "Мікадо" за
А. Саліваном. Примхливі пагоди й імператорські палаци, що, як іграшкові будиночки, складалися з різнокольорових яскравих кубиків, хороводи легковагих ліхтарів – все створювало атмосферу жартівливої веселої
гри. "Як і годиться в казці, на сцені відбувалися різні
чудеса. Художник з простого епізоду відбуття Мікадо з
рідних місць робив захоплююче видовище: поступово
при зміні освітлення на очах глядача зменшувався в
розмірі палац, ніби залишаючись далеко позаду від
крокуючого мандрівника. Не вдаючись до етнографізму,
Меллер створив умовні стилізовані японські й китайські
костюми, що повністю відповідали жанрові вистави.
Декоративне поєднання червоного з зеленим, синім і
чорним, оздоблення з бронзи переконливо свідчили
про живописний талант художника. Колір у нього відіграє роль збуджувача певного настрою, у цьому разі –
іронічного ставлення до зображуваного" [18, с. 53].
Неперевершений приклад художньо-образного рішення вистави – "Диктатура" за п'єсою І. Микитенка у
постановці Л. Курбаса. Наприклад, навіть сільські хатки
набувають персоніфікації – коли на них, як на кийки,
спираються у своїй бесіді куркулі, вони правлять за символ влади й одночасно нагадують собачі будки, перетворюючи їх власників на псів.
"Коли треба було передати, що чутки про наступні
хлібозаготівлі схвилювали село, макети хаток "заметушилися" і "зібралися на нараду". Так було передано
подію метафорично" [18, с. 56]. Ось що писав про сценографію В. Меллера до цієї вистави Кость Буревій:
"Проблема театрального художника ще й досі не розв'язана. Художник в театрі або забиває актора або конкурує
з режисером, а частіше дає важкі й мертві конструкції,
що абсолютно не пасують до вічно живого театрального
мистецтва. А Меллер… Меллер – ідеальний театральний художник: він сам грає й пособляє режисеру та акторам, його оформлення міцно пов'язане з режисерською
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ідеєю, його конструкції пособляють акторові грати. Нам
надзвичайно подобалося, що Крушельницький міг узяти
Меллерову хатку на курячих ніжках і покласти собі в голови. Нічого театральнішого над це ми ніколи не бачили
в театральних конструкціях!" [5, с. 548].
Л. Болобан, в свою чергу, відзначає доцільність
сценографічного рішення вистави "Диктатура" у театрі
"Березіль": "…Виявлялася потреба зробити надзвичайно рухливий кін. Рухливішої і складнішої системи
різних трамплінів, що рухається по горизонтальній
лінії та вертикальній, по-правді сказати, нам ще не
довелося бачити. Але проте більшої упорядкованости
й виконання вузького цілевого призначення також рідко довелося зустрічати. Все оформлення вистави,
(художник Вадим Меллер), декоративні, речеві та світляні його елементи, підпорядковані одному завданню
і самою послідовною зміною виконують рухливий малюнок п'єси, вони самі ніби з'єднують, як цементом,
окремі цеглини – безліч дрібних сценок, з яких складається тепер вистава" [3, с. 52].
Як зазначає у своїй книзі "Розстріляне Відродження"
Ю. Лавріненко, тріумвірат автора, режисера і художника
створив незабутню виставу "Народний Малахій". "Це
був стиль новий, український, самобутній, необароковий, з українськими національними традиціями і первнями, дистильованими крізь усі наймодерніші засоби,
позначений активістичною єдністю чуттєвої стихії, спонтанности і найгострішого інтелектуалізму... Геніяльно
зроблена перша дія, по-бароковому поєднуючи в цільній системі трагізм і комізм, лірику і гротеск, одвічність і
розпад – одною чарівною явою розгорнула перед глядачем вікову містечково-хуторську Україну... Столиця
соціялістичної республіки, оформлена конструктивістичними коробками і стінами канцелярій Раднаркому, божевільні, міської вулиці і борделю – ніби ріже страшним
контрастом супроти українського соняшникового затишку першого акту" [19, с. 896], – пише Ю. Лавріненко.
Про єдність задуму та цілісність його втілення згадає
і Ю. Смолич у статті "Українські драматичні театри у сезоні 1927–1928 рр.". Змішення мистецьких планів – гротеск, експресивність, шарж, побутовізм – досягає напрочуд цілісного ефекту, конденсуючи у кожному з цих варіантів його найяскравіші риси. "Цілому спектаклю дано
точність і "мелодійність" точності, якій може позаздрити
точність математичних вимірів і найталановитіша музична симфонія. Крім того, вистава і справді музична – це
симфонія з руху, мови та інтонацій" [30, с. 156].
Неперевершено було представлено на сцені "Сон
Малахія" – "Курбас і Меллер у кульмінації створили на
сцені грандіозну "реформаторську машину", з різноманітних знарядь праці – плуга, рала, важелів, шестерень,
тракторних коліс та вітрякових крил тощо. Туди почергово закладали сучасників Малахія, яких він планував
"реформувати". Машина починала працювати, важелі,
колеса й крила обертались, скреготали, з надр механізму ішли хмари диму й мари. Наспів "Милість мира"
Дегтярьова змішувався з "Інтернаціоналом", жайворонки – з дзвонами. Машина перетворювала сучасників
Малахія у "відібраний матеріал" для комунізму – вони
вилітали з неї ангелоподібними істотами з рожевими
крильцями й серцями на спинах і летіли [...] у вимріяну
Малахієм "голубую даль". [...] Насичена барвиста гама
блакитних кіл з яскравожовтими центрами розбігалася
по заднику (світлові ефекти), натомість виникали метелики, лінії, трикутники, фантастичні картинки малахієвого "завтра". Злий гротеск малахіанської реформи людства [...] Курбас і Меллер подавали у сюрреалістичному
ключі..." [17, с. 291].

Отже, творчість В. Меллера у 20–30-х роках двадцятого століття є прикладом художньо-образного сценічного оформлення вистави та максимально плідної
інтерпретації європейських новаторських течій на ґрунті
українського театрального мистецтва.
Таким чином, можемо упевнено стверджувати, що
сценографія українського театру 20–30-х років минулого століття була позначена максимальним прагненням
митців створити цілісне рішення театральної вистави.
Приклади неординарних знахідок у царині еволюції
сценічного простору свідчать про необхідність мистецької, художньо-образної інтерпретації драматургічного
матеріалу. Характерною рисою сценографії в Україні
початку ХХ століття була безперервність традиції, національне забарвлення, яке органічно синтезувалося з
екстрановаторськими пошуками.
Всього через три роки виходить стаття
Б. Сушицького "Нові завдання художника на театрі", яка
відбиває зміни у пріоритетах для театру в цілому та для
сценографії зокрема. Поступовий відхід від суцільного
новаторства убік реалістичного відтворення місця дії
свідчить про перемогу ідеологічно вірного шляху для
мистецтва театру – соцреалістичного світобачення.
"…Коли художник пройнятий діялектично-матеріялістичним методом, тобто, коли його світогляд є світогляд пролетаріяту, то, показуючи своє ставлення до
твору, він тим самим вже подає філософське тлумачення постави.
Робота художника, починаючи із шкіців і кінчаючи
макетом, мусить переходити через виробничі наради,
худполітради театрів, а перед тим, як реалізується на
кону – мусить перейти обговорення всього театрального колективу.
Ми вже маємо окремі спроби художників виявляти
філософію постави. Одною з перших ластівок на цьому
фронті була робота художника В. Меллера над "Диктатурою" (театр "Березіль").
Проте ця спроба була невдала. Режисер постави
Л. Курбас схибив у виявленні основної ідеї п'єси, а разом із ним схибив і художник. Оформлення виявляло
філософію, але філософію ворожу, непролетарську.
Блискуче розв'язання завдання не цілком повно доходило до глядача. Це ще раз стверджує, що правдиве
висвітлення ідеї на базі марксо-ленінського світогляду є
основне завдання театрального художника на сьогодні.
На цю основну лінію треба скерувати роботу театральних майстрів. Хто піде з нами, а хто проти нас – покаже
найближче майбутнє" [32, с. 10–11].
Зазначимо, що у 1931 році, коли було надруковано
вищенаведену статтю, вже можна побачити тенденційність автора, у подальші ж роки радянської влади про
об'єктивну мистецьку критику було надовго забуто.
Як зазначає О. Роготченко у розділі "Театр 1930–
1950-х рр. очима художника і глядача" з монографії "Соціалістичний реалізм і тоталітаризм", залежність театру
(а також і художників) від державної ідеології вплинула
на творчий шлях багатьох митців. Продовжили працювати у сценографії вищезгадані А. Петрицький,
О. Хвостенко-Хвостов та В. Меллер.
О. Хвостенко-Хвостов основні сценографічні рішення здійснював у театрі опери і балету, а принцип формування художнього образу вистави змінився. Від конструктивних, рухливих декорацій він відмовляється на
користь живописного принципу, збагаченого об'ємнопросторовими архітектурними та декоративними деталями. Вдалим сценографічним рішенням було оформлення вистави "Продана наречена" Б. Сметани (1937,
Київ, режисер В. Мандій): "…Під час роботи над "Проданою нареченою" в Київському оперному театрі пос-
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тановники були відряджені до Чехії, де художник зробив серію етюдів і замальовок у чеських селах, вивчав
побут, народні костюми. Сценографу у декораціях вдалося передати легку комедійність, мажорний настрій
твору Б. Сметани. Контури декорацій були легкі та кантиленні, співучі; були відсутні різкі кольорові контрасти,
панували сонячні відтінки жовтих тонів. Етнографічна
обґрунтованість, документальний, але не описовий історизм, глибоке проникнення в характер музики принесли цій роботі успіх" [27, с. 389].
З 1936 року А. Петрицький також зосередився на
роботі сценографа у Київському театрі опери та балету,
там було здійснено, як зазначає О. Роготченко, у
1937 р. одну з етапних робіт довоєнного періоду – оформлення опери М. Лисенка "Тарас Бульба" (реж.
І. Ланицький). Художник у декораційне середовище ввів
краєвиди-панорами: "Січ", "Київський Поділ", "Облога
Дубно". Костюми та зброя козаків, жіночі костюми, побутові речі були створені на реальній історичній основі.
"Зоровий образ вистави загалом мав емоційно піднесений характер, тон вистави був героїко-романтичного
звучання" [27, с. 389].
Після закінчення Другої cвітової війни стан театрів
був невтішний – від нестачі приміщень до неможливості
знайти не тільки матеріали для постановки, а і продукти
харчування, тому вистави у репертуарі українських театрів з'являлися далеко не високоякісні. "Саме в цей
час театр став ареною великодержавної боротьби із
"космополітизмом" і "націоналізмом", "низькопоклонством". Відгомін цієї каламутної хвилі можна було прочитати вже в кінці 1950-х рр., у добу хрущовської "відлиги", в академічному (українському!) виданні, затвердженому на найвищому рівні та редагованому М. Йосипенком і Ю. Костюком у стінах Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського –
"Український драматичний театр. Т. ІІ. Радянський
період" (К., 1959), де всі події театрального життя розглядаються під кутом зору постановки ЦК КПУ "Про
репертуар драматичних і оперних театрів УРСР" від
1946 р." [27, с. 415].
В. Меллер після закінчення Другої cвітової війни повернувся у Київ, як і А. Петрицький та О. ХвостенкоХвостов, але його творчий доробок післявоєнного періоду належить драматичному театрові, зокрема Театру
ім. Івана Франка. На думку О. Роготченка, сценографія
вистави "Вишневий сад" А. Чехова, що її було здійснено у 1946 році, продемонструвала бажання В. Меллера
відмовитися від традиційних прийомів оформлення цієї
п'єси і скористатися засобами виразності живопису та
книжкової графіки. "Подібно до функції бордюру на титульній сторінці книги або багетної декорованої рами
сцену облямовувала по всьому периметру порталу
драпіровка з канделябрами та запаленими свічками.
Між глядачем і театральним середовищем утворювалася умовна межа. Подані тонко, поетично і адекватно
до стилю твору прикмети та деталі епохи, коли руйнувалися "новими руськими" початку ХХ ст. старі дворянські гнізда, загострювали зоровий образ вистави, де у
фіналі чути стук сокири, що рубає стовбури старого
вишневого саду" [27, с. 416].
У 1959 р. відбулася постановка "Короля Ліра" в
Київському
українському
драматичному
театрі
ім. І. Франка, режисер В. Оглоблін, сценографія
В. Меллера. Як зазначає О. Роготченко, художник майстерно поєднав елементи умовно-конструктивного вирішення із живописно-об'ємним принципом побудови
зорового образу. "В сценічному середовищі були сміливо застосовані контрастні монтажні стики, де масивні
стіни замку зіставлені з ланцюговими мостами, фактур-
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но обіграними дерев'яними переходами, звіриними
шкурами навколо трону. Емблема лапи на червоному
тлі – королівський герб – була однією із образних лейтмотивів вистави. Художник і режисер винесли цю емблему і в прем'єрну афішу "Короля Ліра". Синтез умовного і конкретного допомагав досягти більш гострої характеристики місця дії" [27, с. 416]. Отже, спадщина
В. Меллера, А. Петрицького та О. Хвостенка-Хвостова
напередодні та після Другої cвітової війни не вирізняється новаторськими, неординарними сценічними рішеннями, що пояснюється об'єктивними причинами.
Перемога у Другій cвітовій війні позбавила Радянський союз від нацистської навали, але репресії та винищення інтелігенції тривали. Як зазначає В. Заболотна:
"Інтелектуалів винищували вже не стільки розстрілами і
каторгою, скільки закриттям цілих наукових напрямів,
культивуванням псевдонауки, "моральним ґвалтуванням", залякуванням, приниженням, зняттям з роботи,
виключенням з інститутів, проробками на відкритих і
закритих партзборах, доведенням до самогубств та
інфарктів" [11, с. 538]. Підвалини єдиного дозволеного
на теренах Радянського союзу стилю – соцреалізму –
довгий час впливали на естетичні засади творчості у
всіх галузях мистецтва. Не було виключенням і мистецтво театральне – регламентований, ідеологічно витриманий репертуар, єдина дозволена теорія, що її застосовували на практиці усі без виключення театральні
колективи – теорія Станіславського, звісно, і сценографічні рішення були радше ілюстративними, аніж художньо-образними. Як зазначає В. Заболотна: "З відстані в
півстоліття здається, що вся керуюча політика партії та
Міністерства культури середини ХХ ст. була спрямована на те, щоб гасити яскраві таланти, тримати український театр на короткому ретязі, не давати йому посправжньому розвиватися вглиб і вшир, не допускати
"випередження" ним російського театру. Видатним акторам не давали грати великі ролі, не дозволялося виставляти трагедії і психологічно тонкі драми, обмежувався вибір зарубіжної драматургії, зменшувалась кількість українських театрів (закривалися театри пересувні
і районні), митці залякувались "космополітизмом" і "буржуазним націоналізмом", їм ставили на карб співробітництво з Курбасом, роботу під час окупації, з критичних
статей робились оргвисновки щодо практиків театру, за
природою вразливі митці зіштовхувались лобами –
руйнівні закулісні інтриги часто провокувалися керівними органами" [11, с. 548].
Попри всі заборони та залякування, можна навести
приклади непереборної мужності українських молодих
митців. Ось що пише у монографії "Сценографічна
практика у просторі ХХ століття: київські реалії"
О. Ковальчук: "Наприкінці 1950-х рр. фактично студентами М. Крушельницького у Києві було засновано Клуб
Творчої Молоді. Все почалося зі зборів представників
театрального інституту та учнів консерваторії: всі мали
бажання поновити різдвяні й новорічні звичаї, вертепні
вистави та щедрування. Початок вдався, виникло зацікавлення і бажання продовжувати, об'єднувати однодумців, до Клубу потягнулася молодь, і не тільки гуманітарних спеціальностей (літератори, режисери-актори, музиканти, художники, етнографи-фольклористи). Велика
група художників пришла із Аллою Горською" [15, с. 84].
Надзвичайний за значущістю внесок у розвиток української культури зробив Лесь Танюк. Саме його творчий та науковий доробок, спогади, щоденники є невичерпним джерелом для сучасної української культурології. В. Заболотна відзначає, що "…Танюк починав в
КТМ роботу над п'єсою М. Куліша "Отак загинув Гуска".
Та не сталося. Поїхав з тим задумом до Львова, тала-
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новита художниця Алла Горська зробила виразні, образні декорації в стилі Вадима Меллера, що працював з
Курбасом. Вистава за участю колишнього курбасівця
Даміана Козачковського та видатних актрис Лесі Кривицької і Надії Доценко була на випуску, генеральні репетиції дивилось львівське студентство, і раптом її закрили навіть без офіційного перегляду. Клуб Творчої
Молоді врешті-решт ліквідували, до чого активно докладали руки секретар ЦК КПУ Андрій Скаба із заступником Юрієм Кондуфором, з мистецького "генералітету" художник Олександр Лопухов та артистка Наталя Ужвій, яка вбачала в діяльності театру при клубі
загрозу авторитету театру ім. І. Франка, що котився у
творчу кризу. Молодих поетів, художників і публіцистів, членів клубу, кого налякано, кого заарештовано.
Художницю Аллу Горську, яка була, по суті, душею
КТМ, в кінці 1970 р. вбито" [11, с. 556].
Незважаючи на шалений ідеологічний тиск, деякі
вистави у тодішній Україні можемо навести у приклад
як такі, що мали художньо-образне сценографічне рішення. Важливу роль у формуванні інших, неілюстративних або суто декораційних, елементів сценічного
оформлення відіграла можливість спілкування молодих
художників, чий шлях нерозривно буде пов'язано із мистецтвом театру, із Майстрами українського авангарду.
"Духовний міст, перекинутий митцями з 1960-х у революційні 1920-ті над прірвою театрально-бутафорського
реалізму 1940-х – 1950-х, повернув до життя цілі пласти
"розстріляної" і "загратованої" культури, що являла собою органічний сплав європейського мистецтва і національної традиції. Це й стало визначальним фактором
формування творчих індивідуальностей цілої плеяди
самобутніх українських сценографів, які так яскраво
заявили про себе у 1970–1980-ті" [4, с. 28].
Так, у 1957 році Київський театр ім. Франка бере
до постановки п'єсу "Кров'ю серця" за повістю
О. Бойченка "Молодість". Інсценізацію було зроблено
молодими режисерами П. Пасекою та М. Кабачок, які
запросили до співпраці такого ж молодого сценографа
Д. Боровського. На думку О. Ковальчук, "запропонована ним метафора – образ українського села – складалася з плетених тинів (горизонталь) і колодязного лелеки (вертикаль), розташованих на обертовому колі.
Під час дії "село крутилося, між тинами, немов по дворах, бігали люди" […] Пластичне рішення вистави не
обмежувалось введенням ритмічних тем. Молодий
художник грав сміливо і з азартом. У одній із дії він
відтворить на сценічному майданчику сірий простір
залізничного депо, накладаючи на нього скляносвітлову решітку вікна, на півколо підлоги поставить
паровоз. Розташований під невеликим кутом, цей діагонально-висхідний нахил включав до дії асоціативний
ряд. У фіналі художник матеріалізував тюлеву фату,
про яку мріяла героїня. Сцену вкривало 30 метрів легкої білосніжної тканини "від землі до неба" […] Вбита
бандитською кулею наречена падала, тягнучи за собою вертикаль сліпучої білизни, що сягала аж колосників. Метри тканини злітали униз і ховали її. Це було
пронизливо, набуваючи звучання справжньої високої
трагедії" [15, с. 83]. О. Коваленко стверджує, що це
художньо-образне рішення Д. Боровського викликало
активний спротив М. Крушельницького, який наполягав на традиційній для тодішньої української сценографії квітучій яблуневій гілці.
Така позиція М. Крушельницького дивує – саме він
фактично став ініціатором створення Клубу Творчої
Молоді у Києві, співпрацював із Лесем Курбасом. "Ніякої окремої школи Крушельницького не існує, – пояснював режисер своїм студентам у Київському театра-

льному інституті, – є розстріляна школа Леся Курбаса,
а ми всі його учні, кожен в силу своїх можливостей,
намагаємось її продовжити чи інтерпретувати. Це суто
національна школа українського сценічного мистецтва, від знання перших вертепних вистав та народних
ігрищ – через спонтанні досягнення й практичні втілення корифеїв українського театру – до цілісної системи, яка розуміє театр як школу образного перетворення дійсності, як повернення українського мистецтва до лона світових культур – через осягнення знищених певними умовами резервів. Це школа протистояння тій уніфікації, яка панувала й панує в радянському
театрі" [15, с. 84]. Ці слова М. Крушельницький промовляв до студентів, але як тодішній керівник Театру
ім. І. Франка він мав триматися загальновизначеного
соцреалістичного стилю у всіх мистецьких проявах, і,
звісно – у сценічному оформленні кону.
Такий приклад свідчить про надскладну і несприятливу атмосферу для новаторських художніх рішень в
українській сценографії того часу. Зазначимо, що подальші сценографічні пошуки Д. Боровського сприятимуть
поступовому розвиткові художньо-образних рішень вистав на кону українського театру.
Характеристику традиційно-дозволеного оформлення вистави наводить В. Заболотна, цитуючи уривок
із статті Є. Старинкевич, надрукованої у 1958 році. У
статті йдеться про постановку п'єси М. Зарудного "Веселка", що її було узято до репертуару у 1958 році
Театром ім. Івана Франка у Києві (сценографія
Д. Боровського) та театром у Вінниці (сценографія
К. Вітавського): "…Чи можна в цьому аляповатому
заднику з ядучо-зеленими деревами і небесноблакитною річкою, в цих важезних муляжах, що обтяжують гілля яблунь, в цій пересолоджено-місячній ночі
(сцена пісень і танців у саду) – бачити реалізм і характер українського пейзажа? Думається, що театр у даному випадку спрощено зрозумів своє завдання, не
виявив достатнього смаку і почуття міри. Наскільки
більш виразна обстановка обійстя Косяка в театрі
ім. Франка: хирляве безлисте дерево стирчить тут, засвідчуючи ту тюремну атмосферу, котра панує за височенними стінами. Так же пропадає тут і всяка жива душа, якщо вчасно не вирветься звідси" [11, с. 559].
Особливе місце серед художників сцени, чий творчий доробок рясніє художньо-образними рішеннями
вистав, належить Мирону Кипріяну. Як стверджує
О. Шпакович, якій вдалося скористатися особистим
архівом митця, "чорний екран сцени, який художник
першим почав застосовувати в повоєнній українській
сценографії, був наповнений різними за тональністю
вертикальними прямокутними площинами задника та
куліс, які динамічно переформовували простір під час
дії вистави. Для глядача це був абсолютно новий досвід, який допомагав відірватись від реальності буття
та зануритись у світ надреальний, філософський" [38,
с. 236]. М. Кипріян практично одразу у власному баченні декоративного оформлення кону сформував
принцип "лаконічної" сценографії, відмовившись від
важких штучних архітектурних елементів та розписаних живописних полотен.
Філософська п'єса на космічну тематику О. Левади
"Фауст і смерть" була взята до репертуару Львівського
державного ордена Трудового Червоного Прапора
українського драматичного театру ім. М. Заньковецької
у 1960 році. Режисер Б. Тягно та М. Кипріян продемонстрували гдядачеві фантастичний вимір театральної
вистави. Сценічне рішення художника можемо сміливо
звати художньо-образним, а принцип функціонування
сценічного оформлення – "дієвою" декорацією. "Худож-
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ник використав мотив спіралі для конструктивної побудови сценографії, й цей вираз її пластичного рішення
завихрює простір за вертикаллю вгору, стає траєкторією польоту міжзоряного корабля, орбітою з безмежності людських можливостей" [38, с. 237]. Треба зазначити,
що костюм робота Механтропа – одного з персонажів
п'єси, був схожий на скафандр, у якому пізніше
Ю. Гагарін полетить у космос. Нових декораційних прийомів вистачало – ось що згадує сам Мирон Кипріян:
"Коли ми приїхали на декаду українського мистецтва до
Москви, там усі були приголомшені. Адже у виставі було
залучено нечувані на тоді речі: я вигадав таку собі кібернетичну машину з величезним екраном, на якому проектувалася смерть Ярослава – як він гинув" [38, с. 237].
У Києві М. Кипріян співпрацював із режисером
О. Барсегяном, продовжуючи спільну творчу роботу,
розпочату у Львові. Разом вони працюють у київському
ТЮГу і у 1964 році демонструють київській публіці "Молоду гвардію" А. Фадєєва, сценографія якої вирізнялася
єдиним художньо-образним монументальним рішенням. Саме у ТЮГу вперше у Києві було взято до репертуару "Ромео та Джульєтту" Шекспіра у 1965 році. Як
вважає О. Шпакович, художник ніби відмовляється від
власної "сольної партії" та звільняє сцену для режисера
й акторів, але у моменти найвищих емоційних зльотів
його присутність стає помітною. Так, наприклад, в епізоді смерті Меркуціо, одночасно з його пронизливим
передсмертним криком, велика червона тканина падає
з колосників і, огортаючи смертельно поранене тіло,
починає наче стискати та душити його. Таке загальне
мінімалістичне рішення оформлення кону свідчить про
художньо-образну природу бачення сценографом самої
сутності трагедії кохання Ромео та Джульєтти – простору і чистоти почуття [38, с. 239].
На наш погляд, львівські театри 60-х років могли похвалитися багатшим репертуаром у порівнянні із театрами центру України. Зокрема, у 1967 році Сергій Данченко та Мирон Кипріян беруться за постановку "Маклени Ґраси" М. Куліша. "Робота М. Кипріяна в "Маклені
Ґрасі" заслуговує найвищої оцінки. Конструктивно оформлення вирішено таким чином, що дія на сцені розвивається не паралельно, а як би одночасно – нагорі і в
підвалі. Теми "верху" і "низу", "панів" і "злиднів" переплітаються, як в складному музичному творі. Тому з
першої ж сцени спектакль починає звучати поліфонічно
та об'ємно" [38, с. 241].
На думку О. Шпакович, у виставі було чимало естетичних новацій, які на той час були відкриттям для української сцени: строї акторів не відповідали сюжету, були
суголосними тогочасній моді 60-х років – такий прийом
М. Кипріян застосовував і в інших виставах. "Велике
дерево, що проростає з лівої частини планшету сцени,
балкончик, на якому повинна з'являтися Анеля, висить
у повітрі на ланцюгах, а посередині сцени конструкціярозріз триповерхового будинку – вибудуваного завихореною по вертикалі спіраллю. Кручені сходи, що тягнуться через усю споруду, нагадували залізне павутиння. Герої вистави опинялися у цьому лабіринті немов за
ґратами" [38, с. 241]. На відміну від багатьох сценографів, що працювали у львівських театрах у дусі традиційного соцреалістичного ілюстративно-декораційного
стилю, М. Кипріян якщо і вводив побутові елементи в
оформлення сцени, то це було ретельно вписано у
єдину концепцію загального художньо-образного сценографічного рішення.
Отже, підкреслимо, що українська сценографія у
50-х – 60-х роках загалом відповідала засадничим
принципам стилю соцреалізм, тобто оформлення кону
було або перевантажено побутовими предметами та
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умеблюванням, або намальовані сільські вулиці, річки,
типові краєвиди, гілки квітучої яблуні мали описовий
характер. Декорація функціонально тільки ілюструвала
та фіксувала місце дії. Шаблонними прийомами користувалися більшість художників сцени, але траплялися і
художньо-образні сценографічні рішення, що вибивалися із загальної звичної практики.
Як зазначає В. Фіалко, у наступний період – 70–
80-ті роки – процес становлення сценографії у масштабах українського театрального мистецтва ґрунтувався
на схожих із попереднім часом стандартах. "Творчу
поживу для художніх пошуків в останню чергу продукувала сучасна драматургія. Найкращі твори закордонних, у тому числі і російських, авторів аж до середини
1980-х лише іноді пробивалися на сцену театрів України. Натомість п'єси О. Коломійця, М. Зарудного та твори літераторів "другого ешелону" – І. Рачади,
О. Левади, В. Канівця, В. Фольварочного, Ю. Бедзика,
Ю. Мокрієва та ін. – буквально заполонили театральні
підмостки. Що, в свою чергу, унеможливлювало розвиток будь-яких сучасних естетичних систем" [34, с. 608].
Важливо, що репертуар українських театрів суворо
регламентувався, обов'язковими були вистави до найважливіших у Радянському союзі дат – річниці Жовтневої революції, перемоги у Великій Вітчизняній війні тощо. Тому вистави, сповнені героїкою, звитягами під час
історичних подій, мали почесне місце у репертуарі кожного театру в Україні. "Проте, особливе місце в цьому
переліку посідала драматургія, що продовжувала традиційну для української сцени романтичну лінію [...]
Сформувався певний ідейно-естетичний канон сценічного втілення героїчного, епіко-романтичного спектаклю. Критично переосмислювалися його окремі складові,
основні ж параметри залишалися незмінними, забезпечуючи створення сценічних міфологем, що інтерпретувалися як "багатоспекторне і багаторівневе уявлення
про світ і людину". Проте, слід відзначити, що наприкінці 1950-х рр. та у першій половині 1960-х рр. саме
робота над епіко-романтичними виставами давала
змогу шукати образи поза побутовим сценічним мисленням. Умовно-символічні форми сценічної лексики
часто були єдиною альтернативою натуралістичнопобутовим структурам" [34, с. 608–609].
З плином часу змінюються основні критерії у вирішенні сценічного оформлення – замість нагромадження
предметного світу і побутовізму з описовістю з'являється стриманість, натяки на конструктивні декорації, увага
до художніх деталей. "Поза тим, вже у середині 1960-х рр.
стало очевидним, що з театру до театру, з вистави у
виставу перекочовують однотипні конструкції, напівгоризонти і екрани, на які проектувалися різні сюжети; все
частіше почали лунати застороги, що в бажанні "сконструювати так званий новий сучасний стиль ховається
небезпека підміни одних театрально-естетичних нормативів іншими, старих канонів – новими". Десятиліття
потому застарілі естетичні канони продовжували панувати на сцені" [34, с. 610]. За свідченням В. Фіалка, художньо-образне рішення тої чи іншої вистави ґрунтувалося на "єдиній метафоричній установці", тобто акцентували в оформленні вистави певну центральну деталь. Додамо, що частіше ця деталь все ж таки була
ілюстративною – за власною функцією, і розвитку протягом вистави таке сценічне оформлення не набувало.
Варто навести приклад типового сценічного оформлення, що його подає В. Фіалко: "Красномовний приклад
– епізод з "Думи про тебе", коли у бою з фашистами поранений один з героїв п'єси М. Стельмаха: "Пластичний
етюд, насичений гострим драматизмом, йде на музиці, –
пише дослідник В. Гайдабура про творчість В. Грипича –
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…У хвилину перемоги над безпорадністю тіла, коли Богдан – Кропивницький вперше стає на широко розставлені ноги, на екрані, що знаходиться за спиною виконавців
(улюблена деталь вистав В. Грипича), вимальовується –
немов це образ матері спливає в пам'яті солдата – жінка
з рушником на витягнутих руках… Уособлення благословення Батьківщини… Через певний час Ярина поособливому висвітлюється цим самим ритуальним жестом. Турботливо і величаво вона накриває рушником
короваї хліба, випечені для партизанів. Це вузлові точки
вистави. В них сконцентрована її поетична енергія, ідейний пафос". Така "сконденсована поетична енергія" стане не лише "візитною карткою" режисури В. Грипича, але
й основою так званого "поетичного стилю" цілого ряду
постановок" [34, с. 612].
Отже, помітні зрушення вбік художньо-образних
сценічних рішень спостерігаються протягом 70-х років в
українському театральному мистецтві, і, безперечно,
чільне місце серед не менш обдарованих художників
сцени посідає Данило Лідер. Поруч з його творчими
досягненнями цінуємо внесок в розвиток українського
мистецтва – створення власної школи і теоретичнопрактичні студії для українських сценографів.
Поява митця у Києві припадає на початок 60-х років,
невдовзі його запрошують у Театр імені Івана Франка
головним художником. Першою виставою в оформленні
Д. Лідера стала п'єса О. Корнійчука "Сторінка щоденника", що її у 1965 році узяв до постановки С. Лизогуб.
Сценографічне рішення, запропоноване художником,
вражало незвичністю – дія відбувалася на природі, біля
Дніпра – тож, Д. Лідер створив на кону безмежну далечінь піщаних кіс, серед яких було розташовано баржу,
човни та стовп високовольтної електропередачі. Сам
автор сценічного рішення пізніше пояснював, що саме
спонукало його віднайти такий образ вистави. "…Я вирішив Дніпро у тому вигляді, в якому він вже тоді був.
…Я не побоюся сказати цього слова, – трагічно знищили Дніпро каскадами електростанцій. І для мене це було трагічне явище; проїхав Дніпром до Херсона, повернувся назад, і з того часу я біля Дніпра майже не буваю… І в мене з'явився привід зобразити Дніпро правдиво, таким, яким він був: безбережжя, десь кілометрів
за 20 берег. Вода і коси. Але коси не живі, а мертві коси. Геометричні. Зелені – ніякої! Є лише вивернуті пні.
А в центрі стоїть оця наша улюблена електропередача,
високовольтна. Стовпи із дротами, що вдерлися до
глядацької зали. Мені цього вторгнення не дозволили.
Дроти повинні були тягнутися через зал на гальорку…",
– розповідав Д. Лідер розмові з автором та режисером
телепередачі "Гонка за Лідером" В. Маниловим [39,
c. 46]. Тому художньо-образне рішення цієї вистави примушувало глядача не тільки слідкувати за розвитком
сюжету, а і підсвідомо перейматися безжальним втручанням людини у природне навколишнє середовище.
У п'єсі "Коли мертві оживають" Івана Рачади, малообдарованого драматурга (справжнє прізвище якого
Зайцев, генерал-лейтенант інженерних військ), йдеться про війну, трагедії та звитяги страшних часів. У постановці О. Барсегяна 1968 року із сценографічним
рішенням Д. Лідера слабенька драматургія набула
певної цілісності – художньо-образна природа задуму
сценографа підказала фактуру матеріалу для оформлення кону. Як зазначає О. Ковальчук, художник звертається до металу і формує сценічну скриню саме з
металевих пластин, додаючи майстерно розроблену
палітру освітлення.
Як стверджують українські театрознавці, які досліджують творчість Данила Лідера, його сценографія вирізнялася "дієвістю" та наявністю конфлікту. "Психофі-

зичний простір сцени, вважав Лідер, має бути насиченим художньою енергетикою, як навколишній світ фізичним єством. Так народилася його знаменита і в жодній
засаді непозичена теорія конфліктності середовища
сцени – осердя його методу визволення енергії протилежних значень. Прозріння Данила Лідера завжди сягали самої суті проблеми, що поставала з обставин
драми, а тому ніколи не залежали від рівня п'єси, яка
була вихідним плацдармом акту його мислення й пізнання. А вже тільки потому його світоглядне й естетичне тлумачення теми знаходило собі художню форму,
"розкладаючись" на явища-антагоністи. Їхній непримиренний конфлікт – це важливо пам'ятати – здійснюється
у свідомості глядача і ніде більше" [29, с. 9].
Отже, зазначимо, що художньо-образні рішення
Д. Лідера вирізняються масштабністю зіставлень та
глобальністю проблематики – відштовхуючись від драматургічних текстів, митець прагне віднайти художньообразне рішення споконвічного і планетарного значення.
Нагадаємо, що період 60–70-х років для українського театрального мистецтва був надзвичайно несприятливий для творчих пошуків. Як вважає
В. Заболотна, "недолугою в більшості своїй сучасною
драматургією живився і захлинався тоді український
театр. Скажімо, у 1965 р. з 350-ти випущених в Україні
прем'єр 204 були п'єсами радянських драматургів.
Рівня Рачади" [11, с. 565].
Відповідно, художньо-образні варіанти сценографічного втілення примітивних п'єс не віталися. Але таке
ставлення у театральному колі та серед чиновників від
культури не впливало на стійку позицію Д. Лідера у мистецтві. У бесіді із О. Клековкіним митець сказав: "Що
таке сценографія? Сценографія – особистісна, дійова
розвідка в навколишні проблеми буття, це вживання в
проблемні категорії буття на рівні космосу та побуту
одночасно. Це спосіб композиційного мислення, властивий розумній істоті. Спосіб освоєння та перебудови
світу. Там, де виникає монтажний ряд, де людина співвідноситься зі Всесвітом, там виникає і сценографія" [7,
с. 27]. Тому рівень пропонованих митцем варіантів сценічного оформлення далеко перевершував тогочасну
українську драматургію і, на превеликий жаль, частогусто режисерські постановки.
У 1970 році відбулися прем'єри народної драми
М. Зарудного "Вірність" одразу у кількох українських
театрах, зокрема у Театрі ім. Івана Франка, режисер –
В. Лизогуб, сценографія – Д. Лідера. Як вважає
В. Фіалко: "Сценографія, запропонована Д. Лідером,
безперечно, належить до явищ театрального процесу.
Як і цілий ряд інших його робіт, вона визначить перспективу не тільки сценографії, але й оновлення естетики
театру в цілому. …Максимально відкритий простір сцени. Могутні пласти землі, нагромаджені один над одним, утворювали величезну піраміду. Пошматованість,
здибленість цих пластів і хиткість позбавлених реальної
опори маленьких макетів хат, млинів, церков провокували відчуття неспокою, напружували сценічну атмосферу. Соціальні потрясіння, що зруйнували звичний
спосіб життя, його традиційний уклад, позначилися і в
душах, і в свідомості людей. У їхній психології були порушені базові мотивації і серед них – ставлення до землі. Заявивши в образі розірваної землі тему розмежування людей (соціально-епічний план), художник розробляє її на наступному – соціально-психологічному
рівні" [34, с. 618]. Матеріалізація співставлення людини
та землі відбувалася за допомогою гострих кілків, що їх
було встромлено у пласти землі, функціонально вони
протягом розвитку сюжету то провалювалися у землю,
то загрозливо підносилися, а у кульмінаційній масовій
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сцені бунту перетворилися на зброю боротьби. Отже,
художньо-образна програма, запропонована художником, свідчила про підкреслений візуальний конфлікт –
горизонтальні чорні напластування землі та білі вертикальні кілки. Такий варіант оформлення кону одразу
підштовхував глядача до включення в атмосферу неспокою, ворожнечі між людьми різних верств села й
спонукав на підсвідомому рівні занурюватися у вир подій, пропонованих у п'єсі.
Не менш яскравим прикладом втілення програми
Д. Лідера ("Важливе не місце дії, а що відбувається в
кожнім акті драматургії. Навколо "що", а не "де", треба
зосереджувати свою увагу" та "Сценографія починається з почуття конфлікту") буде робота над виставою
О. Левади "Здрастуй, Прип'ять!" у 1974 році, режисура
С. Сміяна. П'єсу, сюжет якої оповідає про звитяги будівничих на Чорнобильській АЕС, Д. Лідер побачив як
непримиренний конфлікт природи та урбанізованої людини – квітучий сад було перекрито для глядача металевими риштуваннями, конструкціями, і тільки час від
часу за допомогою освітлення пробивалася природа –
сад – крізь безжальний метал і дроти. Як писав сам
митець про антагонізм образів – образ квітучого саду та
образ будівництва – "образ – котрий виникає з того, що
на сцені повнокровне і явне життя кожного образотворчого шару. Образ – що "спалахує" у зіткненнях цих пластів, що народжується і живе в моменти крайньої напруги кожного пласту, коли їхня взаємодія максимальна, загрожує вибухом. Металеве риштування та квітучі
яблуні існують одночасно; точніше, обидва ці образи –
частина одного образу, котрий ніби коливається між
двома своїми граничними іпостасями. І не тільки коливається, а живе – тому що в основі своїй виражає споконвічні протиріччя: природа і творіння людських рук,
поезія і розрахунок..." [20, с. 195].
Та, мабуть, наймасштабнішим за глибиною задуму і
втілення стало сценічне рішення Д. Лідера до постановки п'єси І. Кочерги "Ярослав Мудрий" у 1971 році, що її
режисером був Б. Мешкіс. Як відзначає О. Ковальчук:
"Дві стихії співіснують та трагічно протиставлені у сценічному просторі – фрескове середовище, яке обіймає
увесь простір, та металева конструкція навпроти нього.
Перше відтворює фрески Софії, але на відміну від свого історичного прототипу, з його врівноваженістю, красою та гармонією, тут все не на місці, все трохи зсунуте, зміщене, розкидане. Софіти у виставі будуть вихоплювати благословенний образ Оранти, стурбовані погляди святих, вказуючі персти… але багато що залишиться у дематеріалізованому стані, у стані народження, очікування. Фресковий хаос, невтілена, неусвідомлена гармонія, яка болісно народжувалася тоді, за часів
Ярослава і продовжує народжуватися у сьогоденні.
Паралельно фресковому середовищу постають конструкції (будівельні, реставраційні, або за нагодою, площадки для вбивства). Вони унаочнюють ідею жорсткої
металевої раціональності. Два образні мотиви існують
в нерозривній єдності" [14, с. 43].
На думку багатьох дослідників спадщини Д. Лідера,
таке сценічне рішення вистави "Ярослав Мудрий" започаткувало процес розвитку так званої "дієвої сценографії" та "великий стиль" в оформленні вистав. Художньообразне рішення, запропоноване Д. Лідером, відкривало глядачеві нові обрії у можливостях сприймати унаочнене, матеріальне оформлення кону крізь призму
глибинних сенсів та метафоричність, долучало до розмислів про вічні питання життя і смерті.
Прикро, але треба наголосити на неможливості
адекватного режисерського та акторського втілення
масштабних за задумом і довершених за майстерніс-
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тю елементів сценічного оформлення Данила Лідера
протягом його роботи у Театрі ім. Івана Франка у
70-х роках. У 1975 році він залишить місце головного
художника театру й працюватиме як сценограф у інших містах України та Росії.
Створений у 1973 році макет для вистави
В. Шекспіра "Макбет" не сприйняли у Театрі ім. Івана
Франка, але через два роки режисер Хмельницького
музично-драматичного театру ім. Петровського Валентина Булатова запропонувала Данилу Лідеру співпрацю. Це був творчий експеримент – єдине сценографічне рішення для двох вистав: "Кар'єра Артура Уї"
Б. Брехта та "Макбет" В Шекспіра. Ось як описує оформлення сцени "Кар'єри Артуро Уї", прем'єра якої відбулася у 1975 році, М. Френкель: "Головне рішення – вулиця, перехрестя історії, ...зовні – парадна і урочиста…
та за зовнішньою чистотою та глянцем ховаються трагедії та виразки несправедливої дійсності…" [35, с.33].
Металеві частини вулиці із каналізаційними люками ховають бандитів і злодіїв, при нагоді люки використовують як стільці, вони імітують стіл та миску, у сцені на цвинтарі – віко труни. З дірок висуваються голови
з плечима, що їх підсвічують знизу блакитним світлом
на тлі вертикально стоячих люків, створюється враження надгробків.
Для вистави "Макбет" (1977 рік) художник також використовує систему люків, залишаючи і перехрестя. "На
кону, – продовжує Френкель, – якісь купини з ганчір'я,
брудного, болотного кольору, ніби зіткані з трясині, мотузок… Купини оживають, перетворюючись на відьом,
що злітають угору на власних довгих хвостахспідницях" [35, с.34] Люк буде мискою, у якій Макбети
змивають кров з рук, з нього ж з'явиться голова Банкопривида. Хвости-спідниці відьом то перетворюються на
колони зали – коли вони сидять високо на гойдалці, то
стають шатрами на полі битви. Фактура спідниць – заплутана сітка. У неї потрапляє леді Макбет, цими ж спідницями відьми накривають труп Макбета, перетворюючи його на гнило-зелену брудну купину.
Отже, відзначимо, що Д. Лідером тоді було створено
універсальну модель оформлення кону: художньообразне рішення полягало конструктивно у подібних
структурах та елементах і водночас підкреслювало в
обох виставах самостійну головну ідею.
Наступні кілька років Данило Лідер буде керівником
театральної майстерні Київського художнього інституту
(нині Національна академія образотворчого мистецтва і
архітектури), де сформувалася "школа Лідера", але вимушена перерва у викладацькій діяльності тривала з
1980-го до 1990 років. Ось про що свідчить О. Ковальчук:
"Художник намагався вводити в учбові плани нові підходи підготовки майбутніх сценографів, але нерідко зіткався із протидією чиновників навчального закладу. Їх не
влаштовували його творча розкріпаченість, наявне бажання реформувати зашкарублість соціалістичних програм […] система його позбулася. Д. Лідер не зупинявся,
його творчий "штаб" було перенесено: протягом 197080-х років сценограф вів лабораторні заняття при Українському театральному товаристві (далі – УТТ). Дві лабораторії – художників і режисерів, сценограф об'єднав в
єдину – Лабораторію художників і режисерів, тому що з
самого початку планував (точніше, мріяв) сприяти заснуванню майбутніх творчих об'єднань, котрі, в ідеальному
майбутньому, могли привести до створення справжніх
творчих союзів" [15, с. 181].
Саме у ті роки прилучалися до творчої майстерні
Д. Лідера його учні – майбутні талановиті сценографи,
чий доробок буде розглянуто нижче у контексті художньо-образної системи сценічного оформлення. Серед
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ва лише індивідуальність, – стають художньо-образні
рішення оформлення сценічного простору, що демонструватиме кожний на власний кшталт.
Так, скажімо, надзвичайно оригінальним було художнє рішення Лариси Безпальчої для вистави Київського ТЮГу у 1981 році за Р. Кіплінгом "Кицька, що
гуляла сама по собі". Сцена була оформлена за допомогою різнокольорових вовняних клубків: "Пасма
різнобарвної вовни, клубки кольорових ниток ставали
непрохідними джунглями, водночас створюючи атмосферу затишку і домашнього тепла. Ліс Л. Безпальчої,
олюднений і водночас таємничий, заворожував глядачів, вабив їх у свої казкові нетрі. Кольорова гама костюмів персонажів гармонійно поєднувалася зі сценічним простором, вони здавалися продовженням ліан,
гілок, коренів. Запропонований сценографічний образ
сприяв усвідомленню основної ідеї – протистояння та
єднання людини з "природою, дикого світу джунглів і
домашнього світу людей"" [33, с. 287].
Художньо-образні сценічні рішення Володимира Карашевського варті уваги – іще навчаючись на останньому курсі Художнього інституту у майстерні Д. Лідера,
молодий художник сцени у 1978 році отримав пропозицію оформлення вистави, що її режисером був
В. Малахов, за п'єсою С. Шальтяніса і Л. Яцинявічуса
"Казка про Моніку" на кону театру ім. Лесі Українки. Як
пише С. Сулименко, у сценічному рішенні художника
домінував принцип використання – обігрування – одного предмета у різних варіаціях залежно від того, що
відбувається на кону. Сам сценограф пояснював, що
прагнув так званої "бездекораційності", тобто використовував звичайні предмети, те, що існує у кімнаті, на
кухні, на вулиці, перетворюючи їх на різні за функцією
деталі. Два стани – буденний та святковий – змінювали
сценічне існування певного предмета. Конструктивно
кін було оформлено за допомогою металевих рейок, що
рухалися: "Ці універсальні, прикрашені гірляндами рейки перебувають у русі, відтворюючи той чи інший образ.
У сцені вокзалу рейки "проїжджають" одна повз другу,
немов поїзди; розгойдуючись, утворюють човен, на
якому пливуть закохані…" [31, с. 23].
Також напрочуд мінімалістськи (за кількістю конструктивних деталей), але метафорично за глибинним
змістом та асоціаціями формує простір кону
В. Карашевський у виставі "Балада про веселих жайворонків" за Т. Ян у Львівському ТЮГу (режисер
А. Куниця, 1984). "У виставі, – пише С. Сулименко, –
художнього оформлення як такого, здавалося б, немає. До двох паралельних рейок підвішено великий
чотирикутний шмат полотна. Є ще широка, на зразок
великого корита, посудина з водою. І ще є дія. Полотно, яке певним чином постійно освітлюється, перебуває в русі, грає, живе… Ворухнулися рейки – перед
нами багатостраждальне, понівечене, у воронках від
вибухів мінне поле, по якому обережно рухаються сапери, адже їхня перша помилка – завжди остання.
Полотно потрапило у воду – на ґрунті з'явилися холодні темні калюжі. У нього безліч функцій, бо воно, власне, об'єднує все алегорією…" [31, с. 25].
Художньо-образне рішення п'єси В. Розова "Вічно
живі" сценограф Ірина Нірод пропонує глядачеві через
конфліктне сполучення буденних речей та фактур. На
думку В. Фіалка, вир війни спотворює усе довкола, вивертає звичні предмети, що оточують людину, з контексту природного існування. Саме цей образ – понівеченого людського побуту – уособлював зруйновані людські долі та надавав масштабності і трагізму.
"Еволюція творчих пошуків І. Нірод віддзеркалює
одну з провідних тенденцій розвитку сценографії

~ 79 ~

80-х років – художники почали відходити від концептуальної метафоричності зорових структур. Як і раніше,
опікуючись збагаченням асоціативного ряду вистави,
вони перейшли "від глобальності сценічних концепцій
до почуттєвої, "рукотворної", а не умоглядної відчутності предметного світу, з розрідженої атмосфери гірських висот думки в інші, але по-своєму такі ж безмежні простори людської теплоти й одухотворених реалій побуту, від макрокосмосу вселенських ідей у мікрокосмос людини". Добуваючи образну енергію зі сценічного життя предметно-речового світу спектаклю,
І. Нірод водночас постійно та різноманітно використовувала увесь діапазон виражальних можливостей театрального живопису" [33, с. 283].
Художник сцени Ігор Несміянов створив сценографію
до вистави "Настасія Філіпівна" (інсценізація В. Розова за
твором Ф. Достоєвського) для Театру на Лівому березі у
1982 році. Художньо-образне рішення формувало для
глядача простір, що змінює власне призначення: зала
суду, помешкання Іволгіних тощо cконцентровано на
прямокутному майданчику, де було встановлено поміст,
що перетвориться на ешафот, та вигороджено дерев'яними балясинами місця підсудного, свідків, судді. Глядачі розташовувалися таким чином, як у залі суду розташовують свідків, й тільки асоціативний ряд перетворення
простору примушував у власній уяві окреслювати місце,
де відбувалася та чи інша сцена.
Вісімдесяті роки для української сценографії були
часом пізнання і втілення, долученням до зарубіжних
та вітчизняних видатних рішень оформлення кону. Як
зазначає О. Ковальчук, протягом попереднього десятиліття зв'язки між людиною та світом сягають більш
психологічних глибин, стають різноманітними. Тенденція залучати до постанов у театрі нову драматургію
стає все виразнішою, але часто – густо головний герой перестає бути центром вистави, тоді образну енергію починає за нього випромінювати простір. Саме
простір вбирає в себе глибокі філософські категорії,
ставить складні запитання, апелює до різних культурних епох. Художники починають створювати дивовижні сценічні простори, які, на перший погляд, ідентичні
тільки тому, що вони складаються не за законами логіки, а за законами драматургічних зв'язків.
Знамениті гасла "перебудови", "прискорення", "гласності" не могли не зачіпати театральне життя на теренах Радянського союзу і, відповідно, в Україні. Певне
розкріпачення, подув свободи сприяє активним пошукам митців у всіх галузях творчості, практика постановок театральних вистав на невеличких сценах або навіть у фойє вивільняє задіяних у такому творі від надмірного пафосу та неприродно голосної інтонації. Такі
вистави надавали можливість виявити власний потенціал молодим режисерам та сценографам. Саме з таких практик народжуються численні театри-студії. На
думку Н. Єрмакової, "найвища точка розвитку студійного руху та народження нових мистецьких колективів
припадає на середину 80-х років, коли у столиці в один
сезон працювало більше 60 театрів, а згодом – постали
і регулярні фестивалі театрів-студій. Можна сміливо
твердити, що інтерес нових поколінь українських глядачів до окремих спектаклів саме тоді змінюється інтересом до театрального життя… Постійним виглядає
стійке тяжіння до "карнавалізації" театральної практики, створення специфічних "резервацій", в яких до
центру уваги публіки потрапляв сам театральний процес. Таку можливість закладання "території творчої
свободи", що опосередковано відбивала громадський
підйом на межі 1980-х – 1990-х рр., зреалізовували
численні фестивалі, єднаючи митців і публіку, розви-
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ваючи принципи театрального свята як вияву ідеї нової театральності" [23, с. 789].
Отже, на зламі 1980–1990-х років у культурі України
відбуваються кардинальні зміни – країна отримує Незалежність і творчу свободу. Процес вивільнення мистецтва загалом і театрального зокрема зрушив та невпинно розвивався убік позбавлення від диктату світоглядних принципів та естетичних систем, що визначали
шляхи розвитку мистецтва попередніх років. Як зазначив О. Резнік: "Характерною рисою в сценографічному
мистецтві стає принцип умовно-абстрактного та метафоричного рішення завдань візуалізації художнього
образу постановки, а також злиття характеристик реального та підсвідомого, раціонального та символічного, міфопоетичного та побутово-повсякденного змісту
буття. Сценографія остаточно набуває окрім просторово-типологічних властивостей часову характеристику сценічного простору. Відтак, сценографія стає повноправною діючою одиницею спектаклю й трактується
як динамічний організм, що розвивається та контактує з
глядачем" [26, с. 97].
Візуалізація художньо-образного рішення вистави із
використанням дієвих предметних елементів оформлення кону представлена творчим доробком Тетяни
Медвідь. На думку Н. Руденко-Краєвської, "особливе
місце в її творчості посідали предметні, архітектурні та
фактурні атрибути, які протягом дії вистави ставали
візуальними дійовими особами" [28, с. 112].
Так, скажімо, у сценографічному рішенні п'єси "Гедда Габлер" Г. Ібсена, що її поставив у 1993 р. режисер
І. Борис на кону Харківського театру ім. Т. Г. Шевченка
"Березіль", сцена у першій дії заллята світлом, що випромінює умеблювання, строї акторів та конструкція
величезного каміну посередині композиції – усі атрибути сліпучо-білого кольору. Від каміну догори тягнулися
переплетені білі мотузки, прикрашені білими квітами. З
розвитком дії, коли стосунки героїв драми перестають
бути безхмарними, "чорні коси химерного плетення
з'являлися угорі і, як струмочки всепроймаючого бруду,
поволі, протягом усієї другої дії, заповнювали простір. У
фіналі чорне плетиво мотузок з чорними квітами повністю накривало камін, білі меблі та, ніби кубло змій, розповзалося по білому половику. Актори протягом дії змінювали костюми, спочатку на сірі, а у фіналі на чорні.
Глядач розумів – зрада, хіть і брехня зруйнували подружнє щастя" [28, с. 113].
Не менш виразним було сценічне художньо-образне
рішення вистави "В лабіринті" за п'єсою В. Винниченка
"Пригвождені", яку поставлено у 1996 році в Харківському театрі ім. Т. Г. Шевченка "Березіль" режисером
М. Яремківим. На думку Н. Руденко-Краєвської, пластична тема архітектурних елементів – колон – слугує сценографу за потреби зміни атмосфери вистави та посилення емоційного впливу на глядача. Так, у вищезгаданій постановці "у просторі сцени, на колі, яке оберталось, сім різновисоких колон, висотою від 3 до 5 м. Вони спиралися на білу ажурну базу і були увінчані такими
ж прозорими металевими капітелями, виконаними в
стилі модерн. Колони височіли над деталями інтер'єру:
меблями, прозорими сходами, світильниками, музичними інструментами, заповнюючи весь простір і надаючи місце для дії кожної сцени узагальненого спрямування. Кожна колона між базою та капітеллю мала металевий каркас, у який вмонтовано тригранні призми.
Конструкція нагадувала середньовічні теларії або античні періакти… кожну грань оформлено різними фактурами: чорним оксамитом, білим тюлем та дзеркальною
плівкою. Коли призми розверталися тим чи іншим боком, колони або розчинялися і ніби зависали в повітрі,

зливаючись з чорним оксамитовим задником, або білими стрімкими вертикалями підкреслювали піднесеність
сцени, або зчиняли емоційний хаос світловими відблисками від дзеркальної поверхні призми" [28, с. 114].
Творчість Андрія Александровича-Дочевського у
90-х роках дає приклади художньо-образних рішень
вистав, як-от "Король Лір" В. Шекспіра, що її режисером
був С. Данченко у 1997 році. Як згадує сценограф,
"простір коробки був абсолютно відкритим з оголеною
театральною машинерією. Добудовані технократичні
деталі: галерея праворуч і ліворуч, тильна іржава сторона утворювали умовний пакгауз. Інтермедійною завісою служила мапа Євразії ХІІІ століття в тому незвіданому вигляді, в якому її уявляли собі сучасники. Таким
чином знищувалося відчуття часу – минуле та сучасне
одночасно. Король Лір (Богдан Ступка) на початку вистави мечем розсікав мапу на шматки, кидаючи їх своїм
дочкам, в які вони куталися як в одяг. За розірваною
мапою з'являвся проржавілий пакгауз – королівство. У
момент бурі іржава стіна розліталася в різні боки, оголюючи піщану пустелю. Безліч етюдів з піском: посипання голови короля, фонтани з піску, тощо, говорили
про марність буття" 24]. Сама атмосфера вистави –
трагігротеск, як сформулював письменник В. Мельниченко, – потребувала сучасного, як на ті роки, й водночас позачасового сценічного рішення.
Іще приклад активізації ролі візуально-дійового компонента сценічного оформлення знаходимо у сценографії А. Александровича-Дочевського до вистави "Каїн"
Дж. Байрона, яку поставив у Львівському театрі "Воскресіння" режисер Я. Федоришин у 1993 році. "Велика
металева ферма утворювала в плані величезний лабіринт. До ферми було причеплено мішковину і прядив'яні канати, пофарбовані в колір червоної глини. Ферма на підвісах то злітала вгору, перетворюючись в
скелі, то зникала за порталом, показуючи глядачеві
тільки кінці обірваної тканини, що нагадували сталактити печери царства тіней, то опускалася вниз, що
створювало піднесення з жертовниками, або лягала
на планшет сцени, стаючи лабіринтом, по якому Люцифер водив Каїна. Після вбивства Авеля Люцифер
кидав в руки Каїна велику матерчату ляльку. Замість
обличчя в ляльки була золота посмертна маска. Лялька ніби приростала до Каїна, стаючи вічною ношею.
Контрастом до умовної фактурі мішковини-глини було
справжнє морське каміння" [24].
На думку В. Фіалка, у сценічному прочитанні режисера Станіслава Мойсеєва і художника Сергія Маслобойщикова "Дон Жуана" Ж. Б. Мольєра (Київський
молодий театр, 1997) саме витікання "пилу часів" –
білого порошку зі старовинного гобелену-муру – створює змістовний і образний коментар подіям, що розгортатимуться на сцені. Як тільки герої вистави торкатимуться меморіального надгробку з ледь помітним
написом "Дон Жуан", їхні одяг, волосся, обличчя, руки
вкриватимуться білим шаром пилу. Виникатимуть різноманітні асоціації, однак жодна з них не буде пов'язана з життєстверджуючими сенсами людського буття.
Від кожного дотику до гобелену-стіни повітря вистави
ніби наповнюватиметься флюїдами змертвілих почуттів, слів, що втратили свій сенс, вихолощеної сутності людських відносин.
Прикладом художньо-образного сценічного рішення
сценографа Олени Богатирьової є вистава "І сказав
Б…" за О. Шипенком у постановці В. Більченка у
1991 р. Приміщення Молодого театру – кін і навіть глядацьку залу – було трансформовано: широкий поміст
навпіл перерізав глядацьку залу і сам утворювався з
двох – відкритого і напівзакритого – майданчиків. На
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чаємо схожість в агресії, методах та зброї опонентів.
Під час зіткнення вже не зрозуміло, хто у чому винен.
Насилля у крайнощах значно прискорюється, коли відповідь на удар є більш потужною, ніж сам удар.
У суспільстві, побудованому на моделі змагальності,
відбувається пошук рятівних жертв, що знизять рівень
агресії. Р. Жирар показує, що цап відбувайло – це не
лише сучасна яскрава метафора з дещо зневажливою
конотацією. Ми звикли сприймати цапа відбувайла як
віктимну постать (від лат. victima – жертва), проте у
контексті християнства цей образ пов'язуєтся з добровільною жертвою, яка після вигнання або смерті стає
сакральною. Чому? Тому що вона виступила медіумом
деструктивної агресії і врятувала суспільство від її надміру. З іншого боку, це нагадує колективне санкціоноване вбивство, за яке ніхто не несе відповідальність. І з
цього дійства твориться мир і злагода.
Як зазначає Р. Жирар, "трагічний агон – це агон
без рішення", "трагедія – це рівновага ваг, але ваг не
справедливості, а насильства" [4, с. 60]. Це ситуація,
коли конфлікт принципово не може бути вирішений
мирним шляхом. Метафізичне бажання веде до саморуйнування, проте є вихід у певній конверсії свого бажання, свідомій відмові від нього. Звідси – ідея релігійного звернення. Жертва рятує ситуацію у міфологічній логіці саморуйнування. Жертва цапа відбувайла
після смерті або вигнання стає сакральною, тому що
вона врятувала суспільство від надмірної агресії. Жертва виступає як медіум агресії, і це стає двигуном
розвитку культури. Наявність цапа відбувайла заміщує
велике насилля на більш локальне.
Р. Жирар помічає, що у ХХ ст. насилля набуває колективного характеру, це століття геноцидів і терактів.
Жертвопринесення у ХX ст. перестає бути лише індивідуальним і набуває колективного характеру. Наприклад, геноциди цілих народів, теракти, дискримінація
спільнот за різними ознаками. Р. Жирар не робить чітких висновків у роботі 1972 року, проте цю тенденцію
він помічає, а сьогодні ми бачимо її розгортання. Він
аналізує війни з точки зору проявів насилля, де має
значення, хто нападає, а хто обороняється. Те, що люди наносять один одному удари, збільшуючи їх силу в
геометричній прогресії, проявляється не лише у війні, а
й у, наприклад, потлачі, де відплата стає все більшою,
що робить обмін нерівноцінним. Нерівноцінність у насиллі призводить до того, що посилюється неприязнь,
коловорот насилля стає тотальним і з нього неможливо
вийти. Двійники переживають конфлікт взаємного віддзеркалення, будучи схожими в агресії та її методах.
Насилля у крайнощах прискорюється, звідси новий образ апокаліпсиса Р. Жирара – повсюдна радикалізація.
Суголосними до цих ідей є ідеї французького філософа М. Маффесолі. Він досліджує соціокультурний
парадокс кінця ХХ – початку ХХІ ст. – особливу форму
соціальності як сукупності маргінальних співтовариств,
колективна чуттєвість яких презентує особливий дух
емоційної співпричетності, де розум та раціональність
заміщуються емоційним реагуванням. Це соціальність
множини, "племінна соціальність" або "нова соціальність малих груп". Приєднання до колективних емоцій
дає безпеку, проте ці колективні емoційні сили
М. Маффесoлі розуміє в конфліктній перспективі, приписуючи динамічну енергію переважно "темній" компоненті, адже лише борoтьба й аморальні дії можуть
ствoрити соціальну сoлідарність. Сучасне суспільство
він бачить як мережу егоцентричних локальних афективних груп, які oтримують життєву енергію за допомогою боротьби і насильства. З одного боку, в невелич-
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ких спільнотах твориться простір суверенності, що
відчужує людину від економічного та політичного порядку, з іншого – влада усіляко має підтримувати цю
суверенність. Стабільність цієї системи М. Маффесолі
пропонує розглядати як "конфліктну гармонію" [9].
М. Маффесолі продовжує скептичну лінію Р. Жирара,
який, власне, сперечався з К. Лоренцом стосовно оцінки внутрішньовидової агресії, про яку вже йшлося.
Напружені стосунки "завдяки інстинкту агресії і створеному ним ранговому порядку можуть надавати суспільству у багатьох відношеннях корисну структуру і
міцність" [8, c. 93]. Сам Р. Жирар вважав, що агресія,
яка проникає всередину групи, "руйнує механізми соціального буття і ставить суспільство в цілому на
грань життя і смерті" [4, с. 70].
Отже, насилля завжди бореться проти істини. Примирення – складний процес усвідомлення, що розрізнень немає і ми можемо дійти згоди, адже "… хто б не
грав насиллям, зрештою, сам стане його іграшкою" [4,
с. 342]. Р. Жирар пише про "принципове значення, яке
має метаморфоза згубного насильства для будь-якої
людської спільноти. І оскільки є принципова нездатність
будь-якої спільноти проникнути в секрет цієї метаморфози, це призводить до того, що люди стають приреченими на ритуал" [4, с. 143].
Сьогодні повсюдний радикалізм розгортає інверсійну модель жертвопринесення, коли жертви стають масовими (війни, геноциди, теракти). Австрійський вчений
В. Краус пише про особливості сучасних форм нігілізму,
говорячи про мутацію його історичних моделей. На його
думку, проблема нігілізму замовчується, адже "нігілізм
злився зі своєрідним неврозом і відбувся їхній "ядерний
синтез"" [7, с. 53]. Проте властиві людині агресивні потяги, на думку філософа, приборкати можливо лише
через поступовий розвиток ціннісної сфери. Це єдине,
що може запобігти самознищенню людства. В. Краус
зазначає, що "у політичних диктатурах, як-от гітлерівський режим чи комуністичні держави, нігілістичні настрої
можуть стати масовим явищем у колосальних масштабах і з жахливими наслідками" [7, с. 93].
У цьому контексті ідея міметизму, запропонована
Р. Жираром, набуває більш загрозливого характеру. Негативний міметизм у зв'язку з біологічними механізмами
мімікрії розглядає Р. Кайуа, і він зазначає, що уподібнення може бути негативним. Так, "нерідко комаха уподібнюється не просто рослині або речовині, а й гнилій рослині або речовині, що розкладається" [6, с. 98]. Р. Кайуа
говорить про викривлені форми психастенії, адже пізнання "прагне до усунення усіх розрізнень, до редукції
усіх опозицій, так що метою його є запропонувати нашій
чуттєвості ідеальне вирішення конфлікту з навколишнім
світом і тим самим задовольнити її прагнення уходу від
свідомості і життя" [6, с. 102].
У врегулюванні конфліктів архаїчна жертва, за
Р. Жираром, могла стати причиною усунення конфлікту
через жертвопринесення. У сучасних конфліктах часто
присутня маніпулятивна стратегія – жертва, навпаки,
стає причиною конфлікту та зумовлює його виникнення.
Тому ідея жертви для нас сьогодні означає дещо інше.
Уявлення про індивідуальну жертву усувається на другий план. Сьогодні дискурс жертви – це статистика смертей в авіакатастрофах, автокатастрофах, нещасних
випадках, пандеміях тощо. Рефлексувати власну трагедійність буття та "жертву в собі" стає практично неможливим в нарцистично-гедоністичній орієнтації культури. За В. Краусом, сьогодні агресія не знаходить
виходу, вона спрямовується або на себе, або на інших, є знищенням або самознищенням. Як і в трикут-
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ність і, відповідно, спосіб мислення й світовідчуття не
були викоренені із української культури, але її використання переважно було зосереджено на дидактичновиховних аспектах, що не передбачало наявності глибоко символічного сакрального змісту художніх творів.
"Символіці та емблематиці надавалось широкого синкретичного змісту. Маючи прямий стосунок до літератури, поезії, до всієї цілості духовної культури свого часу,
вони глибоко сягали в усі види образотворчого мистецтва" [6, с. 17]. Використання алегоричних можливостей
образотворчого мистецтва у процесі духовного повчання, поряд із впливом слова Святого Письма, на думку
Галятовського, було вкрай необхідним і бажаним. Наочність алегорично-образних морально-етичних посилів
іноді була набагато впливовішою, аніж дія слова (пригадаймо західні аналогії щодо живопису як "Біблії для
неграмотних"). Але у той же час Галятовський виступає проти використання символічно-алегоричної образності античності (Нептуна із його символом – тризубом, Аполлона із лютнею, Купідона із стрілами та луком тощо), зважаючи на її язичницьке походження.
Йосип Туробойський, що навчався у Київський академії, також відзначає наявність філософсько-етичної
складової в алегоричних зображеннях, які у такий спосіб виступають повчаннями для людей.
Символічно-алегоричне
світобачення
присутнє
практично в усіх творах Г. Сковороди, притчеподібна й
багатозначна мова якого є надзвичайно складною для
багатьох дослідників саме з причини множинності інтерпретацій. Як зазначає Д. Чижевський, "мова Сковороди є мова образів і символів. Навіть ті слова, які вже
придбали науково-філософічне значіння в сучасній йому філософії або ще в античності, він повертає до їх
первісного образного значіння. Мова Сковороди повертається до материнського лона символіки. Тут на допомогу йому приходить і символіка народної поезії, і символіка античного неоплатонізму, і символіка християнська, як отців церкви, так і української полемічної та
проповідної літератури XVI–XVIIІ віків" [12, с. 36]. На
думку Чижевського, Сковороду варто було б порівнювати не із Сократом, що відзначався суворою логічністю й
раціоналізмом, а із досократиками, погляди яких містили
символічну багатозначність уявлень про першопричини
буття, які вони шукали у чотирьох першоелементах.
Сковорода зазначав, що давні мудреці, на відміну
від сучасників, користувалися символічною мовою, яка
надавала можливості у повній мірі передавати істинні
смисли, що не піддаються буквальній передачі. Такими
були Піфагор і Платон, про це також писав і Цицерон у
праці "Про старість", наголошуючи, що "древні мудреці
мали свою мову особливу, вони зображували думки
свої образами, ніби словами. Образи ті були фігури
небесних і земних тварей, наприклад, сонце означало
істину, кільце або змій, звитий у кільце, – вічність, якір –
твердження або пораду, голуб – сором'язливість, птах
бусел – богопочитання, зерно та насіння – помисел і
думку. Були й вигадані образи, наприклад, сфінкс, сирена, фенікс, семиголовий змій та інші. Печатка кесаря
Августа мала із кільцем якір, оповитий стрімким морським звіром дельфіном із цим підписом: Festina lente,
тобто поспішай (завжди) поволі. Образ, що містив у собі
таємницю, називався по-еллінськи emblema" [9, с. 377378]. Можна сказати, що Сковорода розмежовує суто
символічні образи, що виводять нас на розуміння смислу, який лежить за їх межами і на який цей образ вказує, та фантастичні – образи міфічних істот, які, на його
думку, позбавлені символічної наповненості, оскільки
не можуть бути використані для певних дидактичних
повчань і передачі прихованої мудрості. В одному із

своїх діалогів Сковорода вкладає в уста Лонгіна розмірковування про символічну природу Біблії, що створена
Богом "із священно-таємничих образів. Небо, луна, сонце, зірки, вечір, ранок, хмара, дуга, рай, птахи, звірі,
людина та інше. Усе це суть образи висоти, небесної
премудрості, показаної Мойсею на горі; усе це й уся
твар є стень, що утворює вічність" [9, с. 379]. Тут проступають неоплатонічні мотиви уявлення про внутрішню наповненість усього живого божественною сутністю,
частина якої є в усіх божественних створіннях, що постають символами Творця, унаочненням його мудрості.
Символізм ізраїльської картини Сковорода розтлумачує
в діалозі між Фаррою та Ізраїлем, вказуючи на те, що
пташка летить через море до невидимого берега, оскільки на її березі відсутній мир.
Як зазначає Жолтовський, "є підстави вважати, що
Г. Сковорода власноручно ілюстрував рукописи своїх
творів символічними малюнками. В "Алфавите, или
Букваре мира", прикрашеному малюнками з відомого
видання петровської доби "Символы и эмблемы", він
говорить, що символічне зображення це – "мудрая картина", вона "есть планом, представляющим обширность целой книги", тобто підкреслює сконцентрованість та глибину символічного зображення. В дальшому
тексті філософ тлумачить у філософсько-етичному
плані низку образних алегорій" [6, с. 20]. Ці висловлювання Сковороди чітко визначають пріоритетність культури Слова над культурою Візуального образу, що може бути лише символічним продовженням або унаочненням утаємниченого смислу тексту – книги. Візуальні
образи не є для Сковороди більш значущими, ніж слово, вони підпорядковані йому.
І. Бондаревська також наголошує на "оповідальній"
[3, с. 148] функції українських релігійних зображень барокової доби, які позбавляються аскетизму й відстороненої статичності канонічного мистецтва і ніби вступають у діалог із глядачем, промовляють до нього, доносячи певний біблійний зміст, викликаючи емпатію до
живописних персонажів, ніби вони є живими й реально
присутніми у повсякденному житті. "Наголос на тому,
що ікона "ніби говорить" і що "не вистачає тільки слова", щоб зображення було зовсім живим і натуральним,
вказує на риторичний спосіб сприйняття зображення як
висловлювання, яке виявилося красномовним і переконливим" [3, с. 147]. Подібна оповідальність вперше в
історії образотворчого мистецтва з'являється у Джотто,
який у розписах падуанської капели дель Арена (Скровен'ї) вдається до подібного новаторства, сюжетно розгортаючи історію Святого Письма у "блоках" фрескових
образів, що ще позбавлені такої потужної емоційності,
чуттєвості й іманентності, як барокові зображення. Хоча
фрески Джотто й вперше демонструють нам наявність
емоційної складової в релігійних сюжетах, але її насиченість і концентрація не йде у жодне порівняння із образами бароко. Ця оповідальність в українському образотворчому мистецтві доповнюється текстовими поясненнями, завдяки яким ще у більшій мірі на розумовому
рівні нам стає зрозумілий сюжет. Як зазначає українська дослідниця Л. Стромилюк, "у розписах Софійського
собору так само, як і у розписах Троїцької надбрамної
церкви, прослідковується одна з найсуттєвіших рис барокового живопису – його дидактичність, а розписи постійно виступають разом зі словом. Тексти не просто
пояснюють зміст зображеного, але й надають їм певного багатства сенсів" [10].
Широке розповсюдження друкарства книжок, що
приходили на зміну рукописним – скарбам, раритетам,
– й відкриття нових можливостей граверної техніки
привели до зближення культури Слова й Візуального
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образу, але все ж таки на засадах підпорядкованого
положення останньої, що виступала засобом посилення дидактичної функції тексту. Саме алегоричносимволічна образність з її можливостями здійснення
повчання у непрямій, переносній формі надзвичайно
пасувала книжковому оформленню й ілюструванню,
про що пише в листі до Варлаама Ясинського Лазар
Баранович [6, с. 20], обговорюючи алегоричне оформлення до видання власних проповідей. Він намагається
за допомогою алегоричних ілюстрацій, сюжети яких
відсилають до біблійних текстів, а також образів народних свят, візуально передати основний лейтмотив так
званої "книги живота". Центральний образ Христа, розміщений на титульному аркуші, символічно знаменує
спрямованість тексту. Він зображений в оточенні святих
та янголів, а також Богоматері, що гуртом тримають
книгу, виступаючи алегоричним унаочненням божественної підтримки книжної премудрості. "Доповнюючи
далі свій проект складними алегоричним мотивами,
Л. Баранович називає його "емблематичною поезією""
[6, с. 21]. Також у дусі "емблематичної поезії" із використанням різноманітних алегоричних образотворчих ілюстрацій, із застосуванням розпису олійними фарбами
по блакитному шовку зроблений "панегірик почепського
протопопа Матвія Телесницького, піднесений ним в
1742 р. імператриці Єлизаветі Петрівні" [6, с. 21]. Він
рясніє традиційними християнськими символами, які
розсудливо використовуються у контексті прославлення монаршої влади й усієї Російської імперії, що візуалізується в образі імператриці, над якою розміщений трикутник, що вказує на її божественне походження, а також янголи, які прославляють її могутність. Пророк Самуїл благословляє й помазує її на царство, цар Давид
подає цариці корону і скіпетр – символи монаршої влади, а розміщені внизу апостоли Андрій та Петро закладають під її ногами твердий камінь – алегорію вічності й
непорушності правління – та вручають орден Андрія
Первозванного. Також присутні на зображенні й свята
Катерина, й Петро І зі своєю дружиною Катериною, благословляючи нову царицю на управління державою.
У символічно-емблематичному стилі була виконана
й титульна сторінка книги І. Галятовського "Ключ разумінія", "в центрі якої – зображення ключа. Назву книги
пояснює вміщена на ключі цитата з Євангелія від Луки
зі згадкою про ключ розуміння. В медальйонах рамки
зверху зображення вінчання Богородиці, зліва сюжетні
ілюстрації, яким надається символічного значення, що
його пояснюють відповідні цитати зі Старого і Нового
Завіту. Так, в лівому верхньому кутку – зображення сівача, над яким вислів з Євангелія" [4].
Подібні зразки емблематичної поезії із алегоричними ілюстраціями-гравюрами набули поширення в українських колегіумах – Київському, Харківському, Переяславському та Чернігівському. Численні видання панегіриків, наукових і просвітницьких творів уособлювали
органічне поєднання тексту й візуальних зображеньалегорій. Наприклад, у ""Євхаристиріоні" – панегірику
на честь Петра Могили, складеному київськими "спудеями" у 1632 р., – дев'ять парнаських муз на чолі з Аполлоном прославляють митрополита" [6, с. 26].
Розуміння символічно-алегоричних образів не викликало в тогочасних українців особливих труднощів,
що говорить про ефективність багатовікової традиції
привчання слов'ян до сприйняття та розуміння біблійної
образності, візуалізованої в іконописних творах за суворими канонами, вкоріненими у візантійську традицію.
Але, оскільки як у російському, так і в українському образотворчому мистецтві відбувалися численні зміни,
пов'язані із розширенням канонічної образності й вико-

~ 91 ~

ристанням великої кількості нових символічноалегоричних варіацій, з'явилися друковані видання,
покликані роз'яснювати символічно-алегоричні образи.
Так, у виданні 1705 року під назвою "Символи та емблемати" [11], що було ініційоване Петром І, були викладені основні символічні значення емблем – під ними
розумілися саме візуальні зображення, що мали символічний зміст. Наприклад, емблематичні зображення
їжака і черепахи мали декілька символічно-алегоричних
тлумачень. Український аналог роз'яснення символічноалегоричної іконографії мав назву "Ифика ієрополітика,
или Філософія нравоучительная символами и пріудобленіями изьяснена к наставленію і пользе юним" й був
надрукований у 1712 році та, користуючись великим
попитом, тричі перевиданий. Як зазначає Жолтовський,
художники того часу активно користувались цим виданням під час здійснення монументальних розписів, в іконописі, а також у повчальних мотивах світського живопису, іноді сповнюючи його народним колоритом або
спрощуючи художні форми.
Дослідниця символічних особливостей українських
стародруків А. Денисенко вважає подібні видання емблематично-символічними, підкреслюючи, що "емблематичні, або символічні книги – особливий жанр, що поєднує образ зі словом і є своєрідним словником іносказань. Емблема (або символ у цьому сенсі) складалася з
трьох частин: inscriptio (titulus, motto, lemma) – девізу,
pictura – малюнка та subscriptio (declaration, epigramma)
– віршованого підпису. При цьому малюнок був не ілюстрацією до тексту, а одним із елементів творення сенсу. Вважають, що виникнення цього жанру зумовила
"Ієрогліфіка" елліністичного автора Гораполлона – трактат, в якому зроблено спробу тлумачити давньоєгипетські ієрогліфи як ідеограми, а не як літери. Згаданий
твір було віднайдено у 20-х рр. XV ст. Тричленна структура емблематичних книг і особливе співвідношення в
них образу та слова – це те, що було визначено внаслідок викладу міркувань Гораполлона" [4]. Подібне поєднання візуального образу зі словом ще раз підкреслює
рівноправне й взаємодоповнююче існування цих форм
художнього вираження в межах барокової культури.
Важливим постає факт, що спектр символічноалегоричних образів, який містився в "Ифиці", не був
обмежений лише біблійною тематикою, роз'яснюючи
прихований зміст зображень з античної міфології або
історії, народних обрядів та звичаїв тощо. Це свідчить
про поступове послаблення ворожості до використання
античних мотивів в українській образотворчій традиції й
усе більше розповсюдження європейського духу на
теренах вітчизняної барокової культури, що зумовило
мирне співіснування біблійних персонажів із "паганськими" божествами, адже "серед гравюр "Ифики…" поряд з Бахусом на бочці бачимо зображення жертвоприношення Авраама" [6, с. 24]. Образи античних героїв
також охоче використовувались у дидактичних цілях,
візуалізуючи, наприклад, безрозсудність молодості в
алегоричній фігурі Геракла. Безглуздість безтурботного
і метушливого існування представляла алегорична постать Амура, який розважається пусканням мильних бульбашок. Ці алегоричні персонажі могли потрапити як
до світських розписів будинків або декорування речей
та предметів побуту, так і до церковних розписів, у залежності від бажання й мети замовників.
"У графічному циклі «Ифіки…» простежується кілька
тематичних ліній. Наприклад, тему моральних цінностей
розкриває ряд гравюр: «Стидіниє», де зображено дівчину, що закриває обличчя серпанком. На гравюрі «Дружество» відтворено два крилатих серця. На гравюрі «Щедрість» бачимо джерело води. Тут людська риса характе-
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ру порівнюється з джерелом. Доводиться думка, що матеріальний статок щедрої людини ніколи не зменшиться,
як і вода в джерелі. Далі "Ифіка…" розвиває тему прославлення освіти і вченості в гравюрах «Академія» і
«Книг чтеніє». Темі картання суспільних вад присвячені
гравюри «Хищение», «Зависть», «Осужденіє»" [4].
У зв'язку із широкою затребуваністю подібних тлумачних видань поряд із "Ификою.." у Петербурзі в
1788 р. було видано Нестором Амбодиком-Максимовичем книгу під назвою "Емблемы и символы" [6, с. 25],
в якій було надруковано понад тисячу символічних зображень із детальними поясненнями. "Христофор Джиарда (1626) описує сутність і призначення «символічних
зображень», зазначаючи, що «ці алегоричні персоніфікації – не просто слова, перекладені мовою малюнка, а
каталізатори, завдяки яким душа, ув'язнена до темної
печери тіла, може схопити образ справжньої природи
чеснот і мистецтв»" [4].
Як і в країнах Західної Європи, українська культура
цього часу загалом й образотворче мистецтво зокрема
поставали достатньо неоднорідним феноменом із різними векторами спрямування та внутрішнього живлення, що, з одного боку, відповідали запитам аристократії
й духовенства, а з іншого – були максимально наближеними до низової, народної культури. На відміну від
західної низової, яку Бахтін визначив як "карнавальну",
українська народна культура більше співвідноситься з
образом "вертепу", що поставав певним протиставленням культурним зразкам "верхів". Як зазначають
Л. Сафронова і А. Ліпатов у збірці "Бароко у слов'янських культурах" [1, с. 7], специфічні прояви бароко були
досить відмінними на різних рівнях культури, серед яких
низовий активно продовжував середньовічні традиції,
використовуючи популярні образи народної культури у
нових барочних контекстах, а також у сплаві із професійною творчістю. На думку авторів, барокові низові образи
у силу своєї наближеності до традицій сміхової культури
містили у собі елементи певного примітиву, наївної реалістичності, завдяки чому ставали набагато зрозумілішими й доступнішими за більш професійні та майстерні
зразки, виконані у класичній манері.
Одним із найбільш розповсюджених образів так
званого жанру народної картини в українському аматорському живописі XVIIІ ст. був козак Мамай (перші
згадки пов'язані із ляльковим персонажем українського
вертепу), зображення якого у побуті українського селянства займало не менш поважне місце, аніж традиційні ікони. Незмінні атрибути Мамая – кінь, кобза, дуб,
чарка та штоф – набували алегоричного змісту й візуалізували характерні риси української ментальності, такі
як воля (зображення коня), могутність (образ величезного дуба), співучість (кобза) тощо.
Народні мотиви наповнювали національним алегоричним колоритом й інший жанр українського живопису
– народну ікону, в якій також втілювалися образи селянського примітиву із потужною силою чуттєвої насиченості, які були притаманні реальному життю українського люду. Особливого колориту набув народний іконопис
Гуцульщини і Карпат, унікальні зразки якого знаходяться в колекції Національного художнього музею України.
Невідомий гуцульський майстер із села Космач, що є
автором цілого ряду ікон із колекції музею, вводить у
свої роботи завдяки наївній, аматорській техніці виконання надзвичайне відчуття не-потойбічності біблійних
персонажів, де навіть обличчя Христа (ікона "Деісус")
нагадує лице простого сільського гуцула й тому є надзвичайно близьким і зрозумілим для українця тієї місцевості. Площинність і умовність зображення, відсутність пропорційності, наявність символічно-алегоричних

атрибутів та фольклорних елементів різко контрастують
із бароковим іконописом професійних живописців, що
вже на той час віддавали перевагу західноєвропейським реалістичним традиціям. У цій же манері виконані
ікони "Апостоли", що були частиною іконостасу гуцульської церкви Святої Параскеви, а також "Покрова".
Народні мотиви присутні й у таких найбільш розповсюджених і популярних у XVII–XVIIІ ст. в Україні іконописних символічно-алегоричних композиціях, як "Христос-виноградар", "Недріманне око", "Розп'яття із виноградною лозою", "Пелікан", "Христос у виноградному точилі" тощо, які із використанням традиційних прийомів
разом із фольклорними мотивами зображують сутність
євхаристичної таємниці. "Більшість таких зображень мала певні зв'язки з образами народного мистецтва, зокрема з "деревом життя". Перекликаються з цим мотивом і
генетично споріднена з середньовічною культурою геральдична композиція "Древо від кореня Ієсеєвого" або
хрест, обвитий виноградною лозою, Христос витискає
гроно винограду, Христос в чаші та інші" [6, с. 37].
"Зображення пелікана, що роздзьобує свої груди,
годуючи пташенят власним м'ясом і кров'ю, було поширене у католицькій іконографії. Пензлем українських
живописців воно було перетворене на картини, по суті,
декоративні, в яких замість незграбного пелікана малювався граціозний лебідь" [2, с. 132]. Не дивно, що символічно-алегоричний образ пелікана, який, за середньовічними легендами, вириває частини свого тіла, щоб
нагодувати ним своїх пташенят, і уособлює, за християнською традицією, жертовну смерть Спасителя, співвідноситься в українській ментальності із любов'ю батьків до своїх дітей та самопожертвою заради їхнього
щасливого життя, відходячи при цьому від суто канонічного розуміння даного символічного образу. Сімейні
цінності для українця мають стрижневе, фундаментальне значення, навантажуючи іконописне зображення
пелікана суто іманентним, національно забарвленим
змістом. Елементи народного примітиву, умовність зображення й фольклорні елементи ще більше наближують даний образ до широких верств простого населення, трансформуючи ідеї християнської жертовності зрозумілою й широкодоступною мовою.
Як зазначає П. Білецький, "дуже поширеним був
сюжет "Недріманне око". Хлопчик-Христос зображувався в таких іконах сплячим, зручно примостившись на
хресті, біля якого лежать призначені йому для майбутніх тортур знаряддя – цвяхи, списи, терновий вінець,
канчук, стоїть стовп, до якого його мають прив'язати
катуючи" [2, с. 130].
Символічно-алегоричний іконописний образ "Христавиноградаря" містить у собі не тільки натяк на євхаристичну таємницю причастя, яка із національним колоритом уособлена фігурою Христа, що вичавлює виноградний сік – символ крові Спасителя – в ритуальну євхаристичну чашу на фоні дерев'яного хреста, оповитого виноградною лозою, та кам'яної труни, а й мотиви селянської
щоденної праці – важкої та жертовної. "Є тут щось від
образу того доброго божества, яке допомагає селянинові
і його праці, того Христа, що ходить за селянським плугом, як про це співається в народній щедрівці. Мабуть, у
цьому й полягає основа популярності цього образу в
старому українському іконопису" [6, с. 38].
Серед представників так званої високої культури української "верхівки" був дуже розповсюджений іконописний сюжет "Покрови", інтерпретований у національному ключі як захист та покровительство духовенства,
монарших осіб та козацького гетьманства, що представлені на іконі першої пол. XVIII ст. з колекції Національного художнього музею України "Покрова з Богданом
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ЕСЕ:
ЄГИПТОЛОГІЧНА ТЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Присвячено проблемі моделювання образу Стародавнього Єгипту у творчості Лесі Українки як одного з популярних
спрямувань інтересів інтелектуалів ХІХ – початку ХХ ст. Визначено, що формування цього образу є результатом її солідних єгиптологічних знань, сформованих як через знайомство із сучасною їй науковою східнознавчою та єгиптологічною літературою, так й через безпосереднє вивчення давньоєгипетської культурної спадщини під час її перебування у
Єгипті та відвідання його музеїв і стародавніх пам'ятників. Наголошується на тому, що єгипетські нариси Лесі Українки стали першою спробою української орієнталістики впорядкувати знання про Схід на українській ментальній основі.
Підкреслюється, що поезія Лесі Українки на єгипетські теми є оригінальним мистецьким увиразненням її "Історії східних
народів", власне – висловлених у ній поглядів на особливості розвитку стародавніх цивілізацій.
Ключові слова: Леся Українка, східнознавство, єгиптологія, Стародавній світ, Стародавній Схід, Стародавній Єгипет.

Культура Стародавнього Єгипту – одна із найдавніших в світі й одна з найрозвиненіших. Давні єгиптяни
створили ієрогліфічну писемність, літературу, музику,
скульптуру – монументальну та кам'яну та дрібну пластику, настінні розписи тощо – й архітектуру, яка пережила тисячоліття.
На тлі загальноєвропейського захоплення східним
мистецтвом на межі ХІХ – ХХ ст. цілком закономірним
виявляється орієнтальний акцент у житті та творчості
видатної української поетеси, письменниці, перекладачки Лесі Українки. Ще упродовж 1890–1891 рр. вона
написала для навчання своєї молодшої сестри Ольги

посібник "Стародавня історія східних народів". Основним джерелом служила книга Луї Менара "Історія давніх народів Сходу" 1882 р. Ця праця, що в силу своєї
природи мала компілятивний, описово-дидактичний
характер, усе ж увиразнювала ті періоди й колізії розвитку людства, які найбільше цікавили молоду авторку [8].
Вивчення Лесею Українкою сходознавчих досліджень,
осмислення історії, вірувань, звичаїв східних народів
поглибили орієнталістську тематику в її поетичній та
драматичній творчості, спонукали до перекладацької
діяльності. Я. Рудницький пише: "Перешукуючи історичні джерела, вона натрапила на різні цікаві теми для
© Сошніков А. О., 2021
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літературного опрацювання. Так, у поемі "Сфінкс", написаній 24 липня 1900 р., Леся Українка відтворює історію походження славної скульптури" [10]:
"Колись давно, під сонцем полудневим, / Серед мовчазної розлогої пустині / І розпачливо-мертвого простору / В душі раба, що зріс в тяжкій неволі, / Вродилась
мрія і запанувала / Над ним, своїм творцем, потужно й
міцно, / Міцніш від влади сильних фараонів. / І наказала
мрія взяти камінь / З гарячих скель лівійської пустині / І
з нього витесать дивну подобу / На вічну загадку вікам
потомним. / І став тесати раб гарячий камінь, / І все
було палким в годину творчу: / І небо, і земля, і камінь,
і різець, / І серце майстра; мов гарячий присок, / Летіли
з-під різця уламки дрібні. / І згодом на розпеченім піску /
З'явився твір, немов жива потвора: / Ліниве тіло лева
простяглося, / Мов спекою пригнічене в полуднє, / Та
загадкова людська голова / Здіймалась гордо і дивилась
просто / Камінним поглядом поперед себе, / А на устах
був усміх зловорожий. / Той погляд і той усміх був страшніший, / Аніж убійче сонце у пустині. / І та потвора стала в людях богом, / Їй будувалися просторі храми / З
важкими колонадами; а барки, / Убрані лотосом, несли їй
жертви. / Легенди почали складать про неї, / Закрашені у
густу барву крові; / Співали їй свої пісні поети, / А вчені
будували піраміди / З книжок, що мали загадку вгадати /
Очей таємних і ворожих уст. / Там списані були усі імення / Тої потвори: Сонце, Правда, Доля, / Життя, Кохання і
багато інших. / Та краще всіх пристало слово: Сфінкс – /
Воно таємне, як сама потвора" [9].
Вже наступного дня, 25 липня 1900 р., написала Леся Українка іншу поему, "Ра-Менеїс". Онім "Ра-Менеїс"
пояснюється так: "Ра" у стародавніх єгиптян – верховний бог Сонце; друга частина імені, "Менеїс", пов'язана
з першим царем Єгипту Меною. "Мена" означає "міцний", "вічний". А обраний жанр легенди дав змогу домислити образ, посилюючи конотацію деспотизму. Йдеться про те, як в добу панування однієї з численних династій (їх було десь більше трьох десятків) після смерті
цариці повсталий народ розгромив похоронну процесію
по дорозі з палацу до уготованої для владарки піраміди, а тіло цариці закинув в пустелю:
"Ра-Менеїс була горда цариця, дочка фараонів, /
Гарна й страшна, мов Урея, змія золотая, / Що обвивала подвійний вінець двох Єгиптів, / Мала чоло діамантове й темні рубінові очі. / Вдача в цариці була, мов
Нілу підступнії води, / Що випливають з таємних джерел, не відомих нікому; / Влада цариці була, немов африканськеє сонце, / Мов потужний самум, що не хоче й
руїни лишити. / Весь Єгипет стогнав, мов співучий колос у пустині, / Владу важку несучи гордої Ра-Менеїс; /
Часом він ворушивсь, наче лев у кайдани закутий,
/ Глухо порикував, наче підземний вогонь, / Тяжко придавлений гнітом гори кам'яної. / Але як тільки з'являлась до люду цариця / З гордим, немов діамантовим,
чолом, як тільки / В темних, карих очах прокидались
рубінові іскри, / Миттю лев той народний під ноги цариці
лягав, / З усміхом сфінкса цариця йому наступала на
шию. / Ра-Менеїс панувала і в храмах нарівні з богами. /
Всі камінні богині робились до неї подібні; / Руки майстрів заселили пустиню навколо Єгипту / Людом колосів з
обличчям гордої Ра-Менеїс. / І не було ні одної струни
на єгипетських арфах, / Щоб не співала хвали повновладній цариці Єгипту. / Ра-Менеїс будувала собі піраміду в пустині, – / Більше лягло там людей, ніж каміння,
паленого сонцем. / Але не встигла вгорі загостритися
царська могила, / Як над Єгиптом було вже одне тільки
сонце – небесне. / Ра-Менеїс на пурпурове ложе злягла
– і не встала. / Тихо лежала цариця в сповивачах, повних бальзаму, / З блідо-злотистим обличчям, неначе з

слонової кості, / А над чолом, як і перше, сіяла корона –
/ Двох Єгиптів вінець і змія золотая Урея. / Ра-Менеїс
положили у барку червону, / І поніс її, тихо колишучи,
далі, все далі / Ніл жовтоводий, свята непрозорая річка.
/ В білих убраннях жерці в срібнії сістри дзвонили, /
Плачем великим ридали невільниці чорні, / Шати свої
роздираючи, ранячи тіло до крові, / Густо-червонії краплі падали в жовтую воду; / Арфи сумні голосили, квилили єгиптянок співи; / Лотоса квіти блакитні, в'янучи,
гнулись додолу. / І плила так червоная барка, мов сонце, на захід. / Ледве ж на берег пісковатий, де вже виднілись високі / Гори-могили царські, винесли тіло цариці, – / Люд заступив йому путь. Бачив лев, що розбиті
кайдани! / Білих жерців розігнав, потопив усіх чорних
невільниць, / Вирвав арфи в єгиптянок і на тріски поламав, / Лотоса квіти стоптав і барку спалив на кострищі, /
Тіло цариці закинув далеко в пустиню, в піски. / Там їй
вихри щороку могилу рухому робили. / Сонце лило свій
огнистий бальзам на дочку свою вмерлу" [7].
Поки "дочка сонця" перебуває на троні – вона на чільному місці, перша в ряду. Зовсім іншим постає в творі
уже посмертне буття богорівної цариці: її забувають.
Араби знаходять мумію і продають європейцям – так
дочка фараона потрапляє у вже зовсім іншу історичну
добу, одначе весь колорит опису її – давньоєгипетський. Тут Лувр чи то Британський музей – "новітній
храм", робітники, що вивантажують саркофаг, – "білі
раби", європейська еліта – "нові фараони".
"Час летів, і пройшли над Єгиптом віки незчисленні.
/ Вже й могили царські почали западати в руїну, / Вже й
імення царські почали западати в непам'ять, / Руйнувать стали руки безбожних гробниці і храми, / І не раз,
як рука, чи повітря, чи сонце торкались / Тисячолітнього
трупа – він розпадався на порох, / І сміялись безумні
нащадки, що й мумії предків не вічні… / Раз на північ
ішов караван, щоб одправить за море / Награбовані
скарби з руїн фараонів забутих. / Попереду везли саркофаг величезний порожній, / Чорний камінь на сонці
блищав, мов розпечена бронза, / Ледве сунули десять
верблюдів тягар той пекучий. / Раптом передній погонич, ідучи, спіткнувся. / Глянув додолу й відскочив,
ужалений страхом, – / Під ногами у нього лежала гадюча голівка, / І палали, мов іскри, на сонці червонії очі /
"Ля Ілляга! – сказав йому шейх каравану. – / Ся гадюка
не з тих, що збавляють життя правовірним, – / Гляньте,
вона золота, в неї очі – коштовні рубіни". / І власноручно почав підводить з піску ту гадюку, / Але слідом за
змією з піску підвелося зненацька / Мертве обличчя в
подвійній короні Єгипту, / Ра-Менеїс підвелася, дивнонетлінна цариця, / І здавалось, мов погляд таємний
ховають закриті повіки, / А блідії уста ледве стримують
усміх ворожий. / Скам'яніли погоничі, вгледівши мертву
царицю. / Тільки шейх правовірний не втратив святого
спокою, / Він не лякався жінок, ні живих, ані мертвих, /
Звик тільки ціну складать їм на гучних базарах. / Він
подумав: "Ся жінка ціни в нашім краю не має, / Але безумнії джаври заплатять безумнії гроші" – / І наказав
обережно забрати з піску ту царицю / І покласти її в
саркофаг, не грабуючи злота. / Царським ложем здавалася чорна важка домовина, / Як заблищала над нею
змія золотая Урея. / Але закрилося гучно каміннеє віко,
/ Ра-Менеїс заховалась назавжди від ясного сонця. /
Далі пісками сипкими до моря подавсь караван, / Без
перешкоди дійшов до приморського людного міста. / Не
помилився розсудливий шейх: справді, джаври безумні
/ Гроші безумні йому заплатили за мертву царицю / І
повезли її геть через море на північ. / Там на півночі,
далеко, в тім місті, що вкрите туманом, / Де так шумує
життя, мов холодний потік верховини, / Люди північні
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поставили храм для богів всього світу, / Він же й гробницею був для всього, що колись панувало. / Тільки
боги не були вже богами, а все неживеє / Там навіки
втеряло надію воскреснути знову. / Отже, в тім храмі
покласти хотіли гордую Ра-Менеїс. / Плив корабель,
роздираючи хвилі, не день, не годину, / Витримав бурі,
не збився з дороги в тумані, / Тишу морську переждав,
минув усі скелі підводні, / Далі і далі все мчав, пронизаний вітром холодним. / І чим далі на північ плила неживая цариця, / Тим холодніша ставала пекуча колись
домовина, / І виступали на чорному камені сльози солоні. / Як привезли саркофаг вже до брами новітнього
храму, / Був він холодний, важкий, мов крижина з північного моря, / Як підняли його білі раби, щоб понести й
поставити в храмі, / Руки не здержали, впав саркофаг, і
земля застогнала. / Десять рабів він скалічив і сам розколовся надвоє. / Леле! розбилося ложе гордої РаМенеїс! / І сказали один до другого нові фараони, / Ті,
що платили за неї безумнії гроші арабам: / "Хай там
розбилась труна, але наша цариця зосталась, / Тисячоліття минали, вона ж не змінилася й досі. / Наша цариця коштовна, владарка Ра-Менеїс". / І відхилили розколене віко того саркофага… / Що ж там було? Жмут
сповивачів тонких, твердих від бальзаму, / Жовтії кості,
покритії порохом вогким, / Чорні пасма волосся, між
пасмами тими / Матовим блиском ясніла подвійна корона Єгипту / І сіяли рубінові очі змії золотої Уреї. / Холод безжалісний, вогкий, знищив безсмертну царицю, /
Що пролежала віки під єгипетським сонцем жарущим,
/ Дивну нетлінність і вроду черпаючи з хвиль променистих. / Ра, бог південного сонця, в північній країні не правив, / Правив там холод ворожий і вогкість байдужа туману. / Мусила в землю вернутись гордая Ра-Менеїс" [7].
Остаточна смерть Ра-Менеїс – розклад тіла під
впливом сирого клімату, що, за віруваннями єгиптян,
означало цілковите знищення/зникнення, – стає не
лише пересторогою новочасній цивілізації у минущості
земного панування, але й символом трагічності відриву від рідної землі.
У 1904 р. Леся Українка почала писати цикл під загальною назвою "Єгипетські барельєфи". "Одна з поем
того циклу "Напис в руїні" подає дуже цікаву поетичну
антитезу – прагнення невідомого єгипетського володаря жити вічно в написі на камені та втрату його імени
для нащадків" [10]:
"Я, цар царів, я, сонця син могутній, / Собі оцю гробницю збудував, / Щоб славили народи незчисленні, /
Щоб тямили на всі віки потомні / Імення"... Далі круг і
збитий напис. / І вже ніхто з нащадків наймудріших /
Царського ймення прочитать не може. / Хто збив той
напис – чи сперечник-владар, / Чи просто час потужною
рукою, – / То невідомо. Дивним візерунком / Багато слів
написано край нього / Про славу безіменного владаря, /
Змальовано царя славетні вчинки: / Он цар сидить високо на престолі, / Народи подолані йдуть з дарами /
Коштовними й додолу клонять чола, / А він сидить, немов камінний ідол, / Під опахалами з барвистих пер. /
Лице його подібне до Тутмеса, / І до Рамзеса, і до всіх
тиранів. / Он далі він, схопивши за волосся / Одразу
цілий гурт якихсь повстанців, / Кривим мечем над ними
замахнув. / Лице його подібне до Тарака, / До Менефта,
як і до всіх тиранів. / З лицем тим самим він левів полює, / Левіафанів ловить, б'є пташок, / І їде полем через людські трупи, / І бенкетує по своїх гаремах, / І на
війну жене своїх підданих, / І посилає на роботу люд – /
На ту страшну єгипетську роботу, / Що має вславити
царське імення. / Іде той люд, мов хвилі в океані, / Без
ліку, без числа на бойовисько / І стелиться під ноги коням царським, / А хто живим зостався з того люду, / Той
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гине на єгипетській роботі; / З його могили хоче цар
зробити / Для себе пам'ятник – хай гине раб! / І раб копає
землю, теше камінь, / Приносить мул з ріки і робить цеглу, / Виводить мури, статуї великі, / Запрігшись, возить
самотужки, й ставить, / І щось будує вічне і величне, /
Щось незрівнянне і потужно гарне, / Мальоване, мережане, різьблене; / І кожна статуя, колона, малювання, /
Мережечка, різьба і навіть цегла / Незримими устами
промовляє: / "Мене створив єгипетський народ!" / Умер
давно той цар з лицем тирана, / Зоставсь по ньому – круг
і збитий напис. / Співці! не марте, вчені! не шукайте, / Хто
був той цар і як йому наймення: / З його могили утворила
доля / Народу пам'ятник, – хай гине цар!" [6].
У 1909–1911 рр. Леся Українка перебувала на лікуванні в єгипетському містечку Хелуані. Побачивши Єгипет на власні очі в 1909 р., Леся Українка написала в
одному з листів до матері: "Бачили ми великі піраміди і
великого Сфінкса – се справді щось єдине на цілім світі!
Ніякі картини, фотографії і т. и. не можуть дати справжнього поняття про душу сих камінних істот. Особливо
Сфінкс – він має велику тисячолітню душу, він має живі
очі, він немов бачить вічність. А який там пейзаж перед
очима в Сфінкса!.. Не розчарував мене Єгипет, а ще більше причарував, і тепер тілько я зрозуміла його до кінця
ґеніальний хист, як побувала в Каїрському музею" [4].
"Коли Леся Українка відвідала Єгипетський музей у
Каїрі, велике враження зробили на неї написи на каменях, на гробівцях, папіруси. Вона цікавилася їхнім значенням і змістом. На щастя, вона була знайома із студією А. Відемана (A. Wiedemann) про давньоєгипетську
літературу з перекладами її німецькою мовою, "Die
Unterhaltungsliteratur der alten Ägypter", виданою в Лейпцігу в 1903 р. Вона почала перекладати деякі написи
українською мовою (з німецької)" [10]. У листі до Б. Грінченка від 15 лютого 1910 р. Леся Українка пише: "...між
іншим перекладаю давньоєгипетські ліричні пісні (не з
ієрогліфів, а з німецького перекладу), що заінтересували мене подібністю до… українських! Уже б хто сподівався! Збираюсь писати єгипетські враження, але ще ні
слова не написала. Хороша се сторона, і я вже звикла
любити її не як чужу" [2]. "Вже до січня 1910 р. вона
виготовила дванадцять перекладів, які були опубліковані згодом у "Літературно-Науковому Вістнику" в Києві,
т. 9, 1910 р. під загальним заголовком "Ліричні пісні давнього Єгипту". Вона написала цікаву вступну статтю до
цього циклу, високо оцінюючи поетичну вартість віршів"
[10]: "Пісні, подані тут, не фантазія і не наслідування.
Се справжні твори давньої єгипетської поезії, що доховалися до нашого часу на каміннях, у трунах молодих
дівчат – і на смітниках великих давніх міст (через те
декотрі маємо тільки в уривках). Кожна з них має
більш ніж 3000 літ, одна тільки ("Напис на стовпі")
"молодша", бо походить з 700-го року до р[іздва]
Х[ристового]. Перекладені вони на нашу мову не з єгипетського первотвору, звичайно, а з наукового німецького перекладу проф. А. Відемана [Див.: A. Wiedemann.
Die Unterhaltungs-Literatur der alten Aegypter. – Leipzig.
1903], причому з прозаїчної форми повернені в віршовану. Зроблено се тому, що коли однаково точного перекладу дати не можна, не бувши єгиптологом, і коли
ритміка єгипетського вірша та й сама вимова єгипетських слів нікому не відома (єгипетське ж письмо дає тільки ідеї, а не звуки), то зоставалося єдино можливим
перекладати не букву, а дух первотвору. Дух же той,
гадаю, не можна було б передати, перекладаючи пісню
не піснею, а прозаїчним переказом, – не можна собі
уявити ніякої пісні в такій формі. Крім того, деякі з тих
пісень, попри екзотичні подробиці, в цілому промовляють чимсь таким близьким, знайомим, що ритм рідної
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нашої пісні самохіть пристає до того тричі тисячолітнього змісту. Таке було почуття перекладача, а якщо воно
привело до помилки, то, може, колись український єгиптолог настане, що ту помилку поправить. Тим часом
хотілося показати хоч так сі зразки ясної, радісної поезії
великого загадкового народу. Доля того народу не була
веселою – вся історія його пройшла під гнітом або своїх
деспотів, або чужих напасників – і все ж таки десь бралася сила не закривати очей на радощі світу й життя;
може, тому той народ і прожив так довго!.. Ясними радощами усміхаються сфінкси, веселі барви сяють навіть на стінах гробовищ і рідко трапляється сумний вираз на скульптурних та мальованих поличчях тих папірусових трун, де замикались мумії чорні. Така сама ясність
і радощі духа виявляються і в перекладених тута піснях.
Проф. Відеман вважає їх не "народними", а "літературними", але, минаючи вже те, що сі терміни взагалі не
мають твердої наукової основи, українцеві, звиклому до
своїх "високолітературних" народних пісень, скоріше,
либонь, здається правдоподібним, що, власне, народна душа могла зродити сі співи, прості, нештучні і щирі,
хоч не позбавлені й майстерності в вислові. В перекладі
додержано якнайближчої точності щодо тексту, поданого
у проф. Відемана, і ніде зміст не віддавався на жертву
формі (скоріш навпаки), тож коли ці прадавні пісні промовляють до душі новітньому читачеві, то се буде заслугою не перекладача, а народу-творця" [5].
"Ох, якби я був при милій негритянкою тією, / Я б
ходив слідою за нею! / Ох, тоді б на любу постать досхочу я надивився, / То б то радощів напився! ...
Чи ж моє серденько не пристало щиро до твого кохання? / Я б тебе не кинув, хоч би дізнавав я щодень
катування, / Хоч би мене гнали в Сирію киями, в Нубію
різками, / Хоч би проганяли вгору канчуками, в доли
колючками. / Я ж би не послухав нічиєї ради, / Зроду б я
не зрікся любої відради!" [5, 288].
1910 р. український історик та археолог Дмитро Іванович Яворницький відвідав Грецію, а затим – "країну
пірамід". Під час подорожі він оглянув музеї Афін, Александрії та Каїра, а в Хелуані розшукав Лесю Українку;
вже літній вчений здивував її дивовижною життєвою та
професійною
енергетикою:
"Леся
Украинка
–
М. Кривинюку. 3 февраля 1910 р., Хелуан: Вчора був у
мене Яворницький, що ледве знайшов мене, бо шукав у
пансіоні п. Білинської, – казав, що се Ви йому таку адресу дали, але се він, певне, щось наплутав, бо я ж усі
свої адреси подавала додому і Ви їх мали знати. Ну, та
дарма, все ж він мене знайшов, і се дуже приємно, бо
взагалі тут не часто українця побачиш, а, крім того, він
видався мені симпатичним і інтересним чоловіком. Тепер він поїхав у горішній
оглядати тамошні руїни,
а на поворіт проживе тут з тиждень на нашій віллі для
відпочинку. Він завзятий дід – лазив і на піраміди, і в
піраміди, і де його тільки не носило! Се в 60 літ і з ревматизмом! Ну-ну! Треба буде з ним ще раз
в
ський музей поїхати – на "пані з золотим обличчям" подивитись (там є така одна красавиця)" [3]. Каїрський національний музей був узятий Д. І. Яворницьким
як зразок досконалої музейної будівлі, що відповідає
всім вимогам зберігання й експонування пам'яток старовини. З Єгипту він привіз проєкт, який був використаний катеринославськими архітекторами при проєктуванні другого корпусу місцевого музею.
"Після приблизно піврічного перебування в Хелуані
Леся Українка створила дуже цікавий поетичний цикл
"Весна в Єгипті" [1], що складався з семи поезій, відмінних щодо форми й змісту, але поєднаних спільним тлом
єгипетського краєвиду. Перша поезія під заголовком
"Хамсін" відноситься до гарячого вітру з пустині Саха-

ри, що триває коло п'ятдесяти днів від пізнього березня
до раннього травня. В своїй поезії Леся Українка персоніфікує хамсін і порівнює його із "злим богом" Сетом,
який, згідно з єгипетською легендою, убив "доброго
бога" Осіріса. Авторка, як у всій ліричній поезії, є учасником дії. Тут хамсін остерігає поетку" [10]:
"Рудий Хамсін в пустині розгулявся, / Жагою палений, мчить у повітрі, / Черкаючи пісок сухими крильми, /
І дише густим полум'ям пекучим. / Якесь весілля дике!
Мов сопілка – / Співа пісок, зірвавшися зненацька / З
важкої нерухомості своєї, / А камінці на бубнах приграють. / Хто ж там у жовтій та сліпучій млі / На честь Хамсінові таночки водить? / Щось віє покривалами тонкими,
/ Так прудко-прудко крутячись у танці… / Якісь таємні
вітряні дівчата, / Веселі діти смутної пустині? / "Чужинко, не дивись! Засиплю очі!" / І заздро загорнув Хамсін
полою / Киреї жовтої своїх танечниць. / Ніхто не сміє бачить їх. Араб / Серед пустині падає додолу, / Як на молитві. "Вже ж! Молись! Молись! / Я давній бог, я той могутній Сет, / Що тло Озірісове нетлінне / Розшматував і кинув у пустиню. / Ох, як тоді Ізіда заридала". / І звеселився
спогадом Хамсін, / І вся пустиня мов знялася вгору / І в
небо ринула. На жовтім небі / Померкло сонце – око Озіріса – / І стало так, мов цілий світ осліп…
"Наступний вірш "Дихання пустині" зображує африканський краєвид після хамсіну; природа і люди повертаються у свій звичний лад, до щоденних чинностей" [10].
"Пустиня дише. Рівний подих, вільний, / Гарячий він
та чистий, мов святий. / Пісок лежить без руху золотий,
/ Так, як лишив його Хамсін свавільний. / Феллах працює мовчки, тихий, пильний, / Будує дім, – там житиме
пустий, / Летючий рій мандрівців, і густий / Зросте навколо сад. Феллах – всесильний. / Оази робить він серед пустині, / Лиш не для себе… Он уже він пише / Бігунчик по піддашші… Поколише / Гарячий вітер одіж на
людині, / Обсушить піт… і далі по рівнині / Пролине…
знов і знов… Пустиня дише.
"Дуже цікавою з огляду на свої поетичні контрасти є
поезія "Афра" – це ідеал африканської тиші. Створюється враження, що природа закам'яніла в статичній
нерухомій атмосфері. Тільки раз цю тишу нагло перериває марш англійського війська здовж Нілу" [10].
"Тихо. Повітря стоїть нерухоме, як води стоячі. / Закам'янів на бананах широкий нерепаний лист. / Ніжні
мімози – і ті розгорнули листочки гарячі. / Мліють без
мрії… / Ой, звідки се вирвався свист? / Сурмлять у сурми і гатять в різкі тарабани! / Гей, схаменіться! Хто сеї
муки хотів? / Їм байдуже! Гучно силу свою англічани /
Берегом Ніла несуть, щоб Єгипет почув і тремтів. / Ледве пройшли, як замкнулася тиша за ними, / Наче в таємному храмі велика запона важка. / Пальми поникли
покірно гілками сухими, смутними, / Наче на їх налягла
невидимого бога рука. / Небо, збіліле від спеки, вже
сивіє, мов попеліє, / День до останку згорів і лишилася
нічка бліда; / Світла немає, а темрява наче не сміє / В
тишу пекучу вступити. Не видно зірок ні сліда; / Так,
наче світ спорожнів. Не співа на добраніч пташина. /
Тільки безгучно літають великі, чудні кажани, / Гасла
неначе розносять, щоб стишилась ціла країна. / Летом
своїм оксамитним ще збільшують тишу вони…
Наступний вірш "Сон" порівнює Єгипет з Україною у
сні поетки.
"Тепло та ясно… Чи се Єгипет? / Так, се Єгипет…
синій намет / неба високого міниться сяєвом… / Ох, та
й високе ж! Як вільно, як радісно, / Так, се Єгипет… /
Тихо та любо… чи се Вкраїна? / Так, се Вкраїна… Он і
садок, / батьківська хата і луки зеленії, / темнії вільхи,
ставочок із ряскою. / Так, се Вкраїна… / Можна спинитись… годі блукання… / Все буде добре… Рідний мій
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край / вкупі зі мною одужав від злигоднів, / небо не хворе, не плаче, не хмуриться, / люди веселі і я… не будіть… / Все буде добре…
"Неначе для контрасту головною темою наступної
(п'ятої) поезії циклу є буряна ніч, "Вітряна ніч". Туга поетеси за Україною переплітається з дійсним станом в
Єгипті; вона відчуває в своїй кімнаті вітер, що дує з півночі, та він нічого відрадного не несе для неї з рідної
сторони" [10]:
"Чорна-чорна та глибока ніч – / (Є такі тут погляди жіночі) – / Вітер мчить шалено із півночі, / Мов тікає від
погоні пріч. / Розігрівся щось вітрець мій рідний, / Став
палкий, неначе той Хамсін, / Запальний, рвачкий Сахари
син, – / Чи давно ж покинув край мій бідний? / Там він по
конаючих снігах / Волочив важкі та вогкі шати, / Забирався холодом до хати / І стогнав, мов пугач по лугах. / Чи
його коханням запалила / Раптом ця пустиня золота, /
Що над нею він огнем літа, / Мов його й не північ породила? / Він влетів до мене у вікно, / Наче приском в темну
хату кинув / Тим дзвінким піском… і геть полинув! / Що ж,
лети, промене все одно. / Ти чужий тут став у сій країні, /
Не приніс для мене ні луни / Здалека, з моєї сторони, – /
Тільки спів кохання для пустині.
Шостий вірш "Вісті з півночі" знову присвячений вітрові з півночі – з України. Він приносить дощ Єгиптові.
Поетка порівнює краплі дощу зі сльозами, і поезія кінчається такою песимістичною вісткою вітру:
"Таки недарма прилітав / Північний гість… Дивлюся
ранком – / Вже заволочено серпанком / Сіреньким небо. Далі став / Помалу й дощик накрапати, / І вогким
холодом до хати / Зайшов притихлий вітерець. / Щось
охолонув молодець!.. / Чи не сподобались пустині /
Його зальоти? Чи згадав / Далеку милу й заридав /
Дрібними слізьми на чужині? / Шепоче вітер в мокрім
листі: / "Се ж я з твоєї сторони / Приніс оці плакучі вісті, – / Якої ще тобі луни ?.."
"Кінцева поезія "Таємний дар" закриває ввесь цикл оптимістичним акордом. Єгипетська легенда розказує, що
одна з семи Гатор (богинь любові й радості) дала єгиптянам невмирущу радість як зброю проти рабства" [10]:
"Плакати довго Єгипет не вміє. Умив свої пальми, /
Руно зелене та буйне ланів понаднільських скропив / І
підновив позолоту блискучу в розлогій пустині, / Та й
усміхається знову, – таємнії радощі Сфінкса! / Бачу:
єгиптянок очі сміються з-під чорних серпанків, / Жінку
Іслам пригнобив, але очі зосталися вільні!.. / Співом
свій крам вихваляють жінки й чоловіки, / Гордо важенную ношу несучи на головах гарних, / Так, мов на їх
спочивають подвійні Єгипту вінці. / Весь у червонім іде
водонос, – мов жартуючи, дзвонить / Ясним начинням
і швидко жадібному люду / Воду холодну, солодку з
важкої баклажки вділяє, / Жартом її приправляє, з
усміхом плату бере. / Вбогі феллахові діти пустують
безжурно на сонці; – / Жваві маленькі головки! Цікаві
очиці зорять… / Мов для забави дитячої просять "бакшиш" у мандрівця. / Дав чи не дав, – засміяться, неначебто їм і дарма. / От, аби був очерету солодкого
дрібний уламок; – / Смокчуть і раді-веселі, мов панство-багатство посіли. / "Звідки ся радість?" – гадаю… І
мариться щось мені в думці, / Так, наче голос таємний
забутую править легенду: / "В давню давнину, як Ніл
народився в пустині, / Мати його положила в розкішну
зелену колиску, / Батько з високого неба промінням
утішним дивився, / Як його син виростав не по днях –
по годинах, / В силу вбирався і ніс тую силу до моря…
/ Отже, при тім народженні зібрались премудрі Гатори,
/ Сім їх було і несли вони всі для дитини дари. / Перша
сказала: "Даю тобі ситую землю в обладу". / Зважила
друга: "Три жнива нехай тобі буде на рік". / Третя про-

~ 115 ~

мовила: "Ра буде вічно ласкавий до тебе". / Руку четверта простерла: "Ось пальмовий щит проти Сета". /
П'ята мовчазно папірус, і лотос, і камінь поклала. /
Шоста шепнула: "Ніхто не вгадає твоїх таємниць". /
Сьома всміхнулась крізь сльози і мовила щиро: / "З
заздрощів, вічну неволю судили боги твоїм дітям, / Я ж
у незламную радість озброю народную душу, – / Гніт
фараонів, кормига чужинців її не здолає". / Так на початку віків обіцяли премудрі Гатори… / Вірю: до скону
віків не порушиться слово богинь!"
"Так сьома поезія про щасний дар сьомої Гатори закінчує цей поетичний гептахорд" [10]. Твори Лесі Українки стають засновком до створення й утвердження культурологічної парадигми Єгипту як однієї з найцікавіших сторінок української поезії ХХ ст.
Походи до Каїрського музею, споглядання пірамід
Гізи та спілкування з Дмитром Яворницьким повернули
Лесю Українку до рукопису "Стародавньої історії східних народів". З епістолярної спадщини Лесі Українки
відомо, що 1910 р. письменниця замислила готувати
рукопис до друку і протягом 1911 р. старанно доопрацьовувала його, глибинно цікавилась тодішнім життям
Сходу, вивчала новітні сходознавчі дослідження. В листі до сестри Ольги від 1 (14) жовтня 1911 р. Леся Українка вказувала: "Назвати її слід: «Історія давніх народів
Сходу. Зложила Леся Українка по Менару, Масперо і
інших»". Але за її життя книга так і не вийшла. Вона
була надрукована лише після смерті авторки у Дніпрі
(тоді – Катеринослав) у 1918 р. сестрою Ольгою КосачКривинюк. Це був перший українськомовний підручник
зі стародавнього сходознавства, у якому подано не лише
основні історичні віхи життя стародавніх народів Близького і Середнього Сходу, але й описано їхній побут, звичаї, культуру, торгівлю, державний устрій, письмо, колонії, найбільші міста. В "Історії", у якій розглянуто шість
стародавніх держав, країні фараонів присвячено непорівняно більше місця, ніж усім іншим. І зумовлено це не
лише достатньою джерельною базою або модою на Схід
у Європі рубежу століть, а найперше особливою думкою
самої авторки, яка вважала давньоєгипетську цивілізацію не лише найдавнішою, а й такою, що справила суттєвий вплив на розвиток усього людства.
В київському Музеї Лесі Українки зберігаються деякі
речі, які вона привезла з Єгипту: жук-скарабей, чадра,
квиток єгипетської залізниці, меню з ресторану. До речі,
в сучасній Александрійській бібліотеці є відкрита у
2002 р. меморіальна дошка, присвячена Лесі Українці.
Висновок. Єгипетські нариси Лесі Українки стали
першою спробою української орієнталістики впорядкувати знання про Схід на українському ґрунті. Слід визнати, що поезія Лесі Українки на єгипетські теми є оригінальним мистецьким увиразненням її "Історії східних
народів", власне – висловлених у ній поглядів на особливості розвитку давньої цивілізації. Під цим оглядом
поетичні тексти сприймаються ще й як своєрідні барельєфи-ілюстрації із життя Єгипту часів фараонів.
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ESSAY: EGYPTOLOGICAL THEME IN THE WORKS OF THE LESIA UKRAINKA
Dedicated to the problem of modeling the image of Ancient Egypt in the work of Lesya Ukrainka as one of the popular areas of interests of
intellectuals of the 19th – early 20th centuries. It was determined that the formation of this image is the result of her solid Egyptological knowledge,
formed both through acquaintance with contemporary scientific oriental and Egyptological literature, and through direct study of the ancient
Egyptian cultural heritage during her stay in Egypt and visiting its museums and ancient monuments. It is emphasized that the Egyptian essays by
Lesia Ukrainka became the first attempt of Ukrainian orientalism to organize knowledge about the East on a Ukrainian mental basis. It is
emphasized that the poetry of Lesya Ukrainka on Egyptian themes is the original artistic expression of her "History of the Eastern Peoples", in fact,
the views expressed in it on the peculiarities of the development of ancient civilizations.
Key words: Lesya Ukrainka, oriental studies, Egyptology, Ancient world, Ancient East, Ancient Egypt.
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ЭССЕ: ЕГИПТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕСИ УКРАИНКИ
Посвящено проблеме моделирования образа Древнего Египта в творчестве Леси Украинки как одного из популярных направлений
интересов интеллектуалов XIX – начала ХХ в. Определено, что формирование этого образа является результатом ее солидных египтологичних знаний, сформированных как через знакомство с современной ей научной востоковедческой и египтологической литературой, так и через непосредственное изучение древнеегипетского культурного наследия во время ее пребывания в Египте и посещение его музеев и древних памятников. Подчеркивается, что египетские очерки Леси Украинки стали первой попыткой украинской
ориенталистики упорядочить знания о Востоке на украинской ментальной основе. Подчеркивается, что поэзия Леси Украинки на
египетские темы является оригинальным художественным выражением ее "Истории восточных народов", по сути – высказанных в
ней взглядов на особенности развития древних цивилизаций.
Ключевые слова: Леся Украинка, востоковедение, египтология, Древний мир, Древний Восток, Древний Египет.
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