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ПЕРЕДМОВА

Сучасна інформатизація та пов’язана з нею глобалізація сві‑
тової культури є явищами неоднозначними. З одного боку, вони 
відкривають необхідні для представників найрізноманітніших 
фахів необмежені можливості користування інформацією, по‑
зитиви яких особливо відчуваються після багатьох десятиліть 
відмежування вітчизняного мистецтва й науки від світу «заліз‑
ною завісою». З  другого, вказані процеси нівелюють індивіду‑
альні та національно специфічні аспекти художньої культури, 
спричиняють її уніфікацію та стандартизацію, що означає втра‑
ту нею її духовних основ, а отже, гуманістичної сутності. Відтак 
виникають значні ризики для сучасного суспільства, де втрата 
духовних первнів стає основою підвищеної агресії, виникнен‑
ня найрізноманітніших негативних тенденцій, найболючіших 
проб лем сучасного соціуму. Отже, зазначена ситуація гостро по‑
требує свого вивчення всією сукупністю гуманітарних наук, ви‑
роблення на цій основі певних підходів, стратегій для виявлення 
механізмів опору негативним аспектам інформатизації, глобалі‑
зації та пов’язаній з ними стандартизації культури. 

Пропонована колективна монографія є міждисциплінарним, 
комплексним дослідженням процесів функціонування україн‑
ської художньої культури в умовах глобалізованого інформа‑
ційного суспільства, здійснене колективом авторів  – фахівців 
з культурології, української музичної культури, драматично‑
го, оперного, балетного театру, теорії та історії кіномистецтва, 
проб лем телебачення. 

Праця складається з трьох розділів, які, відповідно, присвя‑
чені проблемам інтерпретації художньої культури, насамперед 
її стану в другій половині ХХ  – на початку ХХI  ст.; специфіки 
функціонування різних галузей українського театру в умовах 
глобалізації; розкриття екранних мистецтв на перетині проти‑
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Передмова

лежно спрямованих процесів – інтеграції та диференціації – су‑
часної культури. 

У дослідженні на матеріалі екранної, театральної, музичної 
культури, літературної творчості, масового мистецтва, іконогра‑
фічного фольклору вивчено широке, однак безпосередньо спря‑
моване на осмислення вищевказаної центральної проблеми коло 
питань. Це – взаємодія масового мистецтва та його реципієнта, 
виявлення специфіки функціонування архетипів національної 
культури в сучасному мистецтві, становлення в історичному 
процесі розвитку музичної культури національної ідентичності, 
нові мистецькі форми в контексті глобалізації, співвідношення 
універсальних і національно специфічних ознак мови мистец‑
тва, пошуки засобів протистояння нівелюванню національної 
ідентичності в умовах глобалізації та стандартизації культури, 
українська версія постмодернізму на драматичній сцені, синтез 
мистецтв в українському балетному театрі тощо. Окрему «дра‑
матургічну лінію» праці утворено розділами, присвяченими 
осмисленню ролі національних наукових і мистецьких тради‑
цій у збереженні українською культурою сьогодні свого націо‑
нально‑неповторного обличчя та гуманістичної сутності. Саме 
пошуки відповідей на ці та інші питання, що нині мають за‑
гальнокультурне значення, стосуються виживання української 
культури в контексті гострих протиріч сучасності, пронизують 
усі розділи, включені до репрезентованої колективної праці, на‑
даючи їй внутрішньої цілісності й водночас актуальності. 

Оригінальні авторські концепції, сформовані в процесі ви‑
вчення в зазначеній колективній монографії обраних проб‑
лем зумовлюють її новизну, науково‑теоретичне та практичне 
значення. 
 Олена Немкович
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Розділ 1 
Сучасні проблеми інтерпретації 

художньої культури 
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Ігор Юдкін-Ріпун

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ  
ЯК ПРЕДМЕТ МОРФОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ

1. Теоретичні передумови морфології інтерпретації 1

Неологізм «глобалізація»  2 став для терену духовної культу‑
ри своєрідним евфемізмом того, що раніше іменувалося космо‑
політизмом. Чинники такого знекоріненого та викоріненого 

1 Попередня апробація матеріалів здійснена в публікаціях автора: Юдкін‑
Ріпун І. Інтерпретація як предмет морфології культури. Інтерпретація як ін-
струмент культурологічного дискурсу : зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-
теорет. конф. Київ, 2–3 червня 2016 р. Київ : ІК НАМ України, 2016. С. 127–129; 
Юдкін‑Ріпун  І. Морфологічний підхід до виконавського мистецтва. Дискур-
сивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур  : зб. тез доповідей наук.-
теорет. конф. з міжнар. участю. Київ, 30  листопада 2016  р. Київ  : ІК НАМ 
України, 2016. С.  153–155; Юдкін‑Ріпун  І. Інтертекстуальне як інтерперсо‑
нальне: до морфології виконавства. Культура-текст-особистість: українські 
перспективи. Тези доповідей всеукраїнської науково-теоретичної конференції 
1–2 червня 2017 р. Київ : Інститут культурології НАМ України, 2017. С. 178–181; 
Юдкін‑Ріпун  І. Методологічний зміст морфології культури. Сучасні засади 
культуротворення в Україні. Зб. тез наук. конф. Київ, 19 жовтня 2018 р. Київ : 
ІК НАМ України, 2018. С. 75–78; Юдкин‑Рипун И. Морфология культуры как 
эвристический метод интерпретации текстов. Национальная философия в 
глобальном мире. Тезисы 1-го Белорусского философского конгресса. Минск, 18–
20 октября 2017 г. / Институт философии НАН Беларуси. Минск : Беларуская 
навука, 2017. С. 147.

2 Його впровадження звичайно асоціюється з сенсаційними, але швидко 
підзабутими ідеями «кінця історії» (Ф.  Фукуяма), «цивілізаційних конфлік‑
тів» (Р. Хантінгтон) та ін., що своєрідно віддзеркалювали ситуацію в світовій 
економіці після впровадження 1975 року так званого валютного консенсусу 
на Ямайці, але згодом виявилися «одноденними метеликами», не придатними 
для характеристики сьогодення.
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Інтерпретація як предмет морфології культури

«перекотиполя» з усіма його суперечностями в культурогенезі, 
становлячи предмет окремої уваги, позначаються на інтенсифі‑
кації проблеми інтерпретації культурних традицій, взаємного 
перетлумачення культурних кодів, що навіть зовні виявляється 
в зростанні обсягу перекладацької роботи як особливого різно‑
виду інтерпретації. Зрозуміло, що насамперед загальна теорія 
інтерпретації  – це прерогатива лінгвістики, логіки, методоло‑
гії, де вона необхідна для тлумачення, розуміння, перетворен‑
ня текстів. 

У цьому терені слід відзначити здобуток «київської філософ‑
ської школи» (термін впровадив Віталій Григорович Табачков‑
ський 3, 1944–2006), пов’язаний, зокрема, з іменами С. Кримсько‑
го та В. Горського. У класичній праці С. Кримського, що вийшла 
понад півстоліття тому, теоретична необхідність самого існу‑
вання інтерпретації в пізнавальному процесі обґрунтовуєть‑
ся наявністю невизначеності і завданнями знаходження пред‑
метного поля для теоретичних (та, ширше, розумових, уявних) 
побудов 4. Розрізняється, зокрема, семантична та емпірична ін‑
терпретації, де, відповідно, наявні або відсутні проміжні опосе‑
редковуючі ланки абстракцій 5. Особливо цінною видається вка‑
зівка С.  Кримського на евристичне покликання інтерпретації, 
що постає як «своєрідний розумовий експеримент» 6, отже, зна‑
ходить відповідність в художній, а не лише науковій практиці. 
В. Горський, спираючись на герменевтичну традицію (зосібна, на 

3 Табачковський В. У пошуках невтраченого часу. Нариси про творчу спад-
щину українських філософів-шестидесятників. Київ : Парапан, 2002. С. 17. 

4 Зокрема, в практиці наукового дослідження «нерідко впроваджуються 
поняття <...> стосовно яких <...> неможливо сказати <...> що вони означають», 
відтак їх інтерпретація «може бути охарактеризована <...> як визначення сис‑
теми об’єктів» (Крымский С. Интерпретация как логическая операция. Вопро-
сы философии. 1965. № 11. С. 47–56). 

5 Коли семантична інтерпретація вимагає «впровадження проміжного 
рівня подання їх змісту на абстрактних об’єктах, <...> ідеалізаціях реальнос‑
ті», то для емпіричної вистачає «встановлення зв’язку між формалізмом дослі‑
джуваної галузі абстракції <...> та <...> мовою спостереження» (Крымский С. 
Интерпретация... С. 50, 52). 

6 Крымский С. Интерпретация... С. 55.
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Ігор Юдкін-Ріпун

Ф.  Шляйєрмахера), вирізняє в інтерпретованому тексті «сфери 
умовчування», тобто лакуни, місця текстової неповноти, розра‑
ховані на доповнення тлумаченням 7. На підставі таких підходів 
складається можливість формування концепції інтерпретації як 
поняття морфології культури – напрямку, започаткованого Йо‑
ганном Гете і розвинутого Освальдом Шпенглером. 

Покликання морфології як методологічної бази культуроло‑
гії спирається на концепції морфозу в біології та морфогенезу в 
лінгвістиці, об’єднаних принципом біолінгвістичної аналогії  8, 
а також морфізму в математиці, спільним для яких є ідея пере‑
творення, трансформації об’єктів, з  одного боку, та пріоритету 
цілісності над складовими елементами системи (концепція хо‑
лізму),  – з  іншого. Зокрема, тексти розглядаються в процесі їх 
інтеграції як системи, здатні до самоорганізації, а відтак – у ста‑
ні невпинного переосмислення в історичному житті. З  погляду 
морфології культури інтерпретація постає як метаморфоза, а від‑
так як спосіб існування текстів. Інтерпретація реалій як єдність 
наслідування та вигадки (мімесису та фантазії) стає вихідним 
пунктом творення текстів як альтернатива «творіння з нічого» 9. 
В лінгвістиці інтерпретація перетинається з деривацією – поро‑
дженням похідних текстів, постаючи як опосереднення переходу 

7 Горский В. Историко‑философское истолкование текста. Киев  : Наукова 
думка, 1981. С. 34–35, 146–150. Тут, вочевидь, передбачено знаряддя дискурсив‑
ного аналізу тексту – такі як пресуппозиція (мовчазні припущення), імплікація 
(можливі висновки), інференція (ті висновки, які випливають в світлі досвіду). 

8 Див.: Юдкін І. Формування визначників української культури. Київ : Ін‑
ститут культурології, 2008. С. 120.

9 Креаціоністська концепція містить відому антиномію: «Перед створен‑
ням часу не було, оскільки перед створенням не було нічого <...> Що ж до тео‑
логів, то вони теж виходять з того, що <...> створення – постійний процес. <...> 
Створений світ не мав початку в часі, а проте не можна сказати про нього, що 
він не мав початку <...> Акт творення триває». Відтак і творчість митця постає 
значною мірою як відтворення та перетлумачення вже наявного, так що «ми‑
тець <...> або відтворювач, або відкривач, або ще винахідник, тобто творець. 
Або він відтворює дійсність, рятуючи її від забуття, або відкриває її закони 
та красу, або творить те, чого не було» (Татаркевич Вл. Історія шести понять. 
Київ : Юніверс, 2001. С. 241–242, 249). 
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від внутрішньої до зовнішньої форми 10, як медіація перетворен‑
ня текстів. Вчення В. Гумбольдта – О. Потебні про внутрішню та 
зовнішню форму становить основу для розуміння змістовності 
форми як динамічного утворення, де можливості, закладені за 
поверхневими шарами, не лише розкриваються як наперед на‑
явні, але самі розвиваються і постають в динаміці як об’єкті до‑
слідження. Внутрішня форма становить криптотип, тобто таєм‑
ний, прихований виразовий потенціал, що не лише виявляється 
назов ні, але і формується, змінюється в процесі свого розкриття. 

Саме метаморфізм відрізняє запропонований підхід від по‑
ширених варіантів розуміння морфології як ґенерології (М. Ка‑
ган), вчення про хронотоп (О. Габричевський), функціоналізму 
(В. Пропп) 11. Трансформації, метаморфози становлять загальну 
властивість не лише історичного життя, тлумачення текстів, але 
й самої їх будови 12 (фольклорна варіантність становить тут окре‑
мий, спеціальний випадок загальної перетворювальності тексто‑
вого матеріалу), тому інтерпретація не залежить цілковито від 
самого лише суб’єктивного релятивного чинника, а окреслюєть‑
ся можливостями, закладеними в самому тексті. Нульовий рі‑
вень, точку відліку текстових перетворень становить елементар‑
на репродукція, повторення і відтворення тексту. Необхідність 
інтерпретації зумовлена неповнотою (так звана лакунарність) 

10 «Між “пошуковим образом слова” та “внутрішньою формою слова” (в од‑
ному з вагомих тлумачень цього терміна) можна покласти знак рівності»  (Де‑
мьянков В. Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моде‑
лирования на ЭВМ. Москва : Изд. Московского университета, 1989. С. 88–172. 

11 Необхідність динамічної концепції морфології, яка б усувала обмежен‑
ня видового розмежування і брала до уваги проміжні, посередницькі форми, 
помітна вже в дискусіях з приводу формалізму: відзначалося, зокрема, «на‑
скільки важко долалося формальною школою <...> протиставлення змісту та 
форми.  <...> Літературним фактом зробився кінець кінцем засіб або сполу‑
чення таких засобів» (Энгельгардт Б. Формальный метод в истории литерату‑
ры. Вопросы поэтики / Гос. институт истории искусств. Ленинград : Academia, 
1927. Вып. 11. С. 107).

12 Пріоритет відкриття цієї обставини належить українській науці, де 
відповідні ідеї Н.  Хомського було випереджено кількома роками. Див.: Ми‑
гирин  В. Трансформациология языка. Известия Крымского педагогического 
института. Симферополь, 1957. Т. 23. С. 303–319. 
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як іманентною властивістю тексту 13. З морфологічного погляду 
будь‑який текст відзначається особливою асиметрією – двобіч‑
ністю, білатеральністю, анізотропією 14, де особливим випадком 
можна вважати протиставлення суб’єктної перспективи та пре‑ 
дикатної ієрархії, елементів різного рівня абстрагування (від 
імен власних до займенників), а також тексту і підтексту, мані‑
фестованої та латентної, прихованої інформації. Виявлення під‑
тексту становить вихідний момент побудови коментаря як ре‑
ального або уявного контрапункту до тексту.

Іншим морфологічним чинником інтерпретації є завжди 
властива тексту багатомірність, яка виявляється насамперед 
через ієрархію будови, польову структуру з протиставленням 
центр  – периферія, що завжди припускає альтернативні версії 
структури, перенесення функцій центру на різні елементи текс‑
ту в процесі витлумачення. З цим пов’язана циклічність тексту, 
його побудова з відособлених замкнених одиниць (зокрема, 
синтагм, речень, мотивів, сюжетних одиниць). Нарешті, у текc‑
ті завжди наявні дистанції у відношеннях між елементами. Всі 
ці обставини – централізація, циклізація, дистанція – визнача‑
ють багатомірність тексту, його нелінійну будову, його страти‑
фікацію – розшарування на неоднорідні смуги, що й розкриває 
інтерпретація. Зокрема, завдяки дистанційним відношенням і 
системі посилань – дейксису – в тексті виникають єдина перс‑
пектива і множинність аспектів, в  яких відкриваються мож‑
ливості інтерпретації. У  текстовій перспективі розкривається 
мотивація тексту або, навпаки, спонтанність його окремих мо‑
ментів, зумовлені тим, що Р. Яусс назвав «горизонтом розумін‑
ня» 15, тобто історичним досвідом, закладеним в тексті. Спонтан‑

13 Нагадаємо відомий афоризм Й.  Гете, що вся світова література фраг‑
ментарна. 

14 Юдкін І. Морфологічний підхід до семіотики культури. Аспекти морфо-
логії культури України: генезис, типологія. Київ : Інститут культурології На‑
ціональної академії мистецтв України, 2011. С. 68–72. 

15 Див. про поняття «перспектива та горизонту»: Yudkin‑Ripun  I. Apho‑
ristic Foundations of Dramatic and Lyrical Poetry / National Academy of Arts of 
Ukraine. Institute of Culturology. Kiev : Osvita Ukrainy, 2013. С. 55. 
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ні події, зокрема, осмислюються як трансцендентні щодо тексту, 
визначені сторонніми силами (deus ex machina в театрі, диво в 
бароковому міраклі), а не вияви хаосу, що виправдовує звернен‑
ня до конфлікту як основи інтеграції. Тут морфологічний підхід 
пропонує альтернативу синергетиці в тому, що не приймається її 
ідея первинності хаосу (зокрема, на підставі принципу недосяж‑
ності нескінченної ентропії). Так вже самою структурою тексту 
визначаються конфлікти як основа цілісності. Ще один чинник 
багатомірності становлять ефекти післядії та далекодії, що вияв‑
ляється, зокрема, в похідних репліках коментаря, доданих до ви-
хідного тексту, коли поєднуються почергово інтерпретований та 
інтерпретаційний матеріал, зовні ніби не порушуючи лінійність. 

Інтерпретаційні властивості тексту розкриваються лише у 
відношенні до людської особистості, звідки постає проблемати‑
ка характерології. Зокрема, за Г.‑В.‑Ф. Гегелем, характер як вияв 
прототипу зіставляється із зовнішньою характерністю (самий 
термін «характерне» був ним тут впроваджений), відтворюваною 
як мімікрія (удавання), з одного боку, та з ситуаціям розкриття 
характеру, з другого боку 16. З упровадженням поняття «типаж» 
з’являється варіювання як одна з форм інтерпретації, властива, 
зокрема, фольклору. Відтак кодифікуються стереотипи як основа 
риторики, приклад чого становить система амплуа імпровізацій‑
ного театру (commedia dell’arte). Місію інтерпретації становить 
розкриття характеру, у тому числі не персоніфікованого, а влас‑
тивого семантичному полю, зокрема, обставинам ситуації. 

Розкриття характеру, зі свого боку, становить складову шир‑
шої проблеми інтенціональності тексту, його мотиваційних 
схем через характер, а  це, кінцевим рахунком  – цілеспрямова‑
ність тексту, здійснення в ньому мети, яка відсилає до людських 

16 Це розрізнення стосується насамперед портретування, де «надано свобо‑
ду внутрішній та зовнішній своєрідності суб’єктивності, яка <...> може перехо‑
дити до тих часткових особливостей, завдяки яким уперше виникає характерне 
в сучасному значенні цього слова» (виділене Гегелем). Відтак «ситуація за своєю 
природою може бути скороминущою <...> або ж ситуація і почуття охоплюють 
всю душу якогось характеру» (Гегель Г.‑В.‑Ф. Эстетика : у 4 т. / под редакцией и с 
предисловием М. Лифшица. Москва : Искусство, 1971. Т. 3. С. 253, 257). 
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особистостей. Тоді, зокрема, комунікаційні ситуації постають 
як варіанти інтерпретації неоднорідності тексту. Авторизація 
та адресація тексту розчиняється в більш узагальнених персо‑
ніфікованих функціях свідків, спостерігачів, посередників по‑
дій повідомлення. За текстом завжди стоять людські постаті та 
їхні наміри, інтенції, які відмінно виявляються через процес ін‑
терпретації. Тому можна твердити, що в інтерпретації не лише 
перетворюється текст. Остаточний результат інтерпретації ста‑
новить преображення причетної до неї людської особистості. 
Метаморфози, яка відбувається в концерті чи спектаклі, зазнає 
не лише текст. Ці метаморфози поширюються на спостерігачів 
та учасників моменту творення і переживання виконавського 
тексту. Відтак постає проблема «текст – персона», де взаємодія 
текстового уречевлення творчих задумів з особистісним чинни‑
ком здобуває провідне місце для розуміння інтерпретації. 

Зазначені особливості тексту як втілення мети через метамор‑
фози, як «сліду» або «печатки» цілеспрямованого перетворення 
мають першорядне значення для виконавського мистецтва. На 
відміну від традиційної теорії виконавства, яка виходить з суб’єк‑
тив ного боку завдань, намірів, операцій артиста, морфологічна 
методика з пріоритетом цілісності вихідною точкою обирає пере‑
творення тексту, які відбуваються в процесі роботи і залежать від 
персональних особливостей виконавця. Такий підхід уможлив‑
лює виявлення спільного і відмінного в діяльності різних вико‑
навців  – артиста драми, музиканта‑інструменталіста, вокаліста, 
балерини. Виконавське мистецтво відтворює фундаментальну 
мовну антиномію репродукції коду та продукції тексту. Відтак 
воно позначене інтертекстуальними властивостями: виконува‑
ний матеріал (зокрема, репліки ролі) дістає функції цитати, він 
відсилає до наявної або уявної особи, з  якою той чи той вислів 
пов’язується. Відбувається семантичний перехід (переосмислен‑
ня) як процес абстрагування (зокрема, узагальнення або спеціа‑
лізація) та ідіоматизація вихідного тексту. Поданий як цитата 
текст набуває абстрактного значення завдяки виявленню подвій‑
ної функції у переносі (трансфері) як носій вихідного значення та 
дериваційного сенсу, визначеного насамперед авторизацією. 
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Прообраз так трактованої репліки становить прислів’я як 
цитата голосу інкогніто (оракула), що стає абстрактним уза‑
гальненням. Наслідування (імітація) як основа репродукції тек‑
сту ролі передбачає діалогічні відношення між виконавцем та 
створюваним образом. Семантичний перехід осмислюється як 
комунікативний процес, де виконавець стає посередником між 
особистісними світами. Таке опосередкування у театрі, зокрема, 
відоме як парадокс Дідро: актор спілкується з образом персона‑
жа як з реальною особою. В сучасних синтаксичних теоріях та‑
кий феномен описано як суб’єктну перспективу, де наративний 
підмет стає комунікативним персонажем. Приміром, не виведені 
на кін, але згадані в устах персонажів особи або речі діють як 
активні чинники драматичної дії, що не менш реальні, ніж ді‑
йові особи. Так, викрадені листи в «Брехні» В.  Винниченка не 
менш реальні персонажі, ніж постать шантажиста, а лікувальні 
краплини (якими умовно позначається отрута) осмислюються 
як персоніфіковане знаряддя вбивства. В  «Украденому щасті» 
І. Франка 17 подібним суб’єктом дії стають вкриті кров’ю чоботи, 
кожух та сокира, що дають привід звинуватити Миколу, як бу‑
цімто німі свідки. Отже, діалогічні відношення закладені у внут‑
рішній будові тексту через переосмислення суб’єктів оповіді як 
комунікативних партнерів.

Локація (авторизація, адресація, ракурс спостереження) тек‑
стового фрагмента як цитати визначає її сенс через відповід‑
ні інтенції, а  відтак ставить в залежність від цілеспрямування 
реплік. Зі свого боку, локація становить лише спосіб виявлення 
неоднорідності тексту, його диференціації та подання як голосу 
Іншого. Репліки ролі як цитати виконують посередницьку місію 
інтерперсональних стосунків, зокрема, між автором, адресатом 
та арбітром (компетентною публікою), виявляючи диференціа‑
цію тексту через розподіл його поміж персоніфікованими інди‑
відуальними голосами. Неоднорідність і неповнота тексту, пода‑

17 В основу драми покладено колізію фольклорної «Пісня про шандаря», 
так що твір розвиває класичні європейські традиції інсценізації балади. Див.: 
Дей О. Сторінки з історії української фольклористики. Київ : Наукова думка, 
1975. С. 64–65. 
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ного як цитати діалогу, викликає необхідність у його тлумаченні 
виконавцем, який стає посередником у міжособистісній (інтер‑
персональній, за Е. Гуссерлем) взаємодії. Таке опосередкування 
зумовлює абстрагування цитованого виконавцем матеріалу, тож 
вимовлене з театрального кону слово як цитата стає своєрідним 
вербальним фетишем (термін Г.  Лукача), сенс якого підпоряд‑
ковує вихідні значення тексту. Перетворення слова на фетиш у 
цитаті зумовлює його дальше абстрагування, зокрема, через ін‑
терпретацію як автодескрипцію тексту, його самоопис, передба‑
чений закладеними в ньому можливостями, які розкриваються 
медіумом виконавця. 

Драма прибирає вигляду центону – поетичного тексту, скла‑
деного з цитат, зокрема, взятих з поточних розмовних зворотів 
(колоквіалізмів) або з поетичних конвенцій. Спонтанність дра‑
матичного мовлення, зокрема, пов’язана з присутністю посеред‑
ника‑виконавця, який розкриває не висловлені явно, але наявні 
в підтексті основи інтеграції тексту – центральні елементи, для 
яких словесна оболонка постає як периферія. Діалог завжди по‑
стає як полеміка, в тому числі прихована, що передбачає бороть‑
бу за ініціативу і долання перипетій як основу драматичної дії. 
Предикатна ієрархія тексту тоді відображає ієрархію персона‑
жів, що виявляється у театральній виконавській практиці, зо‑
крема, в  прийомах так званої добудови, у  вияві ініціативи або 
адаптації дії 18, тобто у відношеннях субординації між особами. 
Будь‑який текст прибирає вигляду діалогу, зокрема, солілоквії – 
розмови автора з собою.

Абстрактність цитати, зі свого боку, становить продовжен‑
ня абстракцій архетипів, що стоять за виконавським текстом і 
піддаються інтерпретації. Морфологічний аналіз у евристиці 
(Ф. Цвікі), спрямований на реконструкцію можливих абстракт‑
них атрибутів досліджуваного об’єкта, знайшов переконливе 

18 Поняття «добудова» запропоновано як «пристосування діючим самого 
себе до якостей, властивостей об’єкта <...> Тут може знадобитися: перейти до 
сусідньої кімнати, перейти через кімнату, обернутися обличчям до нього...» 
(Ершов П. Технология актерского искусства. Москва  : Всесоюзное театраль‑
ное общество, 1959. С. 82). 
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підтвердження продуктивності в мовознавстві, у етимології, де 
реконструкція абстрактних етимонів (архетипів) передує по‑
шуку відповідного лексичного матеріалу. Випробування віднай‑
дених архетипів здійснюється через інтерпретацію. Зокрема, 
варіювання канону постає як процес імпровізації. Тоді елемен‑
ти виконавства виявляються в кожній формі творчості, оскіль‑
ки створення тексту з необхідністю пов’язане з інтерпретацією 
архетипів як голосу оракула, його цитати, що потребує витлу‑
мачення і опосередкування. Творчий процес як діалог почина‑
ється з опосередкування архетипів як цитованих висловлювань 
не означеної особи. 

Імітація образу ролі як вихідний момент перевтілення акто‑
ра, її осмислення як цитати водночас постає як інгібіція (галь‑
мування) особистісних вчинків, а  відтак і як фільтр  19 сценіч‑
них дій. Зокрема, автоматизм окремих операцій усувається на 
користь автомотивації цілісної сценічної гри  20. Цитування як 
імітація стає чинником гальмівних процесів, які пов’язані з 
когнітивними орієнтаційними діями і звільняють простір для 
творчості. Механізм цитування тому постає не лише технічним 
знаряддям побудови сценічного тексту: він стосується цілого 
цілеспрямування виконавської творчості, що спирається на аб‑
страгування. Інтенціональне навантаження репліки як цитати 
засвідчує її залежність від мети та завдань, які виникають в сце‑
нічній дії. Виконавець формує свою метамову абстракцій, в якій 
даються взнаки індивідуальні особисті властивості. Зокрема, 
«надзавдання» та «наскрізна дія» як наріжні камені виконав‑
ської інтерпретації тексту становлять яскраві приклади абстрак‑
цій, утворених в уяві виконавця. Вони передбачають виявлення 

19 «Під час роботи збуджується певна частина мозку. Та лише роботу за‑
кінчено, <...> відбувається процес гальмування. Тому <...> неможливо однако‑
во жити поспіль два рази». Зі свого боку, саме гальмування становить спеці‑
альну проблему для сценічної поведінки актора як захисний (протекційний) 
психологічний механізм, що перешкоджає сценічним завданням, коли, «щоб 
вияви наші не видавали нас, ми гальмуємо їх» (Демидов Н. Искусство жить на 
сцене. Из опыта театрального педагога. Москва : Искусство, 1965. С. 92, 251). 

20 Для розгальмовування «справа лише в тому, щоб не заважати собі <...> 
жити» (Демидов Н. Искусство... С. 175). 
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ціле спрямованості тексту, встановлення мети та пріоритетів зав‑ 
дань, засобів її здійснення, які неможливі без абстрагування. 
Опосередкування тексту виконавцем постає як евристичний 
процес, де формується метамова абстракцій для автодескрипції 
корпусу виконуваних текстів поряд з герменевтичним тлума‑
ченням тексту як відповіді на запитання виконавця 21. Проміжні 
виконавські версії виявляють спільність з підготовчими мате‑
ріалами письменника як знаряддями опосередкування міжосо‑
бистісного діалогу. Творчий процес містить виконавську ланку, 
де здійснюється абстрагування.

Абстракції передбачають інтенції, якими спрямовується 
виконувана дія, а отже, і особисту волю як основу цієї дії. Тоді 
персоніфікація та, відповідно, інтерперсональні відношення  22 
виникають як необхідний аспект абстрагування, диференціації 
абстракцій, розкриття їх неоднорідності. Опосередкування ці‑
лей засобами визначає ієрархію операцій як систему пріорите‑
тів завдань, що складають абстракцію імперативу драми. Режи‑
серські коментарі дають абстрактне тлумачення тексту реплік, 
осмислених як цитати персонажів. Абстракції, що виникають у 
виконавському тлумаченні тексту ролі, стають позначеннями не 
готових уявлень, а проблем, які належить розв’язувати виконав‑
цеві. Зокрема, вони виникають як наслідок подвійної метонімії – 
pars pro parte і abstractum pro concreto. Виконавська творчість як 
абстрагування викликає до життя транзитні, проміжні форми 
текстів, зокрема, репетиційні версії, які в процесі роботи відки‑
даються як чернетки. 

Тут слід відзначити, що таке розуміння виконавства випли‑
ває саме з морфологічного підходу. На відміну від статичної кон‑

21 Про герменевтику та евристику як основні форми інтерпретації див.: 
Yudkin I. Hermeneutics, heuristics, morphology: the construction of metatext as the 
prerequisite for interpretation. Культурологічна думка. 2018. № 12. С. 20–29; Юд‑
кін‑Ріпун І. Лірика – монодрама – поетичний театр: доробок Максима Риль‑
ського і Володимира Свідзинського як проблема інтерпретації / IX Міжнарод-
ний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Культурологія. 2019. С. 311–325.

22 Поняття «інтерперсонального» впроваджене Е. Гуссерлем для характе‑
ристики безпосереднього пізнання в так званому життєвому світі (Lebenswelt), 
тобто в інтуїтивному осягненні предмета пізнання. 
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цепції морфології, орієнтованої на результати творчості (твори, 
опуси), береться до уваги процесуальний аспект перетворень 
текстів, який унаочнюється передусім на терені виконавства. 
Цьому слугує запропонована концепція транзитних, проміж‑
них текстів (аналогів «функціональних органів» у фізіології), що 
випливає із загального принципу активності суб’єкта як вихід‑
ного джерела інтерпретаційної діяльності 23. До таких текстів на‑
лежать, зокрема, такі взірці паралітератури, як чернетки, режи‑
серські зошити, маргінальні коментарі тощо. Формування такої 
паралітератури спирається на іманентно властиві тексту непов‑
ноту та неозначеність (наслідки теорем К.  Геделя та Ж.  Ербра‑
на в логіці) як необхідні умови сумісності (когерентності) його 
складників 24. Це позначається на суб’єктно‑предикатних відно‑
шеннях, де перевагу дістають неактуалізовані можливості, за‑
кладені в суб’єктах оповідної дії, що надає специфічного «імен‑
никового стилю» транзитним текстам, наближаючи їх вигляд до 
переліків  25. Саме поліфункціональність таких текстових фраг‑
ментів, суміщення різних цільових призначень, зумовлене вже 
їх відособленням, стає істотним чинником розвитку абстрагу‑
вання їх значень 26.

Ці обставини пояснюють, чому, приміром, попередні сцена‑
рії так само, як чернетки літературного твору, дістають вигляду 
переліків називних речень: приклади можна знайти, наприклад, 
в архіві М. Коцюбинського, де попередній начерк новели вигля‑
дає, як кіносценарій, у архівних проектах екранізації О. Довжен‑
ка. На противагу предикації як актуалізації можливих атрибутів 
цих суб’єктів та їх відособленню, тут залишаються відкритими 
актуалізаційні, а відтак інтерпретаційні можливості, що виявля‑

23 Див.: Юдкин‑Рипун  И. Г.  П.  Прокофьев  – один из основоположников 
музыкальной психологии. Московская консерватория в прошлом, настоящем 
и будущем. Москва : НИЦ Московская консерватория, 2018. С. 353–355. 

24 Див.: Юдкін‑Ріпун І. Морфологічні характеристики абстрагування в ху‑
дожньому тексті. Культурологічна думка. Київ, 2017. № 11. С. 23–34.

25 Та до так званих непредикативних визначень, за А. Пуанкаре. 
26 Так само, як поліфункціональність органів у фізіології – так званий аро‑

морфоз – стає чинником розширення можливостей, універсалізації рухових 
навичок.
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ється у спонтанності, відсутності завершеної мотивації (як уза‑
гальненої предикації) у чернетках, режисерських зошитах та ін‑
ших проміжних текстах. Виконавець має справу з неповним, так 
званим лакунарним, текстом, який стає предметом реінтеграції. 
Текст повертається до стадії літературної чернетки, ескізу, що 
поділяє спільну властивість неповноти з такими виконавськи‑
ми робочими версіями, як сценарії, лібрето, режисерські зоши‑
ти або так звані диригентські аплікатури  27. До цього переліку 
можна віднести і словесні описи інструментальних музичних 
творів у так званому Konzertbücher. В центрі уваги опиняються 
перехідні, транзитні версії тексту (предмет роботи «при столі» 
для драматичного театру, на противагу репетиції «на кону»). Все 
це утворює величезний корпус своєрідних відкритих форм, не‑
завершених, незамкнених текстів, що виникають в процесі опо‑
середкування вихідного матеріалу творчою інтерпретацією.

Текст як предмет виконавської діяльності піддається дезін‑
теграції, парцеляції і здобуває вигляду переліку імен, образних 
мотивів. Призначення таких переліків полягає в окресленні мет‑
ричного простору семантики (зокрема, за допомогою ключових 
слів або зображальних чи музичних мотивів). Для реінтеграції 
тексту вирішальне значення має визначення інтерпретатором 
нових суб’єктно‑предикатних взаємин елементів тексту, їх роз‑
шарування за мірою абстрагованості як позначень предметів 
та ознак, а  відтак побудову простору абстрактних атрибутів 
для опису об’єктів – основну процедуру евристичного пошуку, 
яку Ф.  Цвіккі назвав «морфологічною скринькою»  28. Викона‑
вець відтворює генезу абстрагування, розкриваючи суб’єктну 
перспективу тексту через створення характерів, а  предикатні 
ознаки та невід’ємні атрибути характерів – через ситуації та зов‑
нішню характерність. Неважко помітити, що тут реставруються 
деякі властивості архаїчної магічної ритуальної практики, зо‑

27 «Вірне розуміння диригентом взаємодії темпу та пульсації (а звідси і ви‑
бір системи тактування) так само важливо для нього, як вірне розташування 
аплікатури для інструменталіста» (Рождественский Г. Дирижерская апплика‑
тура. Ленинград : Музыка, 1974. С. 7).

28 Див.: Юдкін‑Ріпун І. Морфологічні характеристики абстрагування...
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крема, ритуальних обміну та заміни предметів: те в персонажа, 
що можна замінити (зокрема, маску), що не становить невід’ємну 
частку єства, стає носієм абстрактної ознаки, предикації. Відтак 
процедура заміни стає джерелом розвитку форм абстрагування. 
Можливість заміни, а  відтак відсутності такого носія стає ви‑
током заперечення, негації як логічної властивості предикації. 
Водночас виявляється ще один аспект диссиметрії тексту, про‑
тиставлення константних та варіантних, замінних елементів, що 
стає витоком абстрагування на основі метонімії (фігура так зва‑
ної абстракції замість конкретики, abstractum pro concreto). 

Зі свого боку такі замінні елементи тексту (зокрема, театраль‑
ні маски та їх розширене тлумачення в літературному тексті як 
вербальні маски  29) стають знаряддям опосередкування як між 
іншими елементами, так і з реаліями поза текстом. Завдяки опо‑
середкуванню елементи тексту здобувають ідіоматичний сенс, 
властивий лише обмеженому корпусові текстів. Наслідком стає, 
зокрема, осмислення слова як образу, розкриття ейдетичних 
можливостей знаку. Основні елементи, з якими працює викона‑
вець у дезінтеграції та реінтеграції тексту, можна визначити як 
мотиви, маючи на увазі закладену в них суб’єктно‑предикатну 
єдність (у  словесному вигляді, приміром, у вигляді сталих епі‑
тетів або порівнянь). Наново переосмислюючи та співвідносячи 
між собою мотиви, виконавець створює свій контрапунктичний 
коментар до авторського тексту. Результат виконавської роботи 
постає, зокрема, у вигляді солілоквії – діалогу уособлених сил, 
учасників суб’єктної перспективи тексту, сполучених у внутріш‑
ньому монолозі (саме так називав Ф. Ліст свої сольні виступи) 30. 

29 Див.: Юдкін‑Ріпун І. Перифрастичні звороти як словесні маски. Науко-
вий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. Одеса, 
2015. Т. 1. Вип. 18. С. 86–90.

30 Додамо, що мовчазний коментар виконавця як невидимий супутник і 
необхідна передумова реінтеграції авторського тексту, добре відомий у прак‑
тиці драматичного театру, в музиці виявляється, зокрема, через діагональні 
зв’язки між тонами різних голосів, з яких виконавець вибудовує мелодичну 
лінію: несподіваним розкриттям таких ліній уславився піаніст В. Софрониць‑
кий у виконанні творів Ф. Шопена. 
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Отже, виконавець не відтворює інтерпретований текст як го‑
тову і наперед визначену цілісність для механічної репродукції. 
Редукція тексту до переліку – це необхідний момент його вико‑
навського життя, де реінтеграція спирається на визначення по‑
середницьких елементів, здатних забезпечити предикацію. Пе‑
ред тим, як наново постати в драматичній виставі чи музичному 
концерті, текст піддається тотальній дезінтеграції, перетворю‑
ється на перелік, на проміжні, транзитні тексти, що опрацьову‑
ються в творчій робітні. Відбувається своєрідна редукція тексту 
до переліку, до елементів художнього коду, до семантичного мет‑
ричного простору як необхідний попередній етап виконавської 
роботи. Відтак і створення нового тексту, творчий процес літе‑
ратора чи композитора також містить компонент інтерпретації, 
зокрема, інтерпретації художнього коду та життєвих реалій: тут 
продукція тексту постає як граничний випадок інтерпретації. 
Таке розширення поняття «інтерпретації» випливає з самого 
розуміння морфогенезу, в основі якого лежить опосередкуван‑
ня матеріалу активним творчим суб’єктом. Тому медіум  – по‑
середник, зокрема, виконавець, який розкриває інтенціональне 
навантаження тексту, становить морфологічну умову його існу‑
вання як ланки системи «текст – персона».

Метаморфізм, стале перетворення як методологічний прин‑
цип морфології тягне за собою низку наслідків щодо конкретних 
проявів інтерпретації в культурогенезі. Це передбачає насампе‑
ред виправдання літературоцентризму в широкому тлумачен‑
ні – від логоцентризму, тобто пріоритету мови та свідомості, до 
лексикоцентризму, де слово та, спеціально, ім’я стає основною 
клітинкою тіла культури. Мова постає не як знаряддя, не як засіб 
(спілкування, мислення), а як буттєва основа людини, як вихідна 
субстанція, носієм якої стає людина, що в тій мірі є людиною, 
в якій є таким її носієм. Обов’язковий момент вербалізації світу 
тягне за собою необхідну участь свідомості в творчому процесі. 
Альтернативою літературоцентризму може бути лише атлето‑
центризм та бестіалізація людини. З онтологічного статусу мови 
випливає однозначний пріоритет соціального в біосоціальній 
проблематиці людини. 
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Саме вербалізація світу становить основу його поетизації та 
його міфопоетичної картини як основи звичаєвої, канонічної 
культури та, зокрема, фольклору, де немає відмежування вико‑
навства як специфічного опосередкування, а  відтак імпровіза‑
ція постає способом існування канону. Суголосність міфологем 
морфологічному підходу виявляється вже в тому, що метамор‑
фози, перетворення особи становлять основу будь‑якої міфо‑
логії. Міфопоетична картина світу породжує відповідну рито‑
ричну систему, в  якій, зокрема, створюється сталий репертуар 
топосів (загальних місць) та гапаксів (виняткових форм виразу), 
тавтологій та тропів, еліпсисів та плеоназмів. Їй властивий при‑
мат речової, зокрема тілесної, соматичної образності, що зумов‑
лює, зокрема, пріоритет усної творчості у фольклорі. Міфопое‑
тичний компонент культури виявляється у редукції вчинків, 
подій до звичаю, рутини, ритуалу (в тому числі у вигляді етикету 
чи моди). Особливий випадок міфопоетичної редукції становить 
«культура катакомб» та деякі феномени постмодерну як різнови‑
ди еклектичного зіставлення різнорідних явищ. Гра як рівнобіж‑
ник ритуалу породжує свій віртуальний світ – маски як замінни‑
ки речей, як відособлені знаки, тобто предикати, інкорпоровані 
до канонічного коду культури.

Поетизації світу в канонічній культурі протиставляється 
проза в широкому сенсі (на противагу вузькому літературному 
значенню оповіді без версифікації) як критика наявних міфо‑
поетичних риторичних уявлень емпіричними реаліями. Від‑
мова від системи риторичних конвенцій у прозі тягне за собою 
необхідність наново осмислювати виражальні засоби, що кінець 
кінцем веде до відособлення виконавства як спеціального роду 
творчості, спрямованого на тлумачення текстів. Відтак склада‑
ється антитеза поетичного канону та прозаїчної творчості, що 
спирається на витворення абстрактних норм та їх розвиток че‑
рез їх долання і оновлення в процесі інтерпретації. 

Прозаїчна, критико‑аналітично орієнтована культура вису‑
ває проблему спонтанності в цілісному тексті як інтеграції за 
умов неозначеності. Ця проблема відсутня в канонічній культу‑
рі, де невмотивованість наперед усувається за межі можливостей 
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утворення тексту. Зі свого боку, інтерпретація тексту становить 
особливий вид рефлексії (зокрема, так звана симпатія в тлумачен‑
ні історичних реалій), що прибирає дві форми – герменевтичну 
та евристичну 31. Герменевтика обертається в межах замкненого 
коловороту тексту, його іманентного часопростору, визначаючи 
співвідношення цілого та частковостей. Герменевтичне тлума‑
чення тексту передбачає побудову його екфразису, що виконує 
роль метатексту, та його екзегезу, тлумачення як відповіді на не‑
явні, приховані питання. Зі свого боку, евристика, покликана 
розкривати суб’єктну перспективу та предикатну ієрархію текс‑
ту через обстеження закладених у тексті можливостей та спосо‑
бів їх актуалізації, виходить за межі тексту до царини трансцен‑
дентних щодо тексту прототипів і архетипів. Герменевтика має 
справу з гіпертекстом, евристика сягає абстрактного метатексту, 
а  через нього реалії буття. Виправдовується поняття ідеалу як 
фактичного джерела розгортання метатексту та вихідної точки 
побудови абстракцій. Саме завдяки своєму спрямуванню назов‑
ні евристика несе пошукові завдання, а  відтак спрямовується 
на проблематизацію інтерпретованого тексту. Виконавство, зо‑
крема, практика репетицій і екзерсисів, якої не знає канонічна 
міфопоетична культура, є  евристичним пошуковим процесом, 
що розвивається до експериментування як виявлення епіфено‑
менів. Евристика виявляє антитези як джерела нормативних ін‑
варіантів критико‑аналітичної культури. 

Прозаїчна культура пов’язана з феноменом далекодії, дистант‑
них (а не лише контактних) відсилань у тексті, зокрема, системи 
дейксису, що поряд з централізацією та циклічністю (гіллястою 
будовою) визначає багатомірність, нелінійність тексту. Це умож‑
ливлює так званий діегезис – оповідь про події через їх суб’єктивне 
переживання, опосередковане внутрішнім світом тексту, а  від‑
так і формування цього внутрішнього світу. Подібний результат 
розвитку рефлексії становить також феномен автореферентних 
текстів та самозаперечення (антифраза, антиемфаза), особливо 
розвинутих в барокову епоху, якими уможливлюють вислов‑

31 Докладніше див.: Юдкін‑Ріпун І. Лірика – монодрама... С. 348–349. 
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лення антитези до дослівного сенсу. Протиставлення прозаїчної 
критики та аналітики поетичним риторичним канонам висуває 
питання щодо проміжної посередницької ланки між ними. Та‑
кою ланкою стає театральна культура, в якій міф перетворюється 
у видовище. Зі свого боку, театральні метаморфози міфології  32 
спираються на деякі універсальні передумови інтерпретації текс‑
ту, що найбільш повно подаються в драматичному творі.

2. Драма як ідеалізована модель  
предмета інтерпретації 33

Для морфологічної характеристики матеріалу інтерпретації 
необхідно зробити такі попередні зауваги. Насамперед очевидна 
інтенціональність будь‑яких артефактів: адже будь‑який руко‑
творний предмет доцільний вже тому, що закарбовує сліди ціле‑
спрямованої діяльності, в тому числі навіть і притчового «биття 
байдиків», де присутня від’ємна мета як відсутність сторонньої 
мети 34. Однак питання вже не виглядає тривіальним, коли від за‑
гальної царини культури перейти до буття текстів як ідеальних 
об’єктів 35, властивість яких – самозаперечення: ідеальне завжди 
містить альтернативу самому собі, відтак його основа негативна, 
вона заперечує, зокрема, самий цей об’єкт. Така негативність і 
альтернативність текстів, що відсилають до того, чим вони не є, 
має далекосяжні наслідки. Текст має властивість інакобуття, від‑
силання до іншого, що не є текстом, і саме це інакобуття стано‑
вить його суть і зміст.

32 Для античного світу вони докладно досліджені, зокрема, у відомих пра‑
цях О. Фрейденберг. 

33 Попередня апробація матеріалів здійснена в публікації автора. Див.: 
Юдкін‑Ріпун І. Інтенція, ідіоматика, міф: до морфології драми. Культуроло-
гічна думка. 2018. № 14. С. 19–29. 

34 За етимологічними припущеннями, первинне значення цього фразео‑
логізму – «вид дитячої гри», тобто автомотиваційна, самодостатня, самоціль‑
на діяльність. (Див.: Коломієць  В. Байдики. Етимологічний словник україн-
ської мови. Київ : Наукова думка, 1982. Т. 1. С. 116).

35 Тобто таких, за Е. Ільєнковим, «в тілі яких відчутно подано щось інше, 
ніж вони самі». Цит. за: Желнов М. Предмет философии в истории филосо‑
фии. Москва : Изд. Московского университета, 1981. С. 187. 
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Зокрема, події, подані в тексті як ідеальному об’єкті, висту‑
пають як учинки, як дії, що мають мотивацію (у  тому числі і 
нульову, тобто тлумачаться як спонтанні) та реалізують інтен‑
цію. Своєю чергою, узагальненням події як вчинку є сповіщен‑
ня, повідомлення, втілене, приміром, у  драматичній репліці. 
Події постають як вісті, осмислюються як комунікативні акти 
пові домлення. Тоді виникає проблема суб’єктів таких учинків 
як учасників комунікації, виникає питання про джерела їх до‑
цільності, про витоки тієї мети, реалізувати яку вони поклика‑
ні у тексті, в тому числі про їх вмотивованість або спонтанність 
(відсутність мети в сенсі щойно згаданого «байдикування»). 
Зрозуміло, що така проблема має евристичну природу, оскільки 
стосується суб’єктно‑предикатних характеристик тексту 36: по‑
дія‑учинок‑сповіщення постає як предикація, де актуалізуються 
потенції та інтенції суб’єкта дії, а відтак виявлення цього невідо‑
мого суб’єкта стає вихідним завданням дослідження тексту. 

Про складність суб’єктної перспективи тексту може свідчити 
хоча б такий епізод з роману Ірини Вільде «Сестри Річинські»: 
«Глянувши мимохіть в дзеркало, Катерина побачила очі Без-
бородька, що стежили за Нелею [виділення автора. – І. Ю.-Р.]» 37. 
Тут в одному реченні подано не лише класичний любовний три‑
кутник. Істотним є те, що все передається непрямим, опосеред‑
кованим чином. Насамперед знеособлена річ – дзеркало – стає 
активним учасником дії, через його посередництво передається 
інформація. Далі не сам чоловічий персонаж як такий, а його очі 
зраджують його наміри. Нарешті, інформація виникає мимо‑
волі, незалежно від цілей вихідної спостерігачки – «мимохіть». 
Виникає ціла множина людей і речей, взаємини яких опосе‑
редковуються внутрішнім світом їх спільної аури. Для такого 
опосередкованого, витвореного силою спостереження та уяви 
подання подій існує спеціальне позначення – діегезис. Опис сто‑

36 Зокрема, в дусі так званої «морфологічної скриньки» Ф. Цвіккі – основ‑
ного знаряддя евристичного пошуку. Див.: Yudkin I. Hermeneutics, heuristics, 
morphology: the construction of metatext as the prerequisite for interpretation. 
Культурологічна думка. 2018. № 12. С. 20–29.

37 Вільде Ірина. Сестри Річинські. Київ  : Радянський письменник, 1964. 
Т. 1. С. 501. 
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сується не самих по собі подій, а того, як вони засвідчені, спо‑
стережні, яким «дзеркалом» передані і чиїми «очима» зроджені. 
Отже, в одному лише реченні створюється ціла драматична ко‑
лізія завдяки опосередкованому опису  – діегезису. Такий опис 
повніший від безпосередньої оповіді – мімесису, оскільки, збе‑
рігаючи можливості епічної дистанції (відсторонення суб’єктної 
оцінки) та конденсації подій, докладного викладу, діегезис ще 
додає множинність точок зору, ракурсів висвітлення.

Тоді не лише сам текст є повідомленням, предметом кому‑
нікації між його автором та спостерігачем. Самі події, подані у 
тексті, осмислюються як повідомлення, як комунікація серед 
множинності суб’єктів дії, які опосередковують зображення, по‑
дання подій як інакобуття тексту, того змісту, до якого він від‑
силає. В такому разі текст не є лише знаряддям комунікації, він 
постає як комунікація, сповіщення про комунікацію як взаємо‑
дію між суб’єктами дії. Очевидно, що найповнішою мірою такі 
можливості діегезису реалізуються в драмі та театрі, де взага‑
лі про всі події розповідається репліками дійових осіб. Більше 
того, поділяючи спосіб діегезису з лірикою, драма на відміну від 
неї подає події не лише як учинки, але і як комунікацію, діалогіч‑
ну взаємодію різних суб’єктів дії, як реалізацію комунікативних 
конфліктів (зокрема, полеміки). В будові тексту це виявляється 
через неоднорідність як передумову створення суб’єктної пер‑
спективи – ієрархії партнерів (спостерігачів, свідків, учасників, 
арбітрів) комунікації. Осмислення суб’єктів як носіїв інтенцій 
стає передумовою організації тексту в цілісність. 

Продуктивність підходу до тексту як діегезису і комунікації 
між реальними чи уявними суб’єктами, учасниками дії виявля‑
ється, зокрема, в  тому, що виявляється можливим розглядати 
тексти різної природи, як драматичні, так і музичні. Це проде‑
монстрував, зокрема, М.  Арановський, виявивши в оперному 
тексті комунікативні ситуації та відповідні мовленнєві регістри 
як носії значеннєвих функцій, що фактично відповідають уяв‑
ленням про комунікативні акти  – локуцію (нейтральне повідо‑
млення), іллокуцію (повідомлення з метою впливу на адресата, 
приміром, прохання, наказ, погроза) та перлокуцію (звернення 
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до адресата з метою впливу на стороннього спостерігача, третю 
особу, свідка комунікації). Виходячи з відомої ідеї А. Альшванга 
щодо «узагальнення через жанр», дослідник виявив у оперному 
речитативі мовленнєві жанри (поняття М. Бахтіна, яке відпові‑
дає сучасним поняттям регістрів мовлення), де за інтонаційними 
формулами виявляються інтенції дійової особи, що відповідають 
комунікативним ситуаціям – зокрема, такої виразної постаті, як 
Дон Жуан у сцені спокушання Донни Анни в «Камінному гості» 
Даргомижського 38. Так само у «Отелло» Дж. Верді простежується 
розвиток комунікативних завдань у спілкуванні Яго з головним 
героєм 39. Ідентифікація намірів уявних суб’єктів стала основою 
запропонованого дослідником методу аналізу музичного тексту, 
де вбачається віртуальна комунікація. Виходячи з такого підходу, 
можна сказати, що текст населений багатьма суб’єктами, взаєми‑
ни яких опосередковуються їхнім внутрішнім світом, через який 
подаються події. Текст, як вже зазначалося, містить інтерперсо‑
нальне середовище, де розгортаються ці події. 

Своєю чергою, інтенціональність узагальнює такі характерис‑
тики, як аспект і модус, що первинно стосуються предикації, але 
співвідносяться з суб’єктом як носієм комунікативних намірів. 
Узагальнені уявлення про аспект розвинулися на основі поняття 

38 Герой «вимовляє лише звичайну формулу етикету, але з властивим 
йому лицемірством перебільшує ввічливість <...> солідною дозою удаваного 
співчуття  <...> Зрозуміло, оскільки лексика такої формули може бути лише 
загальновживаною, вся вага експресії лягає на інтонацію». Зокрема, «сло‑
ва я, вас, сум здобувають висотні і метричні переваги», оскільки мовлення 
«в  цей момент стає плавним, майже кантиленним», зокрема, «з’являються 
“італьянізми”, що надають більш чуттєвий характер», «домінантовий зворот 
з галантною затримкою на другому щаблі», нарешті, «кульмінаційна фраза 
з <...> скрадливими хроматизмами». Результат таких засобів – вони «виділені 
з контексту сцени переважно речитативного характеру за допомогою іншої 
категорії мелодики, що мають ознаки кантилени». (Арановский  М. Речевая 
ситуация в драматургии оперы «Семен Котко». С.  С.  Прокофьев. Статьи и 
исследования. Москва : Музыка, 1972. С. 66).

39 «Відбувається зміна мовленнєвих ситуацій: від зовні суто інформацій‑
ної бесіди (зовні, оскільки питання Яго містять “подвійне дно”) Яго перехо‑
дить до спонукального мовлення‑поради» (Арановский  М. Речевая ситуа‑
ция... С. 68), тобто це – перехід до іллокутивного акту впливу на адресата.
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внутрішнього або відносного часу, що, зі свого боку, узагальнюва‑
ло давні уявлення про узгодження часів дієслів (правило consecu-
tio temporum латинської граматики, що перейшло до новоєвропей‑
ських мов) 40. Наприклад, майбутній час та ще й в імперативі у нас 
вживається для позначення теперішнього з модальністю немож‑
ливості: вислів «не підеш нікуди в таку погоду» стосується першої 
особи в поточну мить вислову. Так само так званий історичний 
теперішній час (praesens historicum) в оповіді стосується минулих 
подій, приміром, в  епічних описах засвідченого, як у драматич‑
но напруженому початковому епізоді «Облоги Буші» Михай‑
ла Старицького: «Із широко розчинених церковних дверей тихий 
спів лине <...> Церква світлом сяє <...> правий притвір і середина 
церкви набиті козацтвом <...> Жіночі уста шепочуть благання». 
Аспект вислову забезпечує його локалізацію у часі й просторі всу‑
переч формальним ознакам засобів, відповідно до інтенцій ви‑
слову. Ще тісніше, ніж з часом, аспект пов’язаний з модусом, що 
передбачає насамперед локацію вислову  – його відношення до 
категорії особи, зокрема, авторизацію як вияв інтенціональності, 
що дозволяє, приміром, позначати наміри та їх здійснення вжи‑
ванням майбутнього часу 41, як у прислів’ях: «Глянеш на неї – води 
нап’єшся»; «Буде миска – знайдеться ложка». Відтак локалізація та 
локація висловів, позначена аспектами і модусами, узагальнюєть‑
ся інтенціями. Насамперед інтенціональність виявляє ієрархію 
цілей, ряд їх пріоритетів, а відтак вона відсилає до прототипів, що 
знаходяться поза текстом 42.

40 «Поняття аспектуальності тісно пов’язане з <...> внутрішнім часом дії. 
До аспектуальності належать такі характеристики, як обмеженість / необме‑
женість границею <...>, відмінності між власне дією, станом та відношенням» 
(Бондарко А. Содержание и типы аспектуальных отношений. Теория функцио-
нальной грамматики. Аспектуальность. Временная локализованность. Так-
сис. Ленинград : Наука, 1987. С. 41). 

41 «Модальність ірреальності передає темпоральну перспективу (напри‑
клад, волевиявлення пов’язане зі сферою майбутнього)» (Бондарко А. Теория 
значения в системе функциональной грамматики. Москва : Языки славянской 
культуры, 2002. С. 476). 

42 «Прототипи в сфері семантики за своєю природою інтенціональні» 
(Бондарко А. Теория значения... С. 266). 
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Тлумачення тексту як діегезису, як інтерперсонального се‑
редовища з множинністю носіїв інтенцій відкриває можливості 
аналізу суб’єктно‑предикатних відношень як перемінних, пе‑
рехідних і залежних від інтерпретації  43. Ця обставина суттєва 
тому, що хоча модус і аспект первинно стосуються предикації, 
вони співвідносяться і з суб’єктною перспективою тексту, а від‑
так відіграють вирішальну роль у детермінації цих відношень.

Особливе місце здобуває модус неозначеності (modus infiniti-
vus латинської граматики), що відповідає дієслівній формі інфі‑
нітива, розвиненій лише індоєвропейськими та ностратичними 
мовами. Так, у  японській мові (так званого полісинтетичного 
типу) поряд з розвиненими фінітними формами дієслів цілком 
відсутні інфінітиви, не знає протиставлення інфінітивів та фі‑
нітних форм китайська мова (так званого ізоляційного типу) з її 
«прихованою граматикою». Про значущість інтенціональності 
для розвитку інфінітивних форм свідчать, зокрема, матеріали 
лінгвістичної дискусії 1970‑х  років (за участю Н.  Шведової та 
С. Ільєнко) стосовно ролі категорії особи в дієслівній семанти‑
ці: як відомо, у мовах Далекого Сходу немає покажчиків особи 
і числа (розрізнення сенсу здійснюється за контекстом), тому 
роль особи тут виявляється саме як носія інтенції, актуалізо‑
ваної в предикації дієслова. Для проблеми інтенціональності 
дуже істотним є використання інфінітивів (та інших засобів ви‑
разу неозначеності) для окреслення мети – це так званий інфіні‑
тив мети (infinitivus finalis) давньогрецької та латинської мов  44. 
Зреш тою, використання інфінітивів у значенні імперативів для 
позначення інтенцій очевидне у поточному мовленні у формі на‑
казів: «Встати! Сісти!». 

Інфінітивний модус, стан невизначеності, позначаючи інтен‑
ції, водночас окреслює цілі епізоди, де наявні відкриті можли‑
вості різночитання, та проблемність вислову, а  відтак створює 
поле для виявлення різних інтенцій. Зокрема, це вже обговорені 

43 Нагадаємо, що «детермінація предиката з боку суб’єкта має яскраво ви‑
ражений інтерпретаційний характер» (Бондарко А. Теория значения... С. 632). 

44 Козаржевский  А. Учебник древнегреческого языка. Москва  : Изд‑во 
Московского университета, 1975. С. 115.
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докладніше, за терміном Р.  Інгардена, «місця неозначеності»  45. 
Образно кажучи, інфінітив тут переосмислюється як імпера‑
тив, і  це переосмислення широко вживається у виконавській 
театральній практиці, у так званій застільній роботі з текстом, 
коли саме інфінітиви вживаються як титули окремих фраг‑
ментів  46. Інфінітив позначає імперативну інтенцію, а водночас 
окреслює поле для розгортання інтерпретаційних можливос‑
тей, які стосуються суб’єктно‑предикатних відношень, оскільки 
він сам виникає як субстантивація предиката, переосмислення 
відчуженої ознаки у самостійний предмет. Узагальненням ін‑
фінітивного модусу стало впроваджене в останні десятиліття в 
лінгвістиці уявлення про половинну або проміжну предикацію, 
де стає невизначеним саме розрізнення предиката та невід’ємних 
атрибутів суб’єкта. Такі явища надзвичайно поширені в мов‑
ній практиці, де звичайно бракує тих чи інших покажчиків 
(особи, часу, способу дії) для точного окреслення предикації. 
Такий досвід мовленнєвої практики свідчить про відсутність 
«чорно‑білої», двозначної логіки і тягне далекосяжні наслідки. 
Як відомо, основна вада двозначності полягає в тому, що з нею 
нерозривно пов’язаний фаталізм, абсурдне заперечення вза‑
галі будь‑яких випадкових, непередбачуваних подій всупереч 
елементарному життєвому досвіду  47. Цей так званий парадокс  

45 Юдкін І. Логіка морфологічного аналізу тексту в практиці інтерпрета‑
ції. Культурологічна думка. 2018. № 13. С. 14–23. 

46 Пошлемося на свідчення репетиційної роботи: «За столом відбував‑
ся поділ цілої п’єси на режисерські, а кожної ролі на акторські шматки <...> 
Намагалися визначити кожний шматок одним словом, переважно іменни‑
ком <...> Шматок, вдало окреслений іменником, <...> не приводить до визна‑
чення внутрішньої дії сценічного образу. Іменник або фразу, якими окреслю‑
ється шматок, <...> треба перетворити на дієслово, до того ж у інфінітивному 
модусі» (Бирман С. Путь актрисы. Изд. 2‑е. Москва : Всероссийское театраль‑
ное общество, 1962. С. 68). 

47 Карпенко Д. Логики Лукасевича и простые числа. Москва : URSS (ЛКИ), 
2007. С. 28. Тому розробляється «альтернатива <...> перейти від системи з дво‑
ма цифрами до системи з трьома цифрами» (Брусенцов Н. Микрокомпьюте‑
ры. Москва : Наука, 1985. С. 56).
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Арістотеля 48 став вихідним пунктом для розробки Я. Лукасеви‑
чем першої (у  1920  р.) версії багатозначної логіки, за висловом 
якого, «модальна логіка взагалі не може бути двозначною сис‑
темою» 49. Відтак складається поле інтерпретаційних можливос‑
тей, якими визначається відносність суб’єктно‑предикатного  
протиставлення. 

Це стосується в широкому масштабі вже характерів та си‑
туацій драми як виявів суб’єктної перспективи та предикатної 
ієрархії. Розгортання суб’єктної перспективи шляхом множен‑
ня учасників дії (так звана мультиплікація персонажів) наочно 
демонструє відома літописна повість про смерть князя Олега: 
суб’єктами дії стають череп улюбленого коня, до якого зверта‑
ється і схиляється князь, змія, що заховалася у черепі, нареш‑
ті, самий обряд поминальної тризни як знеособленої сили, що 
об’єднує княжих наступників  – Ігоря та Ольгу. Такі учасники 
дії, вочевидь, відсилають до прототипів  – посланців потойбіч‑
чя. Предикатна ієрархія теж через так звані макропредикати 
відсилає до прототипів, зокрема, сюжетних ситуацій (наклеп і 
вбивство дружини в Отелло, помста за отруєного батька у Гам‑
леті та  ін.). Істотно, що фабула та сюжет виявляють суб’єктно‑
предикатні взаємини за типом взаємин характерів і ситуацій у 
драмі  50. Зрештою, характер окреслює коло ситуацій, прийнят‑
них для його можливостей, і в цьому сенсі стає носієм потенцій‑
них фабул, актуалізованих в сюжеті. Основу оповідної структу‑
ри тексту становлять мотиви, які виявляють як суб’єктне, так і 
предикатне значення в межах місії пов’язаного з ними характеру 
та відповідних ситуацій. 

48 Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современ‑
ной формальной логики / пер. с англ. Н. Стяжкина и А. Субботина ; общ. ред. 
и вступ. ст. проф. П. Попова. Москва : Иностранная литература, 1959. С. 216. 

49 Там само. С. 281. 
50 Зокрема, «практично у кожного персонажа буде своя фабула, лише у де‑

яких вона буде розгорнутою, а у деяких поданою у вигляді стислого фрагмен‑
та. З цього погляду сюжет слід розглядати як переплетення фабул» (Матюш‑
кин  А. Проблемы интерпретации литературного художественного текста. 
Петрозаводск : Изд. КГПУ, 2007. С. 102). 
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Отже, характери та ситуації, суб’єкти та предикати в актуа‑
лізації можливостей тексту можуть не лише переходити один у 
одного (як так звані теми та реми), між ними ще виникає ціла 
низка перехідних градацій. Ця обставина істотна тому. що до‑
зволяє поширити евристичний підхід і на ті тексти, в синтаксису 
яких взагалі немає суб’єктно‑предикатного протиставлення, як, 
зокрема, в  музиці. Водночас діалогічне, комунікативне осмис‑
лення тексту стає можливим незалежно від того, чи суб’єкти 
осмислюються як персонажі, чи як знеособлені істоти, учасники 
дії. Так, зокрема, тлумачаться відношення тематичного матеріа‑
лу в аналізі музичних форм. Відбувається двобічне осмислення 
суб’єктів, як у бік персоніфікації, так і в бік реіфікації, подання їх 
як активних речей або знеособлених сил. 

Саме в інтерпретації полів неозначеності тексту міститься 
джерело формування ідіоматики, відкриття нових значеннєвих 
навантажень художнього матеріалу. Один з поширених засобів 
створення неозначеності – це вилучення окремих епізодів опові‑
ді або їх замовчування (риторичні еліпсис, апосіопеза), що вжи‑
вається і під час монтажу кінематографічних текстів 51. Виникає 
так званий лакунарний, неповний текст, що спеціально зорієн‑
тований на інтерпретаційні зусилля, де міститься особлива, за 
В. Горським, «сфера умовчання» 52. Ідіоматичну продуктивність 
неозначеності тексту спеціально окреслив М. Гаспаров, який за‑
пропонував особливий троп – антиемфазу, що на противагу ак‑
туалізації спеціального значення в емфазі зумовлює розширення 
й розмивання сенсу, зростання неозначеності 53. Неозначеність, 

51 «Класичний засіб організації таїни – вилучення ланки дії з наступним 
поясненням подій» (Разумовский А. Пирс Уайт. Звезды немого кино. Москва : 
Искусство, 1968. С. 129). 

52 Ця «сфера» містить, принаймні, три компоненти: «те, що не знає автор, 
те, про що він знає, але свідомо замовчує, те, що <...> само собою зрозуміле» 
(Горский В. Историко‑философское истолкование... С. 146).

53 Він визначає троп як «расширение значения, размывание его: когда 
Блок пишет “Лишь телеграфные звенели на черном небе провода”, то можно 
лишь сказать, что эти провода означают приблизительно тоску, бесконеч‑
ность, загадочность, враждебность, страшный мир и пр., но все – лишь при‑
близительно» (Гаспаров  М. Историческая поэтика и сравнительное стихо‑
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а відтак і проблемність становить мету концептуалізації в баро‑
ковій казуїстиці та самого вживання поняття концептів як згор‑
нутих проблем  54. Зрештою, формування місць неозначеності у 
драмі становить безпосередній наслідок самої будови її тексту 
як діегезису, як опосередкування внутрішнім світом суб’єктів 
дії: суб’єктивність завжди часткова, неповна, а тому постає як за‑
гадка, що її належить розв’язувати з перебігом драматичної дії. 
Діегезис як основа драми становить джерело її проблематизації. 

Саме завдяки полю неозначеності відкривається новий зна‑
ченнєвий зміст знайомих виразів, відбувається їх ідіоматизація. 
Психологічні спостереження свідчать вже про звичайне повто‑
рення окремих слів у поточному мовленні як засіб їх переосмис‑
лення, що помітив, зокрема, К. Чуковський, спостерігаючи за су‑
часними йому письменниками і артистами 55. Така особливість 
мовлення влучно відтворювалася і в ролях окремих персонажів 
як їхня характерність 56. Ідіома народжується в середовищі інфі‑
нітивного модусу, серед неозначеності антиемфази. 

Продуктивність такого переходового стану як джерело фор‑
мування ідіоматики особливо наочно демонструє практика те‑
атральної інтерпретації. Йдеться насамперед про переходи між 
актуальними суб’єктами (темами) та предикатами (ремами), які 

ведение (Проблема сравнительной метрики). Историческая поэтика. Итоги 
и перспективы изучения. Москва : Наука, 1986. С. 190). 

54 Приміром, в одній з найбільш поширених в барокову добу «концепту‑
альній антиемфазі “земне життя Христа – символ історії людства” відомим ви‑
являється “земне життя Христа” (вихідний домен), а невідомим “історія люд‑
ства” (цільовий домен)» (Райхерт К. Концептуализация и тропология. Первый 
независимый научный вестник. 2015. № 1. С. 43). 

55 Це стосується, приміром, М. Горького, «він полюбляв повторювати одне 
і те саме слово кілька разів з різними відтінками – цю ознаку я помітив і в Ан‑
дреєва та Шаляпіна» (запис від 28.10.1918) (Чуковский К. Дневник 1901–1921 / 
сост., подготовка текста, комм. Е. Чуковской. Москва : ПРОЗАиК, 2011. С. 231).

56 Так, у О. Островського в драмі «Пучина» в героя Кисельникова, який 
спускається вниз по сходах життя, демонструється «навичка по кілька разів, 
наче примовляючи, повторювати одне й те ж слово», що «властиве людям са‑
мітним, яким часто доводиться розмовляти з самим собою» (Холодов Е. Язык 
драмы. Экскурс в творческую лабораторию А. Н. Островского. Москва : Ис‑
кусство, 1978. С. 197).
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виявляються у виконаннях ролей. Прикладом може бути від‑
криття нового тлумачення ролі Поліни з «Ворогів» М. Горького 
А.  Тарасовою (киянкою за походженням), яка запропонувала 
альтернативу старому тлумаченню цієї ролі О. Кніппер. За її ви‑
словом, «коли я стала працювати, вдумуватися в кожну її реплі‑
ку, Поліна відкрилася мені цілком наново. Не безпорадна, без‑
вільна жінка Захара, а фабрикантша, господарка, навіжена, але 
впевнена в собі, в  могутності, силі, а  головне, в  непорушності 
свого становища»  57. Підставу для такого висновку дає, зокре‑
ма, такий діалог з Клеопатрою, дружиною вбитого господаря: 
К.: Ці п’яні свистіли нам услід. А ви з ними люб’язно говорите. Чи-
тання різні. Навіщо це? П.: Так, так! ви уявляєте, в четвер їду в 
село – свистять! Навіть мені свистять, га? Не каже про непри-
стойність – це може налякати коней. Тут для обох персонажів 
СВИСТ має цілком різне значення: для Клеопатри це – предикат, 
рема, емфатично виділена ідіома, що відсилає до макропредика‑
та ЗАГРОЗА (суспільному ладу); для Поліни, навпаки, це лише 
суб’єкт вислову, носій різних можливостей для тлумачення, 
в тому числі – в сенсі НЕЗРУЧНІСТЬ, що засвідчує самовпевне‑
ність цього персонажа, відзначену А. Тарасовою.

Таке тлумачення ідіоматики дає підстави звернутися до взає‑
мин театру з прозою. В одному з новіших досліджень творчості 
М. Пруста пропонується тлумачити відому епопею як своєрідне 
подвоєння реальності, де вигаданий, уявний світ письменника 
постає не лише альтернативою, але й ключем до реальності  58. 
Та це тлумачення можна подати і як театралізацію реальності в 
світлі численних спостережень щодо залежності структури про‑
заїчного тексту від театру. Хрестоматійний приклад, приміром, 

57 Радищева  О., Шингарева  Е. Летопись творческой жизни А.  К.  Тарасо‑
вой. Алла Константиновна Тарасова. Документы и воспоминания. Москва  : 
Искусство, 1978. С. 126. 

58 «Основна гіпотеза нашої книжки – припущення, що не було нічого того, 
про що він писав, і що це – мрії хворого юнака <...> У героя, Марселя, два жит‑
тя: реальне, починаючи від дитинства в Иль‑Комбре (...до лікарні в старос ті) 
і вигадане» (Николаева Т. О чем на самом деле написал Марсель Пруст? Моск‑
ва : Языки славянской культуры, 2012. С. 97, 107). 
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становить «Мадам Боварі» Г. Флобера, де Емма поводить себе як 
акторка у житті 59. От чому цілком суперечить цьому образу те 
тлумачення, яке було запропоновано А.  Коонен у резонансній 
інсценізації роману 1940 року. Насамперед, як вона визнає у спо‑
гадах, авторський текст було змінено, зокрема, в діалогах 60. Це 
призвело до того, що, приміром, в  уста Родольфу вкладаються 
слова про РОЗЧАРУВАННЯ для удавання суголосності почуттів 
з героїнею 61, що цілком суперечить не лише авторському тексто‑
ві, але й характеру персонажа. Так само не відповідає оригіналу 
і уявлення про героїню як «мрійницю» 62, про те, що «розчару‑
вання Емми – це її змужніння» і що «Емма увесь час відходила 
від людей, з якими пов’язувало її життя» 63. У інтенціях творців 
вистави була очевидною прихована полеміка проти уславленого 
образу Анни Кареніної, створеного трьома роками раніше А. Та‑
расовою, але замість альтернативи з’явилася лише невдала паро‑
дія. У інсценізації було надто увиразнено намір апології героїні і 
усунуто наявну в романі неозначеність.

Один з давніх способів створення неозначеності коріниться в 
самій природі драматичного тексту – в самозапереченні, в тому 
числі в парадоксальності та іронічності, які особливо розквітли 
в українському бароковому театрі в шкільній драмі. Тут маємо 
справу з так званими автореферентними текстами, що поста‑
ють у вигляді парадоксів самозаперечення, що до них привер‑
нула увагу казуїстика, як у класичному парадоксі брехуна, який 
себе іменує брехуном  64, де модус (авторизація слів) заперечує 
диктум (те, що стверджується), так що виникає суперечність як 

59 Зокрема, з  «заміною після смерті матері справжньої скорботи наслі‑
дуванням» (Копистянська  Н. Функція чужого простору в поетиці роману 
Г. Флобера «Мадам Боварі». Іноземна філологія. 2003. Вип. 114. С. 114). 

60 «Діалогів у Флобера дуже мало, треба було вигадувати самій» (Коо‑
нен А. Страницы жизни. Москва : Искусство, 1975. С. 374). 

61 Коонен А. Страницы жизни... С. 381. 
62 Головащенко Ю. Режиссерское искусство Таирова. Москва ; Ленинград : 

Искусство, 1947. С. 267. 
63 Там само. С. 274–275. 
64 Це  – так званий парадокс критянина Епіменіда, який твердить «всі 

критяни брехуни», залишаючи відтак відкритим питання про «значення, яке 
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основа проблеми. Парадоксом створюється проблемність твер‑
дження, виявляється його неозначеність, що постає як завдання 
для розв’язання. Це, зокрема, засіб подвійної (та, загалом, муль‑
типлікованої) гіперболи, розвинений саме в бароковій поетиці. 
Доведення суперечностей до граничної межі викликає кінцевим 
рахунком їхнє перетворення. Здійснюється діалектичне запере‑
чення заперечень, утвердження нової якості через подвійне пе‑
ребільшення вихідної тези. Приміром, сама суть театру перед‑
бачає гіперболізацію характерних властивостей особи (в  тому 
числі карикатурне зображення постатей в комедії), що наочно 
демонструє шкільна драма, де сама алегорична природа звіль‑
няла від вимог правдоподібності, а  культивування дива само 
апелювало до гіпербол. Зі свого боку, коли й гравці з кону да‑
ють до розуміння, що вони демонструють театральні умовнос‑
ті без намагань вірогідності та що перебільшення закладено в 
оповідь поза будь‑якою іронією, то сама гіперболізація постає 
як проб лема, як завдання для дальшого вичитування того сенсу, 
який за оповіддю схований. Наочні приклади подвійної гіпер‑
боли демонструє відкритий вже в добу кінематографу прийом 
збільшеного плану: коли умисне перебільшення подається ще й 
в умисному збільшенні, з умисною демонстрацією, то умовність 
такого перебільшення розкривається як спеціальний засіб, а не 
відхилення від норми, як умовність, що потребує розуміння, а не 
аномалія. З позицій функціональної граматики ефект подвійної 
гіперболізації зрозумілий як зняття гіперболічної аномалії в 
диктумі через вживання такої ж гіперболи в модусі. Тоді анагно‑
зис драми, розкриття загадок постає як самозаперечення пере‑
більшень, розкриття глибинного сенсу гіперболізованих подій.

Суцільна умовність алегоричної вистави з її несподіваними 
дивами і незбагненними актами благодаті може розглядатися 
як гіпербола або емфаза, очевидність і визначеність якої зні‑
мається вже самими умовами театрального кону. Визначеність 
невмотивованої умовності знімається (в  діалектичному сенсі) 

мав на думці Епіменід» (Вдовиченко А. Самозначный язык и парадокс лжеца. 
Вестник ПСТГУ. 3. Филология. 2006. Вып. 3.2. С. 186). 
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тим, що подається на кону. Театральна вистава умовного шкіль‑
ного театру постає як розгорнутий парадокс, що прибирає рис 
неозначеності і тлумачиться як проблема для відгадування, а не 
декларація. Само місце дії на кону, у  виставі робить гіперболу 
припустимою, витлумачує її як «звичайне диво», а відтак подає 
її як антиемфазу. Умови кону дають нереальність основи того, 
що діється на кону, за парадоксом імплікації: з неістинного твер‑
дження випливає будь‑який висновок, тож все може відбуватися 
у виставі. Модус театру усуває невірогідність драматичних подій 
(зокрема, дива), з яких складається диктум вистави. 

Цей спадок барокової казуїстики виявився в українському те‑
атрі в тому, що вчинки героїв подаються саме в річищі вчення 
про дві форми благодаті – «достатню» та «дієву»  65. У шкільній 
драмі дійові особи поставали не лише як алегоричні втілення 
чеснот або вад, але і як носії перебільшеної характерності, як гі‑
перболічні зображення відповідних носіїв людських якостей. 
Такі прослідки шкільної драми засвідчено в Т. Шевченка у «Наза‑
рі Стодолі», де невмотивоване примирення вказує саме на «благо‑
дать» казуїстики, а драматичний анагнозис – «момент істини» – 
тут полягає в розумінні глибинного сенсу навчання добру, що 
просвічує за напівказковими подіями на кону. Звідси родом і ко‑
ріння цілої галереї стражденних борців – типових героїв шкіль‑
ної драми, і гротескове перетворення грації, її самозаперечення, 
типове для М.  Гоголя. В  «Енеїді» І.  Котляревського бароковий 
автореферентний текст став нормою, що відповідає контекстові 
поеми як драми ситуацій, а не характерів 66, де перипетії героя в 
цілому прибирають вигляду дивовижних перетворень в дусі те‑
атральних міраклів, обґрунтовуючи широке вживання риторич‑

65 «Єзуїти зробили спробу звільнитися від суворості августинівської ети‑
ки», зокрема, впровадивши, за казуїстикою, розрізнення двох видів благода‑
ті – «достатньої» (т. зв. gratia sufficiens, коли «благодать наявна як проста мож‑
ливість, котру можна <...> використати або ні») та «дійової» (т. зв. gratia efficax, 
яка «владно охоплює їство тих, кого визначено до спасіння») (Хома О. Про‑
винциалии и культура Нового Времени: к проблеме диссидентства Паскаля. 
Примечания. Паскаль Б. Письма к провинциалу. Киев : Port Royal, 1997. С. 531). 

66 Яценко М. На рубежі літературних епох. «Енеїда» Котляревського і ху-
дожній прогрес в українській літературі. Київ : Наукова думка, 1977. С. 91–92. 
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них засобів антифрази як різновиду іронії (хвала через позірну 
огуду та навпаки) – в перспективі міраклю характеристики «від 
протилежного». Драматичний анагнозис тут полягає в розумінні 
самозаперечення висловів, ужитих автором.

Самозаперечення декларативних тверджень, властиве шкіль‑
ній драмі з її парадоксами самореферентного тексту, простежу‑
ється і в драмі «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки‑Основ’яненка, 
де водевільний happy end обертається жахливим абсурдом: дівчи‑
на перетворюється на кріпачку, грація стає гротеском. Особли‑
ве місце у спадку письменника займає «Щира любов» 67 (відома в 
новелістичному, 1839 р., та драматичному, 1842 р., варіантах), де 
обставини виховання, сила забобонного середовища – фантоми, 
привиди («ідоли театру», коли вжити термін Ф. Бекона, або Fata 
Morgana, за сучаснішим М. Коцюбинським), стають сильнішими 
від життя і прирікають героїню до смерті. Спираючись на спадок 
казуїстики, письменник створив принципово новий жіночий об‑
раз, розвинений вже у «Блакитній троянді» Лесі Українки та у від‑
родженій бароковій «драмі честі» за часів модернізму. Тут ради‑
кально переосмислено мотиви, по‑перше, мезальянсу, а по‑друге, 
спокуси та обману бідної дівчини ловеласом. Письменник творчо 
використав надбання барокової казуїстики, де нагромадження 
гіпербол спричиняється до зворотного результату, грація взаєм‑
ної закоханості обертається гротеском абсурдного самозречення. 

Таким чином, прийомами самозаперечення, що коріняться в 
самій автореферентній основі театрального тексту, створюється 
проблематизація цього тексту, виникає атмосфера загадковості 
і сумнівів щодо достовірності поданих на кону подій. Місця не‑
означеності Р. Інгардена або антиемфаза М. Гаспарова, як інфіні‑
тивний модус та риторична антифраза, – це все способи пробле‑
матизації тексту, які дозволяють окреслити суть драматичного 
тексту як розв’язування загадок – те, що традиційно позначається 
як «поступове роз’яснення обставин» у розгортанні драматичної 
дії. Епізоди драми постають як пасажі, як перехідні і проміжні 

67 Докладний аналіз див.: Юдкін  І. Особливості української драматургії 
першої половини ХІХ століття. Історія українського театру. Київ, 2018. Т. 1. 
Від витоків до 2014 року. С. 190–192. 
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тексти, що прямують до «моменту істини». Проблематичність, за‑
гадковість драматичного тексту виявляється в його спрямуван‑
ні до моменту так званого анагнозису – упізнавання, розкриття 
сенсу подій. Драма розгортається як розв’язування загадок через 
ідіоматизацію висловів відповідно до суб’єктних інтенцій.

Отже, поле невизначеності, інфінітивного модусу, завжди 
наявне у драмі, становить зону продукції ідіоматики, де се‑
мантичні переходи визначаються інтенціями учасників по‑
дій – суб’єктів драматичної комунікації. Узагальненням такого 
породження нових сенсів стає міфотворчість, з якою театр зна‑
ходить точки дотику. Передусім слід наголосити на особливій 
правдивості міфу, що не обмежується символікою і підкреслю‑
ється найпослідовнішими прихильниками реалізму 68. Ця міфіч‑
на правдивість виявляється у цілісній картині світу, у зверненні 
до семантичних прототипів, що розкривається через спеціальне 
опосередкування з ключами до розуміння образів. Тому міф, зо‑
крема, нерозривно пов’язаний з тим, що є практичним синоні‑
мом театрального кону – з утопією як необхідним компонентом 
його етіологічної, космологічної основи. В міфі маємо справу не 
з абсурдом, а з проблемами, які належить дослідити.

Міф визначається насамперед невичерпною варіантністю, 
мінливістю і відсутністю якоїсь первинної форми, що влучно ви‑
словив М. Стеблін‑Каменський: «Міф – це твір, первинну форму 
якого ніколи не можна встановити. Він завжди – переказ чогось, 
що існувало раніше» 69. Звідси походить універсальний метамор‑
фізм міфу, де перетворення становлять як його предмет оповіді, 
так і форму існування. «Метаморфози» Овідія можуть під цим 
поглядом бути взірцем міфотворчості як такої. Коментуючи цей 
шедевр, А. Содомора влучно визначив той психологічний рушій, 
яким просувалася вигадка міфотворців: «Та яким різноманіт‑
ним не було б <...> почуття, <...> його відтінює туга. Саме вона 
буває тією пружиною, яка приводить у дію феномен перевті-

68 «Мабуть, формула міф закінчується там, де виникає питання про істи‑
ну, можлива лише за дуже вузького розуміння самої істини» (Лифшиц М. Ми‑
фология древняя и современная. Москва : Искусство, 1979. С. 47).

69 Стеблин‑Каменский М. Миф. Ленинград : Наука, 1976. С. 87. 
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лення. Як од кошмарного сну рятує раптове пробудження, так і 
тут, коли туга стає нестерпною, виникає прагнення зробити крок 
через невидиму межу болю, вихопитись із свого тіла [виділен‑
ня автора. – І. Ю.-Р.]» 70. Годі казати, що тут дуже чітко і стисло 
сформульовано основу театральної творчості, яка виявляєть‑
ся спільною з міфотворчістю. Крім метаморфізму, міф і драму 
об’єднує катастрофізм. Наявність катастрофи (або тріумфу як 
її інверсного варіанта) становить обов’язковий композиційний 
момент драматичного твору з наступним ефектом катарсису як 
визволеного волевиявлення. В  історичній перспективі міф ста‑
новить розповідь про катастрофи в світовому вимірі, де також 
через катастрофи уявляються шляхи можливого визволення 71. 
Так окреслюється те проблемне поле, де ідіоматика формуєть‑
ся театром і міфом. Ще один аспект міфу, який стосується ідіо‑
матики, полягає у його семантичній продуктивності, зокрема, 
в деривації похідних значень непрямим способом, через опосе‑
редкування, для чого К. Леві‑Стросс впровадив поняття «рико‑
шету» – bricolage, що очевидне для осмислення театральних реп‑
лік, які завжди опосередковані принаймні тим, що відомо про 
персонажів, які їх виголошують. Саме для виявлення цієї про‑
дуктивності А. Греймас впровадив поняття семантичної ізото‑
пії як своєрідного аналога етимологічних гнізд, де зафіксовано 
синтагматичну сумісність образів 72 – так само, як це стосується 
речей у мізансцені на кону, що повинні доповнювати одна одну. 

Отже, драматичний текст, подаючи події у вигляді діегезису, 
як «повідомлення про повідомлення», через опосередкування 
внутрішнім світом суб’єктів дії, може розглядатися як взірець 
найповнішої репрезентації тексту як ідеального об’єкта, що під‑

70 Содомора  А. Співець одвічних перевтілень. Овідій. Метаморфози. 
Київ : Дніпро, 1985. С. 9.

71 «Міф є саме царство свободи, яке люди знаходять лише в своїй фан‑
тазії  <...> Сам ідеал свободи росте разом з його запереченням у реальному 
житті»  – звідси походить «революційна підкладка міфологічного всесвіту» 
(Лифшиц М. Критические заметки к современной теории мифа. Ч. 2. Вопросы 
философии. 1978. № 10. С. 145, 150), очевидна, насамперед у етіологічних міфах. 

72 Греймас  А. Про богів та людей  / пер. з литов. В.  Просцевічуса. Київ  : 
Києво‑ Могилянська Академія, 2018. С. 42. 
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лягає інтерпретації. Множинність суб’єктів як носіїв інтенцій, 
зображення подій як їх учинків визначає стан неозначеності 
«поступового прояснення обставин», відгадування загадок, ін‑
фінітивний модус, який домінує у драмі до «моменту істини» – 
анагнозису, упізнавання обставин. Ця невизначеність виявля‑
ється насамперед у можливостях різночитання відношень між 
суб’єктною перспективою (характерами фабули) та предикатною 
ієрархією (ситуаціями сюжету), створюючи вдячні обставини 
для продукції ідіоматики. Розгортання драми має ознаки авто‑
референтного тексту, замкненого між учасниками комунікації, 
відкриваючи можливості самозаперечення, а відтак і герменев‑
тичної та евристичної інтерпретацій як основи породження 
ідіоматики. Особливе значення тут здобули традиції барокової 
казуїстики, які стали питомим джерелом розвитку української 
драматургії. На їх основі розвиваються взаємини драматургії та 
міфотворчості, що ґрунтуються на такій їхній спільності, як ка‑
тастрофізм та метаморфізм.

3. Міфотворчість як евристичний  
компонент інтерпретації  73

Посередницька місія театру і драми як сполучної ланки між 
міфопоетичною та художньою картинами світу та роль еврис‑
тики як такої інтерпретації тексту, що, на противагу «герменев‑
тичному колу» – невпинному перегляду взаємин цілого та част‑
ковостей, виводить за його межі до метатексту, відсилаючи від 
суб’єктно‑предикатних відношень до прототипів, і підводить 
до питання про роль міфотворчості як знаряддя інтерпретації 
реальності та про художню інтерпретацію самого міфу саме як 
евристичного знаряддя. Цьому питанню присвячено цілу низку 
досліджень. Відзначалося, зокрема, евристичне, пошукове зна‑
чення звертання до антропоморфних та тілесних (соматоморф‑

73 Попередня апробація матеріалів здійснена в публікації автора: Юдкін‑
Ріпун І. Міфологія і евристика в теорії інтерпретації. Культурологічна думка. 
2019. № 15. С. 29–40.
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них) образів міфології 74 та до синкретичного значення як засобу 
унаочнення досліджуваних предметів  75. Виявляється схожість 
міфологічного тлумачення події як відтворення прообразу та ев‑
ристичних пошуків прототипу події 76, фаталістичних тенденцій 
міфології в тлумаченні залежності перебігу подій від зовні не‑
значних обставин та гри випадковостей в евристичному проце‑
сі 77, тлумачення міфологічного коловороту часу як відкриття не‑
відомих можливостей майбуття та виходу за межі нездоланності 
часу 78. У міфі вбачають «дорефлексивні установки» світосприй‑
няття, що визначають «горизонт» евристичного пошуку 79, а від‑
так міфологеми переосмислюються як дослідницьке знаряддя 80. 

74 Оскільки «архетипічну інформацію знято з соматичних структур» 
(Косарев А. Мифология и ее эвристическая значимость: формы человеческо‑
го бытия и способы его постижения в исторической перспективе  : автореф. 
дис. ... д. филос. н. Санкт‑Петербург, 1996. С. 31).

75 «Міфологія є явленна людині безпосередня дійсність» (Косарев А. Ми‑
фология... С. 29). 

76 У міфі «завершена подія (архе) не міститься в минулому, вона присутня 
у всіх звичних для профанного часу вимірах», що співвідноситься з «з  від‑
мовою синергетики від понять суворої детермінованості та оберненості по‑
стулюванням імовірності як одного з умов самоорганізації» (Тычкин П. Эв‑
ристические аспекты категории событие в компаративистском анализе мифа 
и науки. Вестник науки Сибири. Серия В. Общественные науки. 2012. № 7 (2). 
С. 237, 239). 

77 Для евристики «в точках біфуркації <...> система, перебуваючи в стані 
крайньої нерівноваги, надзвичайно сприйнятлива до малих збурень <...> така 
тенденція характерна і для логіки розгортання подій у міфі» (Тычкин П. Эв‑
ристические аспекты... С. 240). 

78 Оскільки «міф прагне подолати час, утверджуючи здібність людини 
звернутися до трансцендентного <...> Повернення до точки першоджерела не 
означає монотонного повторення того ж самого циклу, а становить імпульс 
для народження нового, досі не бувалого стану речей» (Тычкин П. Эвристи‑
ческие аспекты... С. 241).

79 Галанина (Раздьяконова)  Е. Эвристическая роль мифа в неклассиче‑
ской науке. Известия Томского политехнического университета. Философия, 
социо логия и культурология. 2013. Т. 322. № 6. С. 129. 

80 Адже «міфологічні елементи не просто присутні в науковому пізнанні, 
а  збільшують евристичні можливості самої науки» (Раздьяконова (Галани‑
на) Е. Миф как реальность и реальность как миф: мифологические основания 
современной культуры : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Томск, 2009. С. 17).
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Синкретична культура в цілому, до якої належить міф, – джере‑
ло багатозначності, а  відтак пошукових можливостей евристи‑
ки 81. Особливо продуктивними виявляються «міфологічні кон‑
структи» в  педагогічній практиці, виконуючи роль своєрідних 
евристичних орієнтирів 82. Відзначалася і проблемність міфу як 
джерела евристичного процесу, а відтак його взаємини з загад‑
ками 83. До цього переліку можна додати, що класична евристич‑
на проблема лабіринту має міфологічне походження. 

Однак незважаючи на неозору літературу, присвячену міфо‑
логії та міфотворчості, питання про визначальні їх ознаки зали‑
шаються дискусійними. Приміром, Р. Демчук, констатуючи цей 
стан речей, відзначає, що «міф неможливо спростувати», оскіль‑
ки «міф є тотальним і може витлумачити кожний сюжет у модусі 
своєї концепції», звідки висновок, що «міф – не просто текст, <...> 
а  вид світосприйняття, що структурує і культуру, і  суспіль‑
ство» 84. З таким розширенням поняття міфу важко погодитися. 
Насамперед зазначимо, що вся історія наукових відкриттів є ні‑
чим іншим, як спростуванням міфів: досить згадати Коперника, 
який виступив проти геоцентричного міфу Птолемея, Колумба, 
який відкриттям Америки розвіяв міфологію трьох частин сві‑
ту, або встановлення механізмів кровообігу Гарвеєм. Старі міфи 

81 Йдеться, зокрема, про те, як у міфі формуються «спільні <...> для еврис‑
тики вигадки про боротьбу хаосу з космосом» (Ильинова Е. Мифология как 
эвристический прием интерпретации когнитивной картины мира. STUDIA 
LINGUISTICA. Антропологическая лингвистика: проблемы и решения. Санкт‑
Петербург : Политехника‑Сервис, 2012. Вып. XXI. С. 189).

82 «Міфологічні конструкти можуть виступати  <...> засобом виразу цін‑
нісного аспекту <...> В разі науково‑педагогічного пізнання вони категорично 
не можуть (не повинні!) бути його результатом» (Мазниченко М. Эвристиче‑
ский потенциал педагогической мифологистики  : автореф. дис.  ... д. пед. н  / 
Институт стратегии развития образования РАО. Москва, 2018. С. 20).

83 Відзначається «здібність до евристичного оновлення і прогнозування 
(...якщо загадка – це питання, що потребує відповіді, то міф – відповідь, що 
вимагає питання)» (Богданов К. Повседневность и мифология: исследования 
по семиотике фольклорной действительности. Санкт‑Петербург : Искусство, 
2001. С. 166). 

84 Демчук Р. Метаморфози міфологічного. МАГІСТЕРІУМ. Культурологія. 
2017. Вип. 68. С. 14, 16, 19, 20. 
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виявилися недостатніми, щоб «перетлумачити» нові відкриття. 
Загалом універсалізація міфології має свою історію в розвитку 
філософської думки. Зрештою, Ф. Шеллінг, обґрунтовуючи тезу 
про абсолютну міфологію, яка нібито передує мові, змушений 
був вдатися до міфу про Вавилонську вежу, відтак впадаючи до 
хибного кола  – аргументуючи міф міфом  85. Тому для адекват‑
ного тлумачення міфології необхідно внести обмеження само‑
го розуміння міфу, а  відтак уточнити взаємини міфотворчості 
з евристикою. 

Окреслюючи визначальні ознаки міфу, слід насамперед вка‑
зати на його вербальну основу. Міф невіддільний від слова, на 
що наголошували як О. Потебня 86, так і О. Лосєв 87. Міфом мо‑
жуть вважатися лише тексти, придатні для вербалізації. Від‑
так міф виникає як дериват мовної картини світу, як її похідне 
утворення, тобто  – необхідний щабель розвитку її інтерпрета‑
ції. Постаючи в процесі такої інтерпретації мови, міф утворює 
особ ливий мовний ідіолект, зокрема, поряд з поетичними ідіо‑
лектами фольклору. Зі свого боку, запускаючи такий процес де‑
ривації сенсів, міфотворчість цим не зупиняється, породжуючи 
з первинних міфів вторинні, зокрема, міфи індивідуальної твор‑
чості  88. Інтерпретаційна концепція міфу як продукту мовної 
деривації протистоїть ритуальній теорії його походження, яка 

85 Шеллинг Ф.‑В.‑Й. Введение в философию мифологии. Шеллинг Ф.-В.-Й. 
Сочинения : в 2 т. Москва : Мысль, 1989. Т. 2. С. 271. 

86 За категоричним висловом О. Потебні, «для мене цілком немислимо, як 
можна припускати існування міфу поза словом» (Потебня А. Из записок по 
теории словесности (фрагменты). Потебня А. Эстетика и поэтика. Москва : 
Искусство, 1976. С. 444). 

87 «Отже, міф не є історичною подією як такою, але він завжди є словом» 
(Лосев А. Диалектика мифа. Лосев А. Миф. Число. Сущность. Москва : Мысль, 
1994. С. 151).

88 На розмежування вихідних і похідних міфів вказував вже О. Веселов‑
ський, який «послідовно розрізняв міф як первинне джерело розвитку пое‑
тичних образів і як його побічний результат» (Топорков А. Теория мифа в рус‑
ской филологической науке XIX века. Москва : Индрик, 1997. С. 377), і таке ж 
розрізнення первинних і вторинних міфів розвивав Р. Барт (Барт Р. Избран‑
ные работы. Москва : Прогресс, 1989. С. 103).
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не витримує критики вже тому, що ритуальні форми поведінки 
широко розповсюджені в тваринному світі (приміром, у птахів 
та котів під час так званих шлюбних сезонів), натомість жод‑
них прослідків міфології не спостерігається. Більше того, міф не 
лише несумірний з ритуалом за мірою абстракції, він не завжди 
сумісний і з практичною діяльністю, що засвідчено численними 
спостереженнями над трудовими навичками так званих відста‑
лих племен і було головним аргументом для спростування тези 
Л.  Леві‑Брюля про існування особливого «дологічного» первіс‑
ного мислення 89. Отже, міф – це насамперед особлива, вихідна, 
базова інтерпретація мови. На противагу визначенню міфу як 
«хвороби мови» (за висловом одного з засновників романтичної 
міфологічної школи М. Мюллера) можна було б казати скоріше 
про «прабатьківський гріх», про «успадковані вади», що зумов‑
лені придатністю мови виражати не лише істину, але й брехню, 
не лише відкривати правду, але й приховувати її. 

Така мовно‑інтерпретаційна основа міфу виявляється і в 
тому, що він розвивається з фундаментальної властивості слова – 
багатозначності, полісемії, закоріненій в самій специфіці мовної 
картини світу – гомоморфізмі відображення предметного сере‑
довища. Більше того, міф реалізує первинний різновид багато‑
значності, заснований на семантичному синкретизмі, для чого 
було запропоновано поняття так званої синкретеми, де немає 
протиставлення первинного та переносного значення, на відмі‑
ну від нормативних тропів, а відтак виявляється семантична не‑
подільність, що передбачає умовивід (так звану інференцію) для 
визначення актуального сенсу виразу. Такий умовивід викликає 
до життя метонімічні ряди семантичних переходів, що розгорта‑
ються в тексті 90. Таке виняткове значення метонімії для розвитку 
синкретичної багатозначності визначається тим, що композицій‑

89 «Найвідсталіші тубільці островів не живуть у міфі, коли вони будують 
свої каное. Вони роблять це за всіма правилами первісного інженерного мис‑
тецтва» (Лифшиц М. Мифология древняя и современная. Москва : Искусство, 
1979. С. 28). 

90 Відбувається «побудова метонімією синтагми (а  не парадигми)» (Пи‑
менова М. В. Синкретемы с устойчивым книжным атрибутом в памятниках 
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ний принцип комплементарності, доповнення відсутніх значень 
стає основою побудови міфологічного тексту  91. Провідна роль 
метонімії пов’язана і з тим, що основу синкретизму становить 
осмислення власного тіла – соматоморфізм 92. Тоді заміна частко‑
востей (pars pro parte) стає вихідним джерелом розвитку абстра‑
гування (abstractum pro concreto) 93. Визначення міфу О. Лосєвим 
як розгорнутого імені здійснюється в метонімічному ряді.

Наочну демонстрацію заміни одного змісту іншим метоніміч‑
ним шляхом можна знайти у давніх японських поетичних мініа‑
тюрах, де закономірності міфологічного мислення збережені пов‑
ною мірою. Такий приклад наводить М. Конрад. Вихідний текст 
має такий дослівний сенс: «Бачу: сукні тут, які призвичаївся одя-
гати, їхні боки на вітру теліпаються...». Як пояснює дослідник, 
тут скрізь метонімічно зміщується значення: «герой бачить, як 
теліпаються на вітру боки дорогоцінного одягу (він зі столиці), 
згадує <...> про столицю», а відтак далі розгортається «ціла низка 
омонімів та інакомовлень: <...> бік сукні і дружина; призвичаю‑
ватися до носіння одягу і до людини (в сенсі міцного любовного 
зв’язку)  <...> В  результаті одержуємо другий сенс вірша: “Дума-
ється мені: там в столиці далеко – мила дружина”» 94. За описом 

XVII в. Языковые категории и единицы: синтагматический аспект. Материа-
лы 11-й Международной конференции. Владимир, 2015. С. 407). 

91 Оскільки «метонімія – знак, який заміщає пропущене» (Колесов В. Об‑
щие понятия исторической стилистики. Историческая стилистика русского 
языка / Петрозаводский гос. университет им. О. В. Куусинена. Петрозаводск, 
1990. С. 33).

92 Юдкін І. Соматична семантика за етимологічними матеріалами. Тіло в 
текстах культур  / НАН України  ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Український 
етнологічний центр. Київ, 2003. С. 196–204.

93 Оскільки «древня людина змушена була передавати в мові загальне че‑
рез окреме», то, як наслідок, «абстрактне узагальнення може бути передано 
тільки через троп», а такий семантичний перехід визначається взаємною за‑
міною частин: «Зв’язок за суміжністю, навіть зв’язок за схожістю  – всі були 
метонімічними, а тому не відчувалися як нерівноцінні» (Дьяконов И. Архаи‑
ческие мифы Востока и Запада. Москва : Наука, 1990. С. 24, 29, 39).

94 Конрад Н. Японская литература в образцах и очерках. Репринтное из‑
дание. (Ленинград : Издание института живых восточных языков им. А. Ену‑
кидзе. 1927). Москва : Наука, 1991. С. 545. 
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одягу на вітру міфологічне мислення приводить образ коханої 
дружини в столиці. В сучасній лінгвістиці такий спосіб побудови 
висновків з текстових даних на основі відомої адресатові інфор‑
мації іменується інференцією (реконструкцією неявного знання 
шляхом умовиводу), натомість наявність такого другого плану 
для міфу є нормою, що не потребує спеціальних операцій. 

Саме така ж наявність другого плану оповіді як норма міфо‑
логічного мислення становить один з провідних мотивів твор‑
чості Г.  Сковороди. Ось приклад з діалогу «Кольцо», де майже 
докладно відтворюється послідовність щойно наведених мірку‑
вань: «Афанасій: <...> для чего Бог изображается колесом? Яков: 
Он начинает все – не начинается, тѣм есть начало; <...> А.: Для 
чего же сіе начало образуется зміем? Я.: Для того, что змій в коль-
цо свивается, притом и острый взор имѣет» 95. Тут наочно де‑
монструється принцип наявності двох світів, видимого і невиди‑
мого, зовнішнього опису і внутрішніх сутностей, заснований на 
синкретичній багатозначності мови, про що докладно йдеться у 
діалозі Г.  Сковороди «Разглагол о древнем мірѣ»: «Вели поста-
вить вкруг себѣ сотню дзеркал вѣнцем. <...> един твой тѣлесный 
болван владѣет сотнею видов  <...> Однако же тѣлесный наш 
болван и сам есть едина токмо тѣнь истиннагго человѣка»  96. 
Ідея протиставлення видимого світу як тіні справжньої суті ста‑
новить тут метаморфозу міфологічного світорозуміння в дусі 
барокової казуїстики (де перероблялися концепції платонізму), 
в основі чого лежить значеннєвий синкретизм мови. У відомому 
прикладі О. Потебні – образ «хмари – небесні корови» як троп 
дає лише інакомовлення, але як міф це зіставлення світів види‑
мого і справжнього. 

Саме з такою подвійністю сенсу і метонімічною домінантою 
міфологічної семантики пов’язана вже відзначена варіантність 
текстів міфу, зокрема, відсутність Urtext’у, вихідного джерела, 
яке було б інваріантом у міфотворчості, це виявляється через за‑
гальний морфологічний принцип метаморфізму, взаємне пере‑

95 Сковорода Г. Повне зібрання творів : у 2 т. Київ : Наукова думка, 1973. 
Т. 1. С. 395–396.

96 Там само. С. 313. 
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творення як текстів, так і міфологічних істот. Звідси ж випливає 
також потенційний характер міфологічних образів: оскільки в 
кожний момент мовлення актуалізується лише одне із значен‑
нєвих можливостей слова, то всі інші значення становлять його 
семантичний потенціал, окреслюючи картину «можливих сві‑
тів». Водночас міф не тотожний фантастичній вигадці як такій, 
диктуючи ставлення до можливого як до актуального. Синкре‑
тична багатозначність виявляється і в особливій інтенціональ‑
ності міфологічних образів, де каузальна, причинно‑наслідкова 
залежність подій персоніфікується і осмислюється як волевияв‑
лення міфічних істот, їх інтенцій  97. Міфологія становить терен 
потенцій та інтенцій можливих світів. Звідси вже випливає клю‑
чове значення інтерпретації як цілеспрямування та актуалізації 
можливостей, що становить передумову самого існування міфу. 
В  найвужчому значенні так витлумачена інтерпретація постає 
тоді як визначення актуального предиката – реми (що не збіга‑
ється з формальним присудком речення), але не обмежується 
цим завданням. Можливі світи, створені міфом на основі мовної 
багатозначності і мовленнєвих намірів, підлягають дослідженню 
в уявному міфологічному просторі. Адекватним відповідником 
його стає утопічний простір театрального кону. От чому драма 
стає замінником міфу в нову епоху. 

Таким чином, з семіотичного погляду міф являє собою кор‑
пус (і водночас кодекс) текстів, породжений як дериват, похідний 
результат особливої інтерпретації первинно закладеної в мові 
синкретичної багатозначності, передусім  – метонімічних пере‑
ходів соматичних, тілесних найменувань. Міф описує те, що уяв‑
ляється можливим, а не наявним, як світ не здійснених потенцій 
та нездійсненних інтенцій, як віртуальний світ. Він демонструє 
прообраз теоретичної фікції як допоміжного пізнавального 
знаряддя в науці, стаючи своєрідною школою формування аб‑
страктного мислення. Продуктивність фікцій як дослідницько‑
го інструменту було докладно обстежено в кантіанстві (досить 
згадати Г. Файхінгера, засновника німецького кантівського това‑

97 «Основним змістом міфу, його ядром є завжди якесь діюче начало <...> 
за своєю волею – principium volens» (Дьяконов И. Архаические мифы... С. 70). 
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риства 1904 року, який впровадив самий термін «фікціоналізм», 
та його колегу Е. Кассірера, творця концепції міфу як вияву сим‑
волічного мислення). Ця віртуальна основа міфу з необхідністю 
випливає з властивостей самої мови і становить необхідний ща‑
бель їх розвитку як джерела абстрактного мислення. Міф про‑
дукує фікції як передумову змістовних абстракцій.

Осмислення міфологічного синкретизму в площині проти‑
ставлення видимого та невидимого світів, поверхневого опису 
та глибинної суті має своїм наслідком розвиток заперечення як 
ще однієї основи міфу. Таке перетворення семантичного пере‑
ходу в протиставлення наочно засвідчено однією особливістю 
фольклорної поетики, відомою, за характеристикою О.  Дея, як 
«слов’янська антитеза  – структура типу: питання з припущен‑
ням + заперечна відповідь» 98. У наведеному автором прикладі з 
балади питання описує видимість (білі птахи), натомість відпо‑
відь розкриває суть (татарський полон): «Що ся в полі забіліло – 
Ой чи гуси, чи лебеді? Тепер гуси не літають, Ні лебеді не плава-
ють. То татари полон женуть...» 99. Ще один приклад, вже без 
питань і відповідей, але з заперечним паралелізмом, засвідчує 
лірична пісня: «І сюди гора, і туди гора, Поміж тими крутими 
горами Котилась зоря. Ой то ж не зоря – дівчина моя...» 100. Два 
значеннєві плани – видимий і справжній – подано тут так, що 
один заперечує інший. 

З негації випливає специфічна антитетичність міфу, відома 
як архаїчний дуалізм, світоспоглядання через бінарні опози‑
ції – взаємні заперечення і табу. Саме на основі міфологічного 
мислення розвиваються образні протиставлення, контрасти, 
альтернативи. Гра симетрій та їх порушень, відома, зокрема, 
в  неолітичній геометричній орнаментиці, репрезентує один 
з виявів цієї загальної властивості міфу. Вихідним кроком тут 
було формування системи табу в мовній картині світу. Звідси 
випливає і загальне поширення такого прийому побудови мі‑

98 Дей О. Поетика української народної пісні. Київ : Наукова думка, 1978. 
С. 193. 

99 Там само. С. 202. 
100 Там само. С. 226. 
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фологічних текстів, як інверсія, зокрема, «перевертання світу», 
побудова «світу навпаки» в карнавалі, перевертання відношень 
(в тому числі театральне травесті). Інверсія лежить в самій осно‑
ві необхідної умови міфу – дива як заперечення природного, ві‑
рогідного, вмотивованого перебігу подій, як антитези природі. 
Містерія як основна форма побутування міфу завжди допов‑
нюється пародією. Принцип інверсії має мовне походження і 
пов’язаний з формуванням метамови. Саме з інверсії виводять‑
ся уявлення про лінійну впорядкованість (так звані індуктивні 
множини), що стають вихідним кроком у розгортанні евристич‑
них процедур (наочний приклад – шукання шляху в лабіринті). 
Джерелом негації було усвідомлення особистої смертності, тлін‑
ності всього сущого, що передається разом з мовною картиною 
світу дитині близько п’ятого року життя. Тому в основі міфу ле‑
жить не звичайне заперечення, а саме граничний його випадок, 
доведення до крайньої межі як підстава негації. Існування по‑
дається тут як заперечення небуття, як член антитези з подвій‑
ним запереченням, що несе ризик нігілізму 101. Саме такий під‑
хід становить основу казуїстики як бази барокової естетики, де 
істина доводиться шляхом так званої конфутації – спростування 
заперечень. 

У світлі дуалістичності міфу спеціального значення здобуває 
такий універсальний наслідок синкретичної полісемії як ефект 
невизначеності (засвідчений, зокрема, риторичною фігурою ан‑
тиемфази та граматичними інфінітивами), який виявляється в 
текстах різної природи, зокрема, вербальних і музичних 102. Для 
виразу неозначеності вже Арістотель впровадив поняття тре‑

101 «Небуття абсолютне, а буття відносне <...> Небуття як самопричина за‑
перечує само себе. Небуття небуття є буття» (Чанышев А. Трактат о небытии. 
Вопросы философии. 1990. № 10. С. 161–162). 

102 Напрочуд влучно це спостеріг В.  Одоєвський у одному фрагменті 
(О способах выражения идеи, 1832): «Слово просить іншого, це слово третього, 
і так до безконечності <...> ви бачите ряд слів як геометричну безконечну про‑
гресію, у якої не можете відшукати останнього члена <...> Отже, повинна бути 
якась інша мова <...> Її властивість – невизначеність <...> мова музики найбіль‑
ше наближена до цієї внутрішньої мови» (Одоевский В. Из записной книжки. 
Одоевский В. О литературе и искусстве. Москва : Современник, 1982. С. 37).
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тього, доданого члена (συμβεβηκοσ) як подвійного заперечення 
водночас істинності твердження та брехливості 103, що виводить 
за межі двозначності. У словесному способі виразу цьому відпо‑
відає феномен вже згаданої половинної або неповної предикації, 
коли залишається проблемним, чи шукана властивість є відчу‑
женим предикатом, чи невід’ємним атрибутом предмета. 

Проблемність і неозначеність як вияв багатозначності зумов‑
люють в масштабі міфологічного тексту його багатомірність, 
зокрема, багатоголосся. Саме з симетрії та асиметрії протистав‑
лень розвивається ієрархія як особливий випадок асиметричних 
відношень  – протиставлення центру та периферії. Саме в міфі 
як інтерпретації мовної багатозначності вперше формується 
фабула, а відтак дистанційний зв’язок подій оповіді на відстані 
як реалізації різних можливостей, закладених в характері міфо‑
логічних персонажів. Міфічні уявлення про долю, фатум як на‑
перед визначений перебіг подій визначають невідворотність 
ситуацій завдяки синкретичному суміщенню можливостей та 
їх розкриттю в процесі оповіді. Неозначеність сенсу становить 
основу далекодії окремих мотивів оповіді, їх придатність до роз‑
гортання на відстані після їх згадування в оповіді: профетичні, 
пророчі мотиви (такі, як визволення Прометея Гераклом) – на‑
очне підтвердження такої укоріненості далекодії в багатознач‑
ності, проблемності образу. Особливості мотивації дії пов’язані 
з багатозначністю і виявляються в далекодії окремих мотивів у 
міфологічному тексті як чинники багатомірності. Вихідна син‑
кретична багатозначність диференціюється не лише на видимий 
та невидимий світи, але і в послідовність мотивів діяння. 

Зі свого боку, в міфології універсальна текстова неозначеність 
обертається не лише антитезами, але і екстремальними, доведе‑
ними до границі контрастами, зокрема, такою властивістю міфу, 

103 Це «привнесене (не необхідне) проміжне (середнє) між однозначно 
обумовленими так і ні» (Брусенцов  Н. Интеллект и диалектическая триада. 
Искусственный интеллект. 2002. № 2. С. 55), де, зокрема, «y не може бути від‑
носно x ні необхідно властивим, ні невластивим» (Брусенцов Н. Трехзначная 
интерпретация силлогистики Аристотеля. Историко-математические иссле-
дования. 2‑я серия. Москва : Янус‑К, 2003. Вып. 8 (43). С. 318). 
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як катастрофізм. Міф має справу не з будь‑якою вигадкою, не 
з фантастикою, а саме з граничними речами, такими як життя 
і смерть, буття і небуття. Так само, як у драмі катастрофа (або 
тріумф) викликає ефект катарсису, міф розрахований на спів‑
чуття. З  екстремальності міфу випливає і його інтегральність: 
він завжди стосується цілої світобудови, а  не поодиноких по‑
дій, як казка, він покликаний виявити суттєве, оминаючи по‑
дробиці. Звідси випливає такий феномен міфу, як абсурд. Фор‑
мула Тертулліана («вірую, оскільки абсурдно») фіксує саме цю 
особливість міфологічного мислення, але у ХХ ст. її майже до‑
слівно відтворив А. Ейнштейн («якщо ідея у перший момент не 
здається абсурдною, вона безнадійна») для терену наукових тео‑
рій. Наявність абсурду, що спирається на потенційність значень, 
відрізняє міфологічну оповідь від реалістичного опису подій. 
Узагальнення абсурду становить концепція дива як спонтанно‑
го, неймовірного перебігу подій. Спонтанність усвідомлюється 
і через образи долі, особистого життєвого шляху, через перебіг 
випадковостей та фатальний збіг подій.

Звідси випливає сугестивність міфу, його сприйняття через 
навіювання (фасцінацію), а не переконання. Відповідно містерія, 
подання інформації як таїни становить необхідний продукт мі‑
фологічного мислення. Виникаючи як мовний дериват, як особ‑
ливий ідіолект, міф постає як шифр для втаємничених, а відтак 
передбачає також ініціацію – формування кола носіїв ключів до 
його відчитування. На основі міфу створюється своєрідна кон‑
спірація, коло втаємничених в сенс його ідіолекту 104. Міф подає 
карту невідомої частини світу, свого роду зворотного боку Мі‑
сяця, окреслюючи проблеми і завдання для майбутнього дослі‑
дження. Міфологічний абсурд перетворюється в театрі у вигляді 
трагічної провини (αμαρτημα) або комічної помилки, якими іні‑
ціюється драматична дія.

Нарешті, міф (так само, як і фольклор) становить замкнену 
і самодостатню систему, кодекс, що, зрештою, випливає з його 

104 Зазначимо, що й засвоєння рідної мови немовлям також становить іні‑
ціацію – його перехід до віку дитини.
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зумовленості мовною картиною світу. Вихід за межі міфу рівно‑
значний переходу до іншої мови, що вимагає перекладу. Так само, 
як і казка, він репрезентує стереотипну, репродуковану систему 
персонажів і сюжетів, кодифіковану в каноні, витворює свою 
риторику з її парадигматикою. Тому він постає як метатекст від‑
носно конкретних оповідей, побудований з елементів парадиг‑
ми. Саме на ці властивості міфу спиралася барокова казуїстика, 
відкриваючи продуктивність так званих автореферентних текс‑
тів, замкнених своїми внутрішніми відсиланнями. З морфоло‑
гічного погляду міфологічне мислення характеризується такою 
властивістю, як автоморфізм, замикання внутрішнім світом. Са‑
модостатність його виявляється в тому, що для всіх можливих 
запитань є готові відповіді. Своєю чергою, з  антитетичності і 
замкненості міфу випливає і провідне місце самозаперечення – 
зокрема, буття тут утверджується як заперечення небуття в дусі 
згаданого нігілізму. Воно демонструється, зокрема, вже обгово‑
реним прийомом антифрази, що лежить в самій основі театраль‑
ного мистецтва і засвідчений одним з найдавніших парадоксів – 
«брехун» («я брехун – сказав брехун»).

Саме замкненість міфологічного світу виявляє внутрішню 
антагоністичність його уявлень, що випливає з відомих логічних 
теорем К. Геделя про суперечливість завершених, повних теоре‑
тичних систем. Відкриті казуїстикою ефекти самозаперечення, 
антифрази стають внутрішнім джерелом необхідності перевірки 
міфологічних уявлень, а відтак розмикання міфологем. Вже від‑
значена несумісність міфу з практичними діями, зі свого боку, 
стає джерелом критики міфу ззовні, з  боку життєвого досвіду. 
В  цілому міфології з її риторикою протиставляється критика 
експериментальним і прозаїчним мисленням, яка, своєю чер‑
гою, становить не механічне її усунення, а діалектичне зняття, 
переймаючи і переосмислюючи окремі її аспекти. Міфологеми 
постають тепер в значенні експериментальних робочих гіпотез, 
зокрема, носіїв абсурду, необхідних для пошукових процедур. 
Експеримент звертається до абсурду як предмета випробування, 
маючи справу з інформацією, наперед визначеною як неістинна: 
приміром, помилки вимірів або нечутливості приладів спосте‑
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реження оцінюється сучасною наукою не як неістотний, вартий 
знехтування елемент пізнання, а як необхідний чинник взаємо‑
дії спостерігача з об’єктом 105. Запрограмована неістинність ста‑
новить вихідну умову як міфотворчості, так і експерименталь‑
ного досліду. Умисна помилка абсурду вживається принаймні 
у двох логічних процедурах, що особливо широко культивува‑
лися бароковою казуїстикою і були покладені в основу евристи‑
ки – у зведенні до абсурду (reductio ad absurdum) та міркуванні 
від протилежного, спростуванні заперечень (контрапозиції, що 
відповідає риторичній конфутації). 

Така трансформація міфологічного мислення помітна вже 
у виникненні театрального мистецтва, де унаочнення міфу має 
ту  ж експериментально‑екзаменаційну мету, що й уточнення 
слова в художній прозі – перевірку чинності образів та дієвості їх 
риторики. Саме тут міфологія виявляє вже відзначену збіжність 
з евристикою. Для евристики як інтерпретаційної процедури ви‑
значення актуальних предикатів становить лише вихідний крок 
для віднесення характерів та ситуацій до прототипів за межами 
даного тексту, які описуються кодексом міфологем. Так само як 
корпус казок у фольклорі визначає репертуар сюжетів, парадиг‑
матику можливих характерів і ситуацій, міфологічний кодекс 
можливих, невірогідних подій пропонує своєрідний каталог див 
(що засвідчено, приміром, у житійній літературі, в описах діянь 
чудотворців). Водночас, якщо герменевтична інтерпретація, де 
оповідь в кожний конкретний момент подається як відповідь на 
приховані питання щодо цілого, має універсальне поле застосу‑
вання, то евристика особливо суголосна умовам саме драматич‑
ного тексту. Будова драми збігається з евристичним процесом 
шукання рішення, зокрема, вже тим, що момент упізнавання 
(анагнозис) відповідає евристичному осяянню (приміром, стан 
т. зв. саторі в дзен‑буддизмі) – знахідці шуканого. Вихідний аб‑
сурд (у тому ж таки дзен‑буддизмі – т. зв. коан, загадкова при‑

105 «Неможливо провести жодного спостереження без збурювання об’єк‑
та», тому «похибки – істотна риса картини світу, яку слід враховувати в теорії» 
(Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация. Москва : Мир, 1966. 
С. 87, 151).
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тча) у  вигляді трагічної вини або комічної помилки збігається 
з ініціальним моментом евристичного пошуку 106. Тут, зокрема, 
пускове значення здобувають міфологічні карнавальні образи 
перевернутого «світу догори ногами» (mundus inversus) або каз‑
кових небилиць з їх формулами «неможливості» (impossibilia). 
Але особ ливо істотним для драми є наявність «другого пла‑
ну» – цілковитого відповідника міфологічного невидимого сві‑
ту, зокрема, незримо присутніх суб’єктів дії, прихованих рушіїв 
подій. Вони стають цілком явними в музичному театрі, де саме 
те, що не назване словом, окреслюється музикою  107. Саме цей 
трансцендентний щодо слова прихований план дії виявляється 
суголосним завданням пошуку прототипів характерів і ситуа‑
цій, так що точкою сходження евристики та міфології стає му‑
зичний театр. 

Далі, стартовим моментом евристичного процесу є визна‑
чення пошукового завдання у вигляді так званої морфологічної 
карти або скриньки, де зіставляються шукані властивості, пара‑
метри  108 предметів (суб’єктно‑предикатні відношення), що від‑
повідає драматичній перипетії або попередньому випробуванню 
героя в чарівній казці, в якій постає проблема визначення акту‑
ального предиката (у найпростішій схемі детектива – віднесення 
предиката вини до того чи іншого суб’єкта). Фінальний момент, до 
якого спрямована драма – відкриття невідомого, визначається ла‑
тинським висловом «передбачай кінець» (respice finem). Саме з цим 

106 Зокрема, у  реконструкції життєпису персонажів драми такий ев‑
ристичний момент дуже влучно окреслений М.  Резниковичем як «підніжка 
долі» – біографічна травма.

107 Промовистим видається тут спостереження над «Скнарим лицарем» 
С. Рахманінова за О. Пушкіним: «Барон в “Скнарому лицарі” незримо присут‑
ній і керує дією ще до появи його на сцені. В музиці це відчутніше, ніж у драмі, 
завдяки здатності музики виражати прихований підтекст дії» (Келдыш Ю. В. 
Рахманинов и его время. Москва : Музыка, 1973. С. 258).

108 «Параметри  <...> описують характерні особливості і функції виро‑
бу  <...> Можливі варіанти являють собою описи способів  <...> досягнення 
параметрів» (Хилл П. Наука и искусство проектирования. Методы проекти‑
рования, научное обоснование решений / пер. с англ. Коваленко Е ; под ред. 
к. тех. н. Венды В. Москва : Мир, 1973. С. 72). 
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спрямуванням в майбуття пов’язане евристичне правило, назване 
принципом Паппа (за іменем античного математика Паппа Олек‑
сандрійського): розглядати фінал так, наче його вже досягнуто і 
завдання вирішено 109. Суголосність практиці театру, де саме «від 
кінця», від уявного досягнутого результату будується дія і вико‑
навський малюнок акторів, підкріплюється і таким евристичним 
прийомом, як заміна одного завдання іншим, так що вибудову‑
ється ланцюжок посередницьких кроків  110. Відоме в акторській 
практиці поняття пристосування – дії, спрямованої на досягнення 
далекої мети – становить приклад такого евристичного опосеред‑
кування завдання заміною його іншим. Метонімічний ряд, типо‑
вий саме для міфологічного мислення, суголосний евристичному 
принципу індуктивного наведення, коли частковість дає дорого‑
вказ для розв’язання загальніших завдань 111. Саме тут виявляєть‑
ся особливо істотна точка сходження міфу, театру та евристики: 
адже комплементарна композиція міфологічного тексту, засно‑
вана на доповненнях метоніміями, пов’язана з неозначеністю як 
фундаментальною властивістю інтерпретованого тексту. Як відо‑
мо, взагалі експериментальна перевірка гіпотез завжди часткова, 
тому один експеримент повинен доповнюватися іншим, і саме так 
доповняльні взаємини становлять джерело неозначеності 112. 

Отже, такі ознаки міфології, як зіставлення світів видимо‑
го та невидимого (театральний «другий план»), кодифікація 
картини світу як парадигми (подібно до театральних амплуа), 
спрямування подій від стартового абсурду через перипетії до 
фінального відкриття (будова драми), нарешті, осмислення не‑

109 За цим принципом, «вважай зробленим те, що треба зробити <...> при‑
пустивши, що умови задачі цілком виконано». Відтак процес здійснюється 
«розв’язуванням задач з кінця» (Пойа Д. Как решать задачу / пер. с англ. В. Зво‑
наревой и Д. Белла  ; под ред. Ю. Гайдука. Изд. 2‑е. Москва  : Учпедгиз, 1961. 
С. 76, 132–133).

110 Мета опосередкування  – «обійти перешкоди, які не можна подолати 
безпосередньо» (Пойа Д. Как решать... С. 82).

111 «Індукція підказує дедукцію, окремий випадок підказує загальний до‑
каз» (Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения / пер. с англ. И. Вайн‑
штейна ; под ред. С. Яновской. Изд. 2‑е, испр. Москва : Наука, 1975. С. 72).

112 «Додатковість має своїм природним наслідком невизначеність» (Брил‑
люэн Л. Научная неопределенность... С. 89).
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визначеності (в тому числі абсурду) в зв’язку з комплементарніс‑
тю тексту (поступове розкриття обставин у театрі) – все це ви‑
являється спільним з театральною інтерпретацією і евристикою. 
Якщо евристична фікція знайденого рішення (згаданий принцип 
Паппа) аналогічна театральній практиці починати драму з кін‑
ця 113, відповідає міфологічному віртуальному світу, то виведен‑
ня невизначеності з доповнюваності має ще більш універсальне 
значення, виявляючи спільність із світоглядними фізичними 
принципами доповнюваності та невизначеності. Евристичне 
значення умисних помилок, абсурдних робочих гіпотез відпові‑
дає комплементарності метонімічного ряду міфологічного текс‑
ту, де породжуються місця невизначеності. 

Саме такі місця становлять особливий інтерес для інтерпре‑
тації. Коли в деяких поетичних ідіолектах концепт «річ» тлума‑
читься саме як місце невизначеності  114, то, приміром, в такому 
хрестоматійному прикладі театральної інтерпретації, як роль Ла‑
риси («Безпосажна» О. Островського), саме надання йому визна‑
ченості, відкриття героїнею, що до неї ставляться, як до речі, стає 
поворотним моментом дії. Саме нехтування цією обставиною, 
зокрема, зумовило прорахунок екранізації твору («Жорстокий 
романс» Е. Рязанова, 1984 р.), де фактично героїня ототожнюєть‑
ся не з річчю, а з лялькою для забави 115. Це ж стосується й іншого 
персонажа, її антагоніста Паратова, який у попередній екраніза‑
ції (Я. Протазанов, 1936 р.) інтерпретувався як іпостась гоголів‑
ського Ноздрьова (в  уста Паратова, зокрема, вкладалася фраза 
«арифметика замість душі»  116), що суперечить чітко обрахова‑

113 Промовиста тут порада О.  Толстого, засвідчена в спогадах: «Якщо ви 
задумали п’єсу, напишіть кінець п’єси. Одержали кінець – сідайте і швиденько 
напишіть все інше» (Розенфельд С. [Воспоминания]. Воспоминания об А. Толс-
том. Изд. 2‑е, доп. Москва : Советский писатель, 1982. С. 173). 

114 Лещева А. Природа текстовой категории «неопределенность» (на мате‑
риале лирики И. Бродского)  : автореф. дис.  ... канд. филол. н. Екатеринбург, 
2010. С. 13. 

115 Завдяки купюрам «ні в чому не виявилася душа Лариси, її збентежене 
і горде <...> серце, що зіткнулося зі страшною правдою про світ» (Юрьев Ю. 
Записки. Письма, статьи, речи. Ленинград ; Москва : Искусство, 1948. С. 125). 

116 Арлазоров М. Протазанов. Москва : Искусство, 1973. С. 247. 
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ній поведінці, влучно окресленій київським режисером К. Хох‑
ловим: «Це природжений ділок, навіть картярський  шулер» 117.

Ці приклади демонструють, що в центрі уваги евристичної 
інтерпретації, яка в перетвореному вигляді демонструє проя‑
ви міфологічного мислення, перебуває насамперед суб’єктна 
перспектива, виявлення можливостей суб’єктів дії. Зокрема, це 
стосується реконструкції «досценічного життя» персонажів, їх 
життєвого досвіду. Таким шляхом ішов, зокрема, Ю. Юр’єв, пра‑
цюючи над втіленням Арбеніна («Маскарад» М.  Лермонтова). 
Для свого тлумачення образу актор знайшов альтернативну гі‑
потезу, що йшла всупереч поточним уявленням про образ в дусі 
мелодраматичної версії Отелло, запропонувавши тривалу пау‑
зу 118. Варто відзначити, що так само семихвилинну паузу зумі‑
ла провести на кону київська актриса О. Полевицька в ролі Лізи 
(«Дворянське гніздо» І.  Тургенєва), яку було виправдано про‑
щанням з минулим життям 119.

Цікава з евристичного погляду сценічна доля балету «Спар‑
так» А. Хачатуряна. Його першу виставу (1956) було закроєно як 
утілення міфу про боротьбу титанів, втіленого, зокрема, на вів‑
тарі з Пергаму, який надихнув режисера Л. Якобсона на мальов‑
ничу, сповнену ілюстративними подробицями інтерпретацію. 
Цей евристичний пошук спрямовував і виконавця головної ролі 
Аскольда Макарова на прообрази античної пластики 120. Цілком 

117 Зюков Б. Константин Хохлов. Київ : Мистецтво, 1985. С. 123. 
118 «Розкривши себе Ніні, він невільно став вірити у своє повне перероджен‑

ня <...> у мене з’явилася потреба зробити паузу, щоб вкласти в себе по передній 
стан, відійти від нього і зажити іншим» (Юрьев Ю. М. Записки... С. 647).

119 «Такі паузи звичайно здаються вічністю. Полевицька насичувала цю 
сцену такою глибиною переживання, що глядачі, затамувавши подих, сте‑
жили за кожним її рухом» (Городиський М. П. Київський театр «Соловцов». 
Київ : Держвидав образотворчого мистецтва, 1961. С. 104). 

120 Актор «був здатний в скульптурній пластиці передати горіння духу», 
зокрема, через відповідні пози: «В стрибках позування розмивалося і лише на 
землі знову концентрувалося в своїй скульптурній завершеності <...> Танцю‑
вальний монолог будувався на різних формах renvercée – руху, що ніби як спі‑
раль скручував тіло танцюриста. Ця спіраль рішучо випростовувалася в стриб‑
ках» (Ильичева М. Аскольд Макаров. Ленинград : Искусство, 1984. С. 110, 114).
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іншу міфологему було взято за прототип для вистави Ю.  Гри‑
горовича (1968), де уславилася пара виконавців  – К.  Максимо‑
ва (Фрігія) і В. Васильєв (Спартак), а в центрі опинилися не ідеї 
титанічності, а  героїка боротьби за право на кохання, що дало 
підставу історичній достеменності протиставити універсаль‑
ні ідеали людяності  121. Нарешті, автор цих рядків був свідком 
вистави балету Анатолія Шекери на кону Львівського оперного 
театру (1965) і, тоді як учень випускного класу Львівської музич‑
ної школи, мав честь спілкуватися з композитором, який, висту‑
пивши як диригент у виставі, люб’язно погодився на запрошен‑
ня директора школи О. Тищенка до зустрічі. На відміну від двох 
попередніх інтерпретацій, тут орієнтиром евристичного пошуку 
була ідея боротьби, що зростала до всесвітнього масштабу. Зо‑
крема, Фрігія у виконанні Н. Слободян інтерпретувалася як об‑
раз одвічної скорботи, увиразнюючи трагічний пафос і заклика‑
ючи до боротьби. Ця вистава виявилася не лише сучасною, але й 
суголосною скульптурному військовому меморіалу Д. Крвавича, 
створеному в ті ж роки як антична «титаномахія».

Нарешті, про спрямованість евристики театрального вико‑
навства на джерела характерів, на виявлення їх здібностей та 
намірів свідчить досвід роботи над персонажами. Прикладом 
такої пошукової діяльності може бути робота над інсценізацією 
прозаїчних творів, де сценічні портрети вимагають спеціально‑
го текстового опрацювання. Особливо утруднюється таке зав‑
дання в тих письменників, які подають різнобічну характерис‑
тику своїх персонажів, як Л. Толстой 122, зокрема, в інсценізації 
«Анни Кареніної». Образ Кареніна, створений М. Кедровим, був 
наслідком саме евристичного процесу, відмінного від того, яким 

121 Тут «маленький острівець мужності в безмежному морі страждань <...> 
образні мости в перспективу часу <...> Сила цього балету <...> в моральному 
пафосі ідей» (Львов‑Анохин Б. Мастера Большого балета. Москва : Искусство, 
1976. С. 49). 

122 «Складним характеристикам Толстого взагалі дуже важко знайти 
сценічний еквівалент» (Фрейдкина Л. Раб в мундире и звездах. Михаил Ни-
колаевич Кедров. Статьи, речи, беседы, заметки. Статьи, воспоминания о 
М. Н. Кедрове. Москва : Всероссийское театральное общество, 1975. С. 365). 
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ішов його попередник Н. Хмелев з його сатиричним образом 123. 
Знахідкою стала буденність, звичайність поведінки героя як пе‑
ресічного представника чиновництва відповідного рангу. Така 
нейтральність зовнішності дає підставу заглибитися у внутріш‑
ній світ героя, виявити там боротьбу добра і зла. Трагедія відбу‑
вається насамперед в глибині душі – таке рішення пропонує ця 
інтерпретація 124. 

Отже, далекоглядність О. Потебні у розробці теорії міфу ви‑
явилася в констатації неможливості його існування поза мовою 
та в доведенні необхідності мовної картини світу як вихідної 
умови його розвитку. Це вчення протистоїть ритуалістичним 
концепціям міфу, спростування яких спирається на несумір‑
ність рівнів абстракції мови та ритуальної поведінки. Міфотво‑
рення становить неодмінний супутник мови, оскільки спира‑
ється на її можливості, закладені в докорінній багатозначності 
слова та необхідності постійного його тлумачення. Міфологія як 
необхідний щабель розвитку абстрактного мислення виникає на 
основі синкретичної, неподільної мовної багатозначності через 
її інтерпретацію в метонімічному її розшаруванні на явні і при‑
ховані значення, через формування уявлень про видимий і не‑
видимий світи з віртуальними фікціями і демонстрацію антитез, 
доведених до абсурду як складових замкненого кодексу текстів. 

На основі інтерпретаційного процесу розвиваються вторин‑
ні міфи, спрямовані передусім на осмислення історичних подій. 
Особливо сприятливі умови для переосмислення міфологічних 
образів складаються в театральному мистецтві, де простір кону 
постає як відповідник міфологічної утопії. Досвід української іс‑
торичної драми засвідчує звернення до міфологічних архетипів. 
Зокрема, вже перші історичні драми М. Костомарова, П. Куліша, 
М.  Старицького демонструють актуалізацію образів, власти‑
вих легендам, міфологічних уявлень про жертовність. У драмах 
Л. Старицької‑Черняхівської та С. Черкасенка виявляються мі‑

123 Він «нагадував <...> карикатуру Кустодієва на Победоносцева» (Фрейд‑
кина Л. Раб в мундире и звездах... С. 367). 

124 «Цей Каренін любить Анну безперестанку <...> Звідси непослідовність 
учинків» (Фрейдкина Л. Раб в мундире и звездах... С. 376). 
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фологічні уявлення про долю, дуалістичні концепції щодо дво‑
їстості душі. Особливі форми міфотворення прибирає в драмах 
І. Кочерги, де за казковими мотивами Попелюшки проступає мі‑
фологія інфернальної картини світу («Фея гіркого мигдалю»), за 
сюжетом спасіння нареченого мудрою дівою проступає міф Про‑
метея («Свіччине весілля»), а давня фабула знайдення обручки 
розвивається у тему української Голгофи («Алмазне  жорно») 125. 

Будова міфологічного тексту, позначена доповнюваністю та 
невизначеністю, суголосна новочасним уявленням про еврис‑
тичну роль експериментальних похибок. Евристика переосмис‑
лює ці риси міфологічного мислення як висування і перевірку 
робочих гіпотез, як розв’язування пошукових завдань в умовах 
невизначеності, а  відтак використовує міфологічні образи як 
теоретичні фікції, експериментальні умисні похибки, що знахо‑
дить плідне поле застосування у виконавському мистецтві. Сама 
будова драми відповідає фазам евристичного процесу, зокрема, 
перипетії постають як пошукові завдання, а  момент відкриття 
істини збігається в евристичному пошуку і в театральній грі. 
Суголосність міфотворчої евристики театральній інтерпретації 
виявляється в спрямуванні на прообрази суб’єктів дії, дослі‑
дження їх можливостей, а відтак розкриття глибинного змісту, 
закладеного в театральних образах.

125 Докладніший аналіз див.: Юдкін‑Ріпун І. Mythos, Sprachliches Weltbild 
und Geschichtsbewusstsein (Міф, мовна картина світу та історична свідомість). 
Студії мистецтвознавчі. 2018. № 4. С. 7–14.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



63

Тетяна Руда 

МАСОВЕ МИСТЕЦТВО  
І ЙОГО РЕЦИПІЄНТ

Масова культура – один з феноменів сучасної цивілізації. Це 
складне, неоднозначне явище, навколо якого точаться дискусії, 
оскільки межі його постійно змінюються, воно активно взаємо‑
діє з іншими сферами художньої культури. Саме тому не існує 
дефініції маскульту, що задовольнила б усіх науковців, врахову‑
ючи і те, що до маскульту застосовується міждисциплінарний 
підхід. Його осмислюють мистецтвознавці, естетики, культуро‑
логи, соціологи, історики, психологи.

Під масовою культурою звичайно розуміють не лише літера‑
туру і мистецтво, а й засоби масової інформації (зокрема Інтер‑
нет), моду, рекламу тощо, тобто культурні елементи, що мають 
широке розповсюдження в суспільстві.

Масова культура складалася протягом багатьох століть, але 
остаточне її формування припадає на рубіж ХІХ–ХХ  ст., на‑
самперед завдяки розвиткові ЗМІ, що транслюють її продукти 
в більшості країн світу. Дослідники пов’язують її експансію з 
глобалізацією, з рядом політичних (існування розвинутих демо‑
кратичних суспільств), соціальних (міграційні процеси, доміну‑
вання міської культури), науково‑технічних (поява нових і вдо‑
сконалення раніше існуючих форм комунікації) факторів.

Поняття «масова культура» пов’язане з появою теорій «масо‑
вого суспільства». В цьому контексті виникають поняття «масо‑
ва свідомість», «масова людина», якими оперують учені, що звер‑
таються до цього культурного феномену.

Протягом принаймні трьох століть багато видатних митців 
і вчених писали про художню творчість, призначену для ши‑
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рокої публіки. Серед них  – Ф.  Шиллер, Й.‑В.  Гете, О.  І.  Герцен, 
М. Хоркхаймер, Г. Лебон, Х. Ортега‑і‑Гассет, З. Фрейд, Ф. Ніцше, 
Е. Фромм, К. Юнг, Г. Маркузе та ін.

Й.‑В.  Гете і Ф.  Шиллер у ХVІІІ  ст. лише відчули зміни у су‑
спільстві та мистецтві, які були пов’язані з соціальними зрушен‑
нями, що призвели до появи «середнього» класу. До тієї пори 
культурні інтереси еліти і «маси» не стикалися, існувала система 
правил, встановлених церквою і державою для кожного стану. 
А художники були безпосередньо залежні від своїх споживачів‑
замовників. З появою більш широкої (і менш вимогливої) ауди‑
торії митці почали більше дбати про забезпечення її смаків. В се‑
редині ХVІІІ  ст. в багатьох європейських країнах з’являються 
суперечності, властиві культурі нового типу. Художник починає 
залежати від фінансової підтримки публіки, яка вже не склада‑
ється з представників привілейованих верств, а включає широке 
коло споживачів, перш за все буржуазії, в якої були і кошти, і час 
для використання різних форм розваги. Він стає професіоналом 
і працює згідно із замовленням зростаючої книжкової торгівлі, 
власників театрів або концертних залів. Зміни, що відбувалися у 
сфері культурної комунікації, викликали суперечності між «ви‑
соким» і «популярним» мистецтвом (і  спроби їх примирення), 
між художником і споживачем популярної культури. Інтелекту‑
альна творча еліта з жахом стежила за перетворенням мистецтва 
на засіб лише розваги і, вважаючи своєю місією прилучення 
широкої публіки до шедеврів, боролася проти «низької» куль‑
тури та її виробників. Ця боротьба продовжувалася і протягом 
ХІХ ст., породжуючи дискусії про загрозу «високій» культурі з 
боку «популярної», «вульгарної», «низької». Але надія на те, що 
народ врешті‑решт зрозуміє шкідливість масової розважальної 
продукції (що прозвучала, наприклад, у крилатій фразі Некра‑
сова: мужик «не милорда глупого – Белинского и Гоголя с базара 
понесет») була марною.

В той час як художники та мислителі, турбуючись про своє 
високе призначення, намагалися пробуджувати у всіх верствах 
суспільства потребу прилучення до «справжньої» культури, 
протистояти загрозі з боку «вульгарного» тиску культури «низь‑
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кої», книговидавці та книготорговці вивчали смаки і запити по‑
купців, аби догоджати масовій публіці. Спочатку за допомогою 
спеціальних агентів, які збирали дані про прихильності, напри‑
клад, потенційних покупців «залізничної літератури» (в Англії 
ХІХ  ст., де потяги стають найважливішим транспортом десь з 
1850‑х років). Саме в цей період формується і соціологія, в якій 
поступово відбувається спеціалізація і організуються емпіричні 
дослідження різних сфер суспільного життя, зокрема сфери ви‑
робництва і споживання мистецької продукції.

Феномен масової культури, що розвивалася і міцніла в ба‑
гатьох країнах Європи і в Америці, незмінно викликав інтерес 
тео ретиків Заходу (філософів, істориків, психологів, мистецтво‑
знавців). Вони намагалися простежити генезис цього явища, 
шукали його аналоги в культурі Давньої Греції та Риму, Серед‑
ньовіччя, Ренесансу; формулювали думку про залежність його 
від соціальних умов (У. Вордсворт, англійський поет і мислитель, 
першим звернув на це увагу). Причини величезного успіху по‑
пуляр ної літератури і дослідники ХІХ  ст., і  сучасні вбачали в 
особливостях психології пересічної людини, яка прагне до па‑
сивного споглядання життя, до «сильнодіючих стимуляторів», 
що урізноманітнювали б її сіру повсякденність.

Із самого початку питання про роль смаків публіки і вплив 
ринкових стосунків на суспільну думку було основним у трива‑
лих дискусіях навколо популярної літератури. «Суспільний смак 
погіршується по мірі того, як він стає суспільним, і кожна нова 
порція суспільної думки робить його все нижчим» 1, – стверджу‑
вав англійський літературознавець Уїльям Хезлітт (1778–1830).

Наприкінці ХІХ  ст. проти художньої творчості, призначе‑
ної для задоволення потреб масової публіки, виступив Ф. Ніц‑
ше (1844–1900), який вважав основою справжнього мистецтва 
фольклор. Якщо мислителі і художники ХVІІІ–ХІХ  ст. лише 
відчували майбутні зміни в суспільстві та його культурі, то 
у ХХ  ст. розпочалися серйозні наукові дискусії навколо пи‑
тань сутності, витоків, походження, етапів формування, ролі, 

1 Цит. за: Кукаркин А. Буржуазная массовая культура. Москва : Издатель‑
ство политической литературы, 1978. С. 24.
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функцій, національної своєрідності й водночас універсальнос‑
ті масової культури. Цим питанням присвячували свої праці 
Х.  Ортега‑і‑Гассет, Г.  Маркузе, Т.  Адорно, А.  Грамші, М.  Ар‑
нольд, Ф.  Р.  Левіс, Д.  Томпсон  – список можна продовжувати. 
Студії над маскультом спрощено можна розділити на два на‑
прями: критичний й апологетичний. Перший з них (до нього 
долучалися й вітчизняні теоретики) ґрунтувався на зневажанні 
цього типу культури, звинуваченні його у відриві від класичних 
традицій, згубному впливі на особистість. І, звичайно, в «низь‑
кому» змістовому і художньому рівні, а  також  – у  суцільній 
комерціалізації мистецької сфери, в  маніпуляції свідомістю 
людей. Захисники масової культури наголошують на невідво‑
ротності культурних процесів, що стали наслідком науково‑тех‑
нічного прогресу й розвитку потужної системи засобів масової  
комунікації.

Масове мистецтво, на їхню думку, соціалізує людину, об’єднує 
індивідів незалежно від етнічних, ідеологічних, а іноді – навіть 
вікових відмінностей.

Захисники маскульту заперечують і одну з основних тез її 
критиків – розрив з класичною спадщиною. Масова культура, на 
їхню думку, навпаки, робить цю спадщину доступною для біль‑
шості завдяки екранізаціям, інсценізаціям, тиражуванню через 
ЗМК. На жаль, у процесі таких перетворень класичні зразки час‑
то адаптуються до рівня «пересічного» споживача. Вони втра‑
чають той комплекс смислів і рис, що естетики йменують «ху‑
дожньою ідеєю», втрачають свою художню цілісність. Їх зміст 
спрощується до фабули – без підтекстів, філософських роздумів, 
зв’язків з духовно‑культурним контекстом епохи.

Існуючі дефініції масової культури відрізняються одна від 
одної перш за все критеріями, за якими її визначають: естетич‑
на якість творів, ступінь їх популярності, характер споживання, 
соціальний статус і культурний рівень її споживачів, політичні 
чинники (інтелектуальне і моральне керівництво підпорядкова‑
ними групами суспільства, здійснюване панівними), взаємини 
цього типу культури з іншими (наприклад, з  постмодерніст‑
ським) тощо.
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«Всі ці дефініції об’єднує те, що хай там чим була масова куль‑
тура, вона, без сумніву, є культурою, яка виникла після індустрі‑
алізації та урбанізації» 2, – вважає Джон Сторі. 

Наслідком науково‑технічного прогресу і домінування міської 
культури є формування «суспільства мас». Саме в цьому суспіль‑
стві бурхливо і невідворотно розвивається масова культура, роз‑
рахована на «масову людину». Вперше Х. Ортега‑і‑Гассет на почат‑
ку ХХ ст. виклав зміст поняття «маса» і піддав нищівній критиці її 
культуру. «Маса – це “середня людина”. Таким чином, чисто кіль‑
кісне визначення – множинність – переходить у якісне. Це – суміс‑
на якість, нічия, що відчужується, це людина в тій мірі, в якій вона 
не відрізняється від інших і повторює спільний тип»  3,  – писав 
філософ у відомій праці «Повстання мас». «Маса – всякий і кож‑
ний, – продовжує він, – хто ані в добрі, ані у злі не міряє себе особ‑
ливою мірою, а відчуває таким самим, “як і усі”, і не тільки не за‑
смучений, а задоволений відсутністю власної  індивідуальності» 4.

Маса, за його твердженнями, це люди, не пов’язані між собою 
певною життєвою програмою, однак орієнтовані на більш‑менш 
подібну систему цінностей; найважливішими для них є власні 
потреби і бажання. Вони відторгають усе, що може зруйнува‑
ти їхні усталені уявлення про світ, про красу, про моральність. 
Дійс ність ці люди пізнають через стереотипи та ілюзії, тому по‑
требують культури, яка забезпечила б їх відповідними соціаль‑
ними орієнтирами і ціннісними установками.

Ортега‑і‑Гассет ділить людство на маси і обрані меншини, 
підкреслюючи, що цей розподіл  – типологічний і не співпадає 
ані з поділом на соціальні класи, ані з їхньою ієрархією. «Масова 
людина» не вимагає нічого і залишається такою, як є, пливе за 
течією. А «обрана людина» вимагає від себе багато чого, навіть 
більше, ніж це можливо.

Вчений констатує, що маса, яка раніше не претендувала на 
активну участь у суспільному житті, вирішила вийти на аван‑

2 Сторі Д. Теорія культури та масова культура  : вступний курс. Харків  : 
Акта, 2005. С. 33.

3 Ортега‑и‑Гассет. Восстание масс. Москва : Хранитель, 2007. С. 11–12.
4 Там само. С. 12–13.
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сцену і отримати задоволення і блага, до тієї пори адресовані не‑
багатьом; Ортега‑і‑Гассет сприймає цю ситуацію як «жорстоку 
реальність».

«Масова людина» споживає певний тип культури, призна‑
ченої для її соціалізації, примирення з дійсністю, відволікання 
від болючих соціальних і особистісних проблем, задоволення її 
нерозвиненого естетичного смаку. Зазначимо, що критики мас‑
культу спрощували проблему, представляючи масову культуру 
насамперед як «низьку», як антипод «високої», як маргінальну. 
Зрозуміло, що «бінарна опозиція», яка вже давно викликала сум‑
нів у західних теоретиків, в радянський науці вважалася чимось 
незаперечним. Інший, більш поміркований і аналітичний підхід 
до феномену масової культури, був просто неможливим у тота‑
літарній країні з причин ідеологічних. Споживача намагали‑
ся оберігати від «згубного» впливу зарубіжних масових творів 
(хоча незначній частині їх вдавалося дійти до радянського чи‑
тача або глядача) або принаймні виховувати у нього негативне 
ставлення.

Хто ж є основним споживачем масових текстів і який вплив 
чинять ці тексти на людину? Існує два підходи сучасних учених 
до оцінки дії масового мистецтва на людину:

«‑  продукція масової культури є серйозною проблемою су‑
спільства, оскільки ця продукція не становить інтелектуальної 
та художньої цінності, відволікає свого «споживача» від розду‑
мів щодо проблем буття і самопізнання, позбавляє його щастя 
прилучення до «високої» культури; популярна культура, з  цієї 
точки зору, позбавлена будь‑якої цінності;

‑ споживання продукції масової культури має свою інтелек‑
туальну цінність, що приносить безсумнівну користь «спожи‑
вачеві»; відмова масовому мистецтву в значимості свідчить про 
прагнення знецінити інтереси і діяльність однієї частини су‑
спільства на користь іншої» 5.

Відповідно до цих підходів споживачі масової художньої 
продукції виступають або як об’єкти маніпуляції з боку творців 

5 Купина  Н., Литовская  М., Николина  Н. Массовая литература сегодня. 
Москва : Флинта, Наука, 2009. С. 37.
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масових текстів та інституцій, що їх замовляють і розповсюджу‑
ють, або як активні особистості, що обирають цікавий для них 
спосіб проведення дозвілля.

Цілком очевидно, що обидва підходи є обмеженими і спро‑
щеними, оскільки не враховують у повному обсязі ані специфіку 
масового мистецтва і зміни, що відбуваються в ньому, ані різно‑
манітність інтенцій його споживачів. Крім того, вживання тер‑
мінів «масова» і «популярна» як синонімів не завжди коректне. 
«Масова» культура, звичайно, є «популярною» і подобається ве‑
ликій кількості людей. Однак офіційно санкціонована «висока» 
культура також здатна отримувати велику популярність – через 
екранізації класики, вмілу рекламу літературних, кінематогра‑
фічних, музичних шедеврів. У такому сенсі класику також мож‑
на назвати «масовою». Тим більше, що межа між «високим» і 
«низьким» мистецтвом ніколи не була чіткою. «...Наразі, – пише 
Д.  Сторі,  – Уїльяма Шекспіра вважають за уособлення високої 
культури, але ще в ХІХ ст. його твори були невід’ємною части‑
ною репертуару народного театру. Те саме можна сказати про 
студії Чарльза Діккенса. Аналогічно, нині гадають, що так зване 
“чорне кіно” перетнуло межу, яка нібито розділяє високу й масо‑
ву культуру; інакше кажучи, те, що почалося як популярне кіно, 
тепер є парафією теоретиків кіно та закритих клубів»  6. Таким 
чином, твори, що колись сприймалися публікою як приналеж‑
ність «народного» мистецтва, популярної белетристики, здатні 
підноситися у сприйнятті наступних поколінь до рівня «висо‑
кої» класики. Тому поділ на «високе» і «низьке» мистецтво в іс‑
торичній перспективі виявляється досить умовним.

Масові мистецькі твори – продукти «індустрії культури» (тер‑
мін впровадили Макс Хоркхаймер і Теодор Адорно в 1944 р.) – 
однорідні за способом побудови сюжетів, передбачуваністю 
фіналу. Вони мають свого адресата («середню», «пересічну» або, 
за терміном Ортеги‑і‑Гассета, «масову» людину), однак можуть 
споживатися людьми, вихованими на «високій» культурі, інте‑
лектуально розвиненими, з естетичним смаком – задля розваги, 
релаксації або просто з цікавості.

6 Сторі Д. Теорія культури та масова культура... С. 23.
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Відомо, що будь‑який мистецький твір є текстом, адресова‑
ним певній категорії реципієнтів. Масовий твір, по суті, є моно‑
логічним, простолінійним, до нього, як правило, не вводиться 
«уявний адресат» (типу «люб’язного читача»), з  яким можна 
сперечатися, переконуючи в істинності своїх ідей, обговорюва‑
ти животрепетні проблеми  – філософські, моральні, політичні 
тощо. Авторові немає сенсу шукати діалогу зі своїм читачем або 
глядачем; він не закладає у свій текст «потенційних смислів». Ав‑
тор не претендує на зворотний зв’язок з адресатом, який є зов‑
нішнім по відношенню до тексту (позатекстовий), – якщо, зви‑
чайно, йдеться про стандартну «художню продукцію», навіть 
позначену професіоналізмом.

Масова культура не передбачає, звичайно, і  «нададресата», 
який, за М.  Бахтіним, є  вищим, іноді неусвідомлюваним авто‑
ром твору поціновувачем художнього тексту: «Але, крім цього 
адресата (другого), автор висловлювання з більшою чи меншою 
усвідомленістю передбачає вищого нададресата (третього), абсо‑
лютно відповідне розуміння якого передбачається або в метафі‑
зичній далечині, або в далекому історичному часі. В різні епохи 
і при різному світорозумінні цей адресат і його ідеально вірне 
відповідне розуміння приймають різноманітні конкретні ідео‑
логічні вираження (Бог, абсолютна істина, суд безпристрасної 
людської совісті, суд історії, наука тощо)» 7.

Про діалогізм мистецтва ще в 1922 році писав О. Білецький. 
Він вважав, що історію літератури не можна вивчати без вивчен‑
ня історії читача, яка допоможе дати відповідь на питання про 
вибір матеріалу, що підлягає дослідженню. Саме голос читача, 
на його думку, має стати критерієм відбору, причому належить 
враховувати смаки і запити всіх читацьких груп. «Вивчення чи‑
тача починається з вивчення читача уявного. В одних випадках 
він покривається тим, що реально існував, в інших це читач “та‑
ємний і далекий друг”, “правнук освічений, син Феба молодий”, 
“друг істини священної”; по‑третє, нарешті, це низький невіглас 

7 Бахтин  М. Эстетика словесного творчества. Москва  : Художественная 
литература, 1979. С. 305–306.
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і дурень, представник того натовпу, від якого поет тікає в уса‑
мітнення, аби бесідувати з самим собою, з нащадками, з музою. 
Ідея уявного співбесідника залишається і в останньому випадку, 
тому що не лише лірики немає без діалогу, але без діалогу немає 
творчості взагалі» 8. Зауважимо, що вчений закликав до вивчен‑
ня усіх категорій читачів – і тих, що насолоджувалися «високи‑
ми» шедеврами, і тих, що надавали перевагу «низькому чтиву» 
(типу романів про Ваньку Каїна). Пізніше в радянський час в 
науці та критиці панувало зневажливе ставлення до популярної 
(особливо зарубіжної масової) літератури, при тому, що публіка 
сприймала кожний випуск із серії «Зарубіжний детектив» як по‑
дію, а «товсті» журнали («Новый мир», «Всесвіт», «Звезда», «Заря 
Востока») збільшували тиражі за рахунок публікації романів 
Ж. Сіменона, П. Квентіна, А. Крісті, М. П’юзо та інших авторів.

Масовий твір, як правило, не претендує на діалогізм, спів‑
творчість зі своїм адресатом, на збереження у пам’яті потом‑
ків чи будь‑які інші «високі» цілі, яким має служити «високе» 
мистецтво. У такого твору інші завдання: соціалізувати людину, 
допомогти їй адаптуватися у складному, часто неприхильному 
для неї світі, створити механізми психологічної компенсації. 
Тому дослідники, що «виправдовують» існування масової куль‑
тури, виокремлюють її терапевтичну (або психотерапевтичну) 
функцію. Нарешті, цей тип культури, на певний час відволіка‑
ючи свого споживача від несприятливих життєвих обставин, 
депресивних станів і негативних емоцій, виконує розважальну 
(ескапістську) функцію. І це певною мірою виправдовує існуван‑
ня масового мистецтва. Джон Кавелті зауважує: «Врешті‑решт, 
хоча багато хто засуджує ескапізм як спосіб життя, тим не менш 
здатність нашої фантазії створювати альтернативні світи, в яких 
ми можемо знайти собі тимчасовий притулок, – це головна і в 
цілому досить корисна риса людини» 9.

8 Белецкий А. И. Об одной из очередных задач историко‑литературной 
 науки (Изучение истории читателя). Білецький  О.  І. Зібрання праць  : у  5  т. 
Київ : Наукова думка, 1966. Т. 3. С. 264.

9 Cawelty J. Adventure, Mystery and Romance; Formula Stories as Art and Po‑
pu lar Culture. Chicago, 1976. S. 42.
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Можливо, саме здатність масового мистецтва презентувати 
широкій аудиторії «альтернативні світи», в яких добро перема‑
гає зло, хаос упорядковується, створювані авторами міфологеми 
відповідають смакам і уявленням споживачів, їхнім амбіціям 
(іноді – таємним), а герої – близькі та зрозумілі сучасному чита‑
чеві чи глядачеві, обумовлює домінування саме цього типу ху‑
дожньої продукції в сучасній культурі.

Однією з важливих особливостей масової культури є її триві‑
альність, стереотипність текстів, що ґрунтується на стереотипах 
свідомості. «Високе» мистецтво певною мірю непередбачува‑
не, воно прагне зруйнувати стереотипи, масове – їх утверджує. 
І хоча стандартні ситуації, в яких діють герої, мало чим відріз‑
няються від ситуацій, представлених у «високій» культурі, хоча 
конфлікти теж найчастіше подібні, способи вирішення їх від‑
різняються. «Високе» мистецтво наполегливо шукає причини 
гострих проблем, що призводять до глибоких суперечностей у 
соціальному житті та особистісних відносинах, а висновки мит‑
ців нерідко невтішні й навіть трагічні. У масовому мистецтві «ці 
конфлікти зачіпаються і вирішуються інакше – за допомогою па‑
радигми примирення й гармонії, що потребує завершення твору 
в дусі поетичної справедливості. Всі проблеми отримують своє 
вирішення, незрозуміле буде пояснене, незвичайне – баналізова‑
не, при цьому буде поставлена під питання зарозумілість мож‑
новладців» 10.

Звичайно, твори елітарної («високої», «фундаментальної») ху‑
дожньої культури можуть сприйматися індивідами, що не є її 
адресатами. В такому випадку ми говоримо про неадекватність 
рецепції: не налаштована на заглиблення в текст людина лише 
стежитиме за розвитком сюжету, за подіями і стосунками персо‑
нажів. Розшифровка «прихованих смислів» твору її не цікавить, 
«підтексти» не помічаються. Неадекватне сприйняття є виклю‑
ченням, прагматичним збоєм, однак порушення такого роду зу‑
стрічаються дедалі частіше. Класика таким чином сприймається 

10 Менцель Б. Что такое «популярная литература»? Новое литературное 
обозрение. 1999. № 40 (6). С. 396.
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як масова культура, природа якої не передбачає активно‑творчої 
рецепції. «Масовий» читач може сам «спрощувати» (адаптува‑
ти відповідного до свого смаку, освітнього і культурного рівня) 
твори «високої» літератури: наприклад, випускати все нецікаве і 
незрозуміле для нього (філософські відступи, авторські комен‑
тарі, деталізовані описи природи, інтер’єру тощо).

Класичні твори стають простими «історіями» – кохання, зра‑
ди, сімейних конфліктів, суперництва тощо. Масова література 
нерідко адаптує твори «високої», видаючи, наприклад, романи‑
епопеї у скороченому вигляді, у вигляді коміксів.

Т. Гундорова відзначає, що «в постмодерну епоху класика вза‑
галі перестає існувати, її підмінюють відносні канони та мода. 
Неактуальним стає навіть саме уявлення про “велику” літера‑
туру. Читацькі інтереси дедалі більше звертаються до “чтива”, 
“популярної” культури; зрештою, вже настали часи, коли сама 
класика сприймається в обгортці “масової культури”» 11.

«Зниження» класики у свідомості певної частини публіки 
до рівня маскульту, як і відверта профанація «високих» мис‑
тецьких зразків (створення римейків, пастишів, використання 
класичних сюжетів та образів у комерційній продукції, рекла‑
мі) здійснюються не лише з метою задоволення потреб і смаків 
«усередненого» споживача. Виробники маскульту зацікавлені в 
безмежному розширенні його аудиторії, перетворенні читачів 
і глядачів на пасивних особистостей, якими можна маніпулю‑
вати. «Знижуючи» класику до рівня масового мистецтва, вони 
сприяють виникненню у пересічного споживача відчуття, начеб‑
то він прилучається до шедеврів світової культури. Звичайно, за 
роки існування кінематографу створено безліч талановитих, ху‑
дожньо повноцінних екранізацій, в яких авторам вдалося пере‑
дати (хоча б частково) ідейний та художній зміст літературного 
першоджерела (згадаємо хоча б прекрасні англійські екранізації 
трагедій Шекспіра, романів Ч. Діккенса, зроблені в радянський 
час серіали за творами Л. Толстого, Ф. Достоєвського та ін.). Але у 

11 Гундорова  Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літератур‑
ний постмодерн. Київ : Критика, 2005. С. 43.
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процесі такого (інтерсеміотичного) перекладу майже неможли‑
во зберегти смислову повноту і цілісність літературного тексту, 
його інтертекстуальні елементи, нарешті, закладені в ньому «по‑
тенційні смисли». Тому певне «спрощення» оригіналу відбува‑
ється навіть у найбільш вдалих його перекладах на кіномову.

І все ж візуалізація літературних творів в епоху, коли «галак‑
тика Гутенберга», за твердженнями багатьох культурологів і фі‑
лософів, невмолимо руйнується, є одним зі шляхів повернення 
уваги пересічної людини до класичної спадщини. Поява на екра‑
нах кінотеатрів і телебаченні нової кіноверсії класичного рома‑
ну нерідко спонукає глядачів шукати на книжкових полицях і 
в бібліотеках першоджерело і, можливо, може дати імпульс для 
пробудження вже майже заглухлих читацьких інтересів.

***
Джон Сторі, посилаючись на тезу представника франкфурт‑

ської школи Теодора Адорно, пише: «Як ми зазначали вище, праця 
за умов капіталізму є нудотною, а відтак, сприяє пошукам відходу 
від дійсності, але, позаяк така втеча також отупляє, у людини за‑
лишається обмаль енергії для втечі справжньої – в царину автен‑
тичної культури. Натомість, людина прагне втекти від дійсності 
за допомогою таких форм, як поп‑музика  – форм, споживання 
яких є пасивним та повторюваним і затверджує статус-кво у сві-
ті. Там, де “серйозна” музика (наприклад, Бетховен) тішить уяву, 
пропонуючи перебування “у світі, яким він міг бути”, популярна 
музика є “продуктивним корелятом” життя в офісі чи у фабрич‑
ному цеху <...> Адорно описує все це таким чином, що людські 
дії стають схожими на поведінку наркомана  <...> Людина, кот‑
рій відмовили в різноманітті відчуттів на роботі й котра надто 
виснажена, щоб шукати їх на дозвіллі, “прагне стимуляторів”,  
і поп‑музика вдовольняє це стремління» 12. Таким чином, на дум‑
ку вчених франкфуртської школи, масова культура забезпечує 
людині втечу від «рутинної повсякденної роботи», дає задоволен‑
ня, що сприяє покірливості й допомагає все забути.

12 Сторі Д. Теорія культури та масова культура... С. 151.
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Пасивність реципієнта, вихованого на масовій культурі, не 
означає пасивності дії мистецького продукту, який він спожи‑
ває. Масові твори можуть впливати на людину досить агресив‑
но, настійно нав’язуючи їй чисто споживацькі цінності, пропа‑
гуючи певний спосіб життя. Масові тексти нерідко зрощуються 
з рекламою, демонструючи «чудові картинки» забезпеченого 
життя в оточенні розкішних речей, інтер’єрів, екзотичних пейза‑
жів. Щоправда, «багаті теж плачуть», однак їхні сльози у фіналі 
твору висихають – хепі‑енд є однією з головних прикмет масо‑
вих жанрів; навіть криваві бойовики і детективи завершуються 
торжеством справедливості, перемогою добра над злом, чого так 
прагне душа читача чи глядача, пригніченого труднощами влас‑
ного життя. Виконуючи соціалізуючу, терапевтичну і компенса‑
торну функції, масова культура допомагає людині адаптуватися 
у світі, каналізувати свої негативні стани – страхи, агресію, на‑
пруження, неприємні емоції тощо. Вона допомагає створювати 
в уяві реципієнта альтернативні світи, в яких можна сховатися 
від негараздів об’єктивної реальності, й тим самим задовольняє 
внутрішні потреби звичайної людини («людини маси»).

Масове мистецтво послідовно рекламує не лише певний спо‑
сіб життя, в якому навіть гострі конфлікти і складні проблеми 
щасливо вирішуються, а  й певні типи героїв, що виявляються 
близькими і зрозумілими сучасній людині  – оскільки настій‑
ливо і безкомпромісно змагаються з силами зла (терористами, 
злочинцями, ворожими космічними прибульцями, зрадниками, 
підлими суперниками) – і обов’язково перемагають.

«У читача створюється незвичайно важливе відчуття розу‑
міння світу і себе в ньому. Масова література не допомагає люди‑
ні усвідомити проблеми, що виникають у неї, але створює тимча‑
сове полегшення або навіть ілюзію позбавлення від негативних 
емоцій, які пригнічують його. Компенсаторність мистец тва 
незмінно набуває в масовій літературі характер утішання і 
 підтримки» 13.

13 Купина Н., Литовская М., Николина Н. Массовая литература сегодня... 
С. 58.
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Масова культура приховує за цікавим сюжетом, ситуаціями 
і конфліктами, як правило, далекими від повсякдення її спожи‑
вачів, досить жорстку авторитарність, оскільки підштовхує до 
певних висновків і нав’язує правила, які пропонуються як єдино 
вірні. В центрі будь‑якого зразкового її тексту – активний герой, 
що своїми діями відтворює порушений порядок світу, гармоні‑
зує хаос. Він, як і позитивні персонажі соцреалістичних текстів, 
подається як ідеал, орієнтир, зразок для наслідування. Навколо 
ідеального героя створюється підкреслено правдоподібне сере‑
довище, що має упевнити читача чи глядача у достовірності 
зображуваного. Персонажі в масових творах переважно схема‑
тичні, але нерозвиненість характерів «компенсується дією, що 
динамічно розвивається, численністю невірогідних фантастич‑
них, майже казкових подробиць» 14.

Порушення правдоподібності в образах багатьох героїв мас‑
культу та їхніх діях компенсується також правдоподібністю де‑
талей зображуваного життя (модні бренди, згадки про політичні 
події, про відомих акторів, телеведучих тощо). Раніше відзначало‑
ся, що масова література іноді активно співпрацює з рекламним 
бізнесом. В  деяких масових текстах нав’язливо повторюються, 
причому в неприхованому вигляді, пропозиції щодо придбання 
тих чи інших товарів. Читачі пострадянського періоду, що тради‑
ційно звикли довіряти літературі більшою мірою, ніж рекламним 
роликам (яких, до речі, в  радянський час було небагато в умо‑
вах товарного дефіциту), могли легко попастися на гачок. На що 
і розраховують автори популярних детективів і трилерів та їхні 
замовники. Наприклад, російська письменниця Тетяна Устино‑
ва, чиї ранні романи привертали прихильну увагу критиків та 
інтерес читацької аудиторії, раптом почала вставляти в діалоги 
персонажів, описи їхніх дій та переживань відомості про якос‑
ті та переваги найрізноманітніших товарів: від лікарських пре‑
паратів (протизаплідні засоби, вітаміни для вагітних, ліки для 
онкохворих тощо) до рей‑епіляції («Від першого до останнього 
слова»). Героїня книжки «Геній порожнього місця» Арина Роді‑

14 Хализев В. Теория литературы. Москва : Высшая школа, 1999. С. 129.
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на («Родіонівна») у хвилину гіркого розчарування життям згадує, 
що у неї є пачка «Макфи» (макаронів з твердих сортів пшениці, 
як пояснюється далі), і для піднесення настрою з’їдає чималеньку 
миску цього чудового продукту. «Макфа» кочує з роману до ро‑
ману і вже видається не просто поживною їжею, що не загрожує 
фігурі, а чимось на зразок символу заспокоєння і примирення з 
дійсністю. У фіналі книжки «Життя, за чутками, одне!» дві зако‑
хані пари, переживши ряд небезпечних пригод, збираються у за‑
тишному дачному будинку серед фінських боліт, аби перепочити 
і вислухати історію розкриття загадкового злочину. Раптом одна 
з героїнь пропонує: «У мене “Макфа” є! Давайте я приготую спа‑
геті у вершковому соусі. Це моя фірмова страва». І не важливо, 
що пропозиція ця звучить трохи штучно (навряд чи у буденній 
розмові хтось називає торгову марку продукту), – головне, «Мак‑
фа» нав’язується читачеві як один з елементів гармонії, якою за‑
вершується нелегкий шлях героїв до щастя.

Прикладів прямої реклами, розрахованої на довірливого спо‑
живача масової мистецької продукції, можна навести чимало. 
Ця особливість маскульту визначалася ще в літературній і кіне‑
матографічній продукції Сполучених Штатів Америки, що мала 
величезний вплив на розвиток цього сегмента культури в інших 
країнах світу. У романах американських авторів нерідко нагро‑
маджуються згадки про всесвітньовідомі бренди, що сприйма‑
ються як символи «красивого життя». Знаменита письменниця 
Джеккі Коллінз, яка створила низку захоплюючих книжок про 
Голлівуд, цю велику «фабрику мрій», про життя зірок і шокуючі 
моральні звичаї, що панують в цьому світі, зі знанням справи 
описує розкішні вбрання своїх героїв, їхні авто, парфуми, дорогі 
готелі та ресторани, в яких вони проводять свій час. Відвертий 
та інтригуючий роман «Голлівудські чоловіки» (1986) розбурхує 
уяву читача, зображуючи стиль життя успішних акторів, фото‑
моделей, співаків, популярних телеведучих. Його персонажі 
їздять на сріблястих «Феррарі», купують діаманти від Картьє і 
Талларіко, користуються косметикою «Макс Фактор», купують 
джинси «Лівайс», дизайнерські сукні та костюми від Іва Сен‑
Лорана, Карла Лагерфельда, Ліни Лі, Гуччі, Фабріче, окуляри 
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від «Порше», п’ють шампанське «Кристал» і мінеральну воду 
 «Евіан»... У  читача виникає ілюзія прилучення до принадного, 
омріяного світу з його гострими пристрастями, інтригами – сві‑
ту, далекого від звичної буденної рутини. Масова література не 
лише з успіхом рекламує відомі бренди, вона сама перетворю‑
ється на рекламу комфортного існування в оточенні дорогих ре‑
чей, формує ціннісні орієнтації.

Таким чином, масове мистецтво виконує цілий ряд соціаль‑
них функцій, серед яких найважливішими є стандартизація ін‑
тересів і потреб широкої аудиторії і ескапізм (через що масову 
культуру часто називають «розвагою», вважаючи її нижчою фор‑
мою «справжньої» або «високої»). Цей тип мистецтва має власні 
цілі, спрямовані на виправдання реальності шляхом її міфоло‑
гізації, ефективне маніпулювання особистістю, зняття стресів 
і деструктивних тенденцій. Словом, маскульт функціонує як 
адаптаційна система, покликана соціалізувати індивіда, забез‑
печити йому стабільне і комфортне існування у світі іміджів та 
ілюзій, далеких від дійсності. А настирлива реклама, включена 
до багатьох її текстів або зрощена з ними, формує консьюмерист‑
ську свідомість.

Але було б спрощенням демонізувати масову культуру, зви‑
нувачуючи її в маніпулюванні свідомістю. До масової мистець‑
кої продукції звертаються не лише безпосередні її адресати.

Твори маскульту споживаються і людьми, вихованими на 
«високому» мистецтві, інтелектуально і естетично розвиненими.

В радянський час критика і гуманітарні науки формували 
стійку упередженість до масової культури; митців також драту‑
вала популярність нечисельних масових текстів, доступних для 
тодішньої публіки. Це призводило до того, що люди, які визнава‑
ли себе культурними, соромилися прихильності до детективів, 
пригодницьких романів та фільмів. Для більшості «читання де‑
тективів або бойовиків <...> потрапляло в чорну діру відпочинку 
перед сном або милих дивацтв, з якими прийнято миритися, але 
не прийнято виставляти на всезагальний огляд» 15.

15 Дубин С. Детектив, который не боится быть чтивом. Новое литератур-
ное обозрение. 2000. № 46. С. 413.
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Щоправда, не всі інтелектуали приховували свій інтерес до 
популярної літератури. У  1970‑х в деяких «товстих» журна‑
лах («Новый мир» та ін.) організовувалися дискусії навколо де‑
тективного жанру, в яких брали участь відомі письменники та 
вчені. Вони визнавали, що кримінальні історії  – улюблені їхні 
книжки, «здорове читання», бо розв’язкою є реконструкція зло‑
чину, яка потребує від читача розумових зусиль. Осмислюючи 
специфіку жанру, автори детективів відзначають: «з одного боку, 
детектив – твір художній, що вимагає уяви і фантазії, з іншого – 
інтелектуальна вправа, яка потребує мислити логічно чітко»  16. 
Це ще один варіант неадекватної рецепції: допитливий читач 
або глядач шукає у творі зв’язок з певними філософськими або 
психо аналітичними концепціями (наприклад, вплив логічного 
позитивізму на англійський аналітичний детектив, екзистенціа‑
лізму  – на французький (класичний приклад  – романи Себас‑
тіана Жапрізо), прагматизму  – на «жорсткий» американський, 
фрейдизму  – на романи Чейза, Р.  Макдональда та  ін.). Такого 
реципієнта цікавить не лише розвиток сюжету і взаємини пер‑
сонажів, а й структура і стилістична фактура тексту. А можли‑
во, людина просто розважається, відпочиваючи від звичних для 
неї інтелектуальних, високохудожніх і непростих для розуміння 
творів «високої» культури.

Слід відзначити, що масове мистецтво не є однорідним за ес‑
тетичним та інтелектуальним рівнем, деякі явища навіть включа‑
ються до нього необґрунтовано – лише за жанровими ознаками. 

Безперечно, значна кількість масових творів  – неприхована 
халтура, дешева продукція («круті» бойовики з горами трупів, 
всілякі «страшилки»). Це також сльозливі «мильні опери», що 
експлуатують сюжети і мотиви, відомі ще з фольклору та антич‑
ного роману – загублені й віднайдені діти, розлучені ще з дитин‑
ства брат і сестра, які закохуються одне в одного і лише дивом 
уникають інцесту, скромні бідні дівчата, з  якими одружують‑
ся красені‑багатії  – успішні підприємці, східні шейхи або зна‑
мениті актори; мстиві та злі негідники, що переслідують героїв 

16 Как сделать детектив. Сборник статей. Москва, 1990. С. 29.
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тощо. Це й відверто порнографічні романи і фільми, популярні 
пісеньки з примітивною мелодією і убогим словесним текстом. 
Однак зазначимо: примітивна сюжетна і стилістична фактура 
таких масових продуктів і убогість змісту не завжди означають, 
що твір зроблений непрофесійно – у своїй примітивності він має 
бути досконалим ремісницьким витвором, що відповідає зазда‑
легідь заданим правилам.

Серйозні автори, працюючи в масових жанрах, висміюють 
«художню» макулатуру, а іноді застерігають щодо небезпечності 
її споживання. Російська письменниця Поліна Дашкова, автор‑
ка популярних детективів, в романі «Розплідник» (рос. «Питом‑
ник») описує життя сиріт у «сімейному будинку», де за ідеально‑ 
благополучним фасадом криються жахливі речі: сатанинські 
шабаші, розбещення малолітніх, виховання у дітей жорстокості, 
байдужості до чужого болю. Одним із засобів виховання май‑
бутніх повій і кілерів тут була якраз «чорнуха» – бойовики і три‑
лери, дбайливо підібрані директоркою «мамою Зоєю».

Другий пласт маскульту – добротні, виконані талановитими 
майстрами твори, що відповідають канонам масових жанрів. 
До текстів високого ґатунку належать, наприклад, «класичні» 
детективи (К. Дойль, А. Крісті, Ж. Сіменон), захоплюючі кримі‑
нальні історії Д.  Френсіса (це колишній Жокей Її Королівської 
Величності, Гранд‑Майстер детективу, автор близько сорока 
романів), української письменниці Є.  Кононенко, «юридичні 
трилери» Дж. Грішема, історико‑пригодницькі романи Р. Макс‑
велла, В. Холт, О. Арсеньєвої тощо. Кінематограф і телебачення 
також пропонують високопрофесійну продукцію різних жанрів: 
фантастику («Чужий» 1975 р., наступні фільми цього циклу на‑
багато слабкіші), психологічні трилери («Рука, що гойдає колис‑
ку», «Ножиці»), деякі фільми‑катастрофи («Пекло у піднебессі», 
«Землетрус», «Екіпаж»), телесеріали  – насамперед екранізації 
популярних романів («Пуаро», «Каменська», «Чисто англійські 
вбивства», «Роксолана»  – існує кілька версій цього серіалу  – 
та ін.). Крім задоволення від цікавих пригодницьких історій та 
розгадки заплутаних кримінальних таємниць, такі твори мо‑
жуть представити певні незнайомі доти читачеві  / глядачеві 
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сторони життя, створюючи ілюзію розширення його власного 
досвіду. А  іноді навіть попередити про небезпеки, що чигають 
на сучасну людину в найрізноманітніших ситуаціях. У  романі 
відомого американського белетриста Артура Хейлі «Сильнодію‑
чі ліки» розповідається про трагічні наслідки вживання недо‑
статньо перевірених медичних препаратів, випущених на ринок 
недобросовісними фармацевтами. В  його книзі «Остаточний 
діагноз», описується праця персоналу великої муніципальної 
лікарні, де лікарська помилка призводить до смерті маленького 
пацієнта. До речі, більшість романів цього автора екранізова‑
но, що багатократно збільшило їх популярність. Герой багато‑
чисельних книжок Е. С. Гарднера, спритний і розумний адвокат 
Перрі Мейсон, не лише рятує невинно звинувачених, а й розкри‑
ває найзаплутаніші злочини, демонструючи хитромудрі викру‑
ти у протистоянні із зарозумілим прокурором. Фахово написані 
детективи, як і телепередачі типу «Час суду», «Суд присяжних» 
тощо, сприяють ліквідації юридичної некомпетентності людей. 
У  фільмах‑катастрофах головні герої вміють не розгубитися в 
безнадійних, здавалося б, ситуаціях, завдяки сміливості та до‑
свіду рятуються самі й рятують інших, заражаючи глядачів 
оптимізмом і вірою у власні сили. Психотерапевтичний ефект 
творів цього жанру визнавали навіть радянські дослідники. 
О. Кукаркін писав: «“Катастрофізм на екрані” підсвідомо асоцію‑
ється глядачами з потрясіннями, кризами, ескалацією насилля в 
реальному житті, а благополучне позбавлення головних героїв 
від усіх неймовірних нещасть, потрясінь і страждань покликане 
породжувати – нехай би химеричне – відчуття відносної власної 
безпеки, віру в можливість хепі‑енду і в оточуючій дійсності» 17.

Третій пласт масової культури представлений творами, що 
можуть претендувати на статус «справжнього» мистецтва. Це, 
власне, «проміжний» шар між мистецтвом «високим» і «низь‑
ким»; в  сучасних працях він позначається терміном «мідл‑
культура» (раніше її називали «середньою» або «посередньою»). 
Ця категорія включає в себе твори, до яких далеко не завжди 

17 Кукаркин А. Буржуазная массовая культура. Теории. Идеи. Разновиднос‑
ти. Образцы. Москва : Издательство политической литературы, 1978. С. 291.
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можна застосовувати критерії оцінок явищ «високої» культу‑
ри. Вона менш оригінальна, ніж «вища», зате більш репродук‑
тивна, бо оперує жанрами обох типів культури. У сфері «мідл‑
культури» зникає або принаймні відчутно змінюється не лише 
розмежування в інтелектуальному та естетичному рівнях тво‑
рів, а й соціальна і культурна диференціація їхніх споживачів. 
«Інтелектуальний детектив» (Є. Прюдом, А. Перес‑Реверте), де‑
тектив постмодерністського типу («Срібний павук» В. Кожелян‑
ка, романи в стилі ретро Б. Акуніна та ін.) розраховані як на ма‑
сову аудиторію, та і на «еліту», що ідентифікує себе з «високою» 
культурою.

Т.  Гундорова визначає два крайні субполя «літературного 
поля» елітарного виробництва і широкого (масового) виробниц‑
тва. «У субполі елітарному культурне виробництво спрямоване 
на самих виробників, тобто самих митців, тож вони ж і безпо‑
середніми конкурентами один одному. У  субполі масового ви‑
робництва діють закони комерційної популярності, визнання 
смаків широкої публіки, великі тиражі, політична влада та інші 
знаки зовнішнього успіху» 18. Між цими субполями постійно від‑
буваються взаємообмін і взаємовідштовхування. Саме тут роз‑
ташована сфера серединної культури – також неоднорідної, що 
здобуває популярність серед практично всіх верств населення. 
До речі, протиставлення навіть крайніх субполів культурного 
виробництва не є абсолютним і одвічним; є чимало прикладів, 
коли твори, що належали до «низького» пласта культури, сприй‑
маються наступними поколіннями як «класичні», тобто явища 
культури «вищої» (антична комедія, шахрайський роман, мело‑
драма тощо). Ближчий приклад – твори «батьків» детективного 
жанру Е. По і А. Конан‑Дойля вже давно називають «класикою».

«Серединна література завжди постає як література жанрова. 
Але на відміну від масової літератури, де, як правило, домінує 
одна жанрова структура (трилер, детектив, кримінальний ро‑
ман, фентезі, історичний роман, жіночий роман), тут припус‑
тимі різноманітні поєднання кількох жанрових різновидів <...> 

18 Гундорова Т. Транзитна культура: Симптоми постколоніальної травми. 
Київ : Грані‑Т, 2013. С. 259.
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Інтертекстуальність цих романів також можна назвати інтер‑
текстуальністю полегшеного типу» 19.

Таким чином, широка публіка має безмежний вибір мис‑
тецьких продуктів, а  те, що вона надає перевагу масовим тво‑
рам, свідчить про прагнення позбавитися гнітючих негативних 
емоцій і життєвих проблем. Компенсаторна функція мистецтва 
в його масовому варіанті набуває характеру підтримки і створює 
відчуття полегшення (нехай і тимчасового). Масова культура 
відстоює в цілому консервативні, традиційні цінності (кохання, 
родина, патріотизм, власність) і пропонує своїй аудиторії систе‑
му установок, за допомогою яких прищеплює оптимізм і пози‑
тивний погляд на світ, в  якому зло буде покаране, особи добрі 
та чесні обов’язково посоромлять злих і підступних. Але в той 
же час ця культура формує некритичну свідомість, зводячи всі 
проблеми буття до спрощених формул і стереотипів, що допо‑
магають орієнтуватися в дійсності і створюють відчуття ком‑
форту внаслідок впевненості у задоволенні очікувань споживача 
масової продукції. «Відігравши свою роль у задоволенні елемен‑
тарних потреб людини, тексти масової літератури виявляються 
непотрібними, забуваються, але підтримують у людини стійке 
уявлення про буденну картину світу» 20.

Тексти масової літератури і мистецтва обов’язково підкоря‑
ються жанровим канонам, що передбачають проблемно‑тема‑
тичну визначеність і жорстку структуру (за кожним елементом 
форми закріплений певний зміст). Диференціація жанрів і чітка 
їх розмежованість – одна з головних особливостей масової куль‑
тури. «Кожний жанр є замкненим в собі світом зі своїми мовни‑
ми законами, які в жодному разі не можна переступати, особ‑
ливо в кіно, де виробництво пов’язане з найбільшою кількістю 
фінансових вкладень» 21.

19 Помогайбо Ю. Художественный мир современной немецкой литературы. 
Одесса : Астропринт, 2016. С. 183–184.

20 Купина Н., Литовская М., Николина Н. Массовая литература сегодня... 
С. 56.

21 Руднев  В. Энциклопедический словарь культуры ХХ  века. Москва  : 
Аграф, 2001. С. 223.
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Жанр відіграє значну роль на всіх етапах функціонуван‑
ня масової культури – виробництва, дистрибуції, споживання. 
В  західноєвропейському і американському літературознавстві 
термін «жанрова проза» вживається як синонім «масової літера‑
тури». Хоча вся художня література є жанровою, класичні текс‑
ти нерідко виходять за рамки жанру. А от для масової літератури 
жанровість є чіткою і навіть підкресленою. Кінознавці також уже 
давно користуються означенням «жанровий» стосовно масового 
кінематографу. З жанровістю асоціюється насамперед стандар‑
тизація і повторюваність зразків мистецьких текстів. «Примі‑
ром, після касового успіху якогось фільму студія прагне знайти 
причину цього успіху: чи це був тип наративної конструкції, чи 
тема, чи антураж, чи будь‑що інше. Намагаючись повторити 
успіх, знімаються інші фільми, які відтворюють різні елементи 
блокбастера, поки аудиторія не підтвердить свій вибір. І  далі 
знайдена характеристика чи набір характеристик – “формула” – 
відтворюється в низці інших фільмів. У результаті цього й утво‑
рюється певний жанр» 22. І в популярній белетристиці, і в кінема‑
тографі твори явно означають свою жанрову приналежність – за 
допомогою обкладинки, анотації («блерб»), відгуків інших авто‑
рів цього жанру, рекламного ролика, афіші тощо. Передбачува‑
ність, обумовлена повторюваністю тематики і структури тексту, 
створює у споживача відчуття задоволення і комфорту. Чи‑
тач або глядач обирає культурний продукт відповідно до своїх  
уподобань, орієнтуючись на певним чином оформлений зміст. 
Тому виробники масових текстів, зацікавлені в комерційному 
успіху, дбайливо стежать за дотриманням жанрового канону. 
Порушення канону викликає у читачів і глядачів розчарування, 
може призвести до скорочення аудиторії твору, серії, письмен‑
ника або режисера. Твір «високого» мистецтва сприймається як 
автономний, одиничний. «Брати Карамазови» Ф. Достоєвського 
чи «Рим» Ф. Фелліні не спонукає людину шукати подібні за зміс‑
том книжки або фільми, шедеври не започатковують серію. А от 

22 Кульчинська Л. Смислоутворення в кінематографі: жанрові механізми. 
Київ, 2016. С. 17.
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популярність фільму С.  Кінга «Щелепи» спонукала кіновироб‑
ників відзняти ще цілу низку «історій про акул» (значно гірших 
за перший твір). Успіх іронічного детективу, започаткованого 
романами польської письменниці Й. Хмелєвської, закріпляється 
у багаточисельних книжках Д. Донцової, Т. Полякової, Т. Луган‑
цевої та інших письменниць.

Споживач масових текстів не вибачає своїм улюбленим ав‑
торам відхід від жанрового канону. У детективі злочин не може 
залишитися нерозкритим, а злочинець – непокараним. У фіналі 
любовного роману герої мають поєднатися навічно, їхній розрив 
або взаємне розчарування неприпустимі. Герой трилера повинен 
посоромити свого таємничого ворога і знешкодити його – навіть 
якщо в ролі жертви виступає слабка, тендітна і, здавалося б, не‑
спроможна на спротив жінка з розхитаною нервовою системою 
(«Ножиці», «Мамба»).

У сфері масової культури автори, як правило, принципово не‑
вільні, працюють за усталеними схемами. Якщо вони виходять за 
рамки жанру, з яким у публіки асоціюються їхні імена, це може 
викликати незадоволення (або ігнорування незвичних текс тів). 
А.  Конан‑Дойль, відомий у всьому світі майстер детективу, та 
мало хто знає його історичні романи. О. Мариніна спробувала 
свої сили в жанрі «сімейної» саги («Обірвані нитки») – і втратила 
частину своєї аудиторії, яка чекала захоплюючої інтриги, інте‑
лектуальної гри і несподіваної розв’язки (тобто специфічних рис 
детективного жанру), а отримала нуднуваті роздуми щодо «віч‑
них цінностей» і моралізаторські просторікування.

Нерідко після успішного дебюту в певному жанрі автор опи‑
няється в полоні обраної ним жанрової форми і очікувань ауди‑
торії. Це стосується насамперед письменників; кінорежисери і 
актори все ж більш вільні у своєму виборі.

Текст масової культури сприймається за певними правилами, 
заданими попитом, що формується уявленнями і сподівання‑
ми масової аудиторії. Він має відповідати ряду критеріїв, серед 
яких – адресність, тобто призначення для конкретної аудиторії, 
здатність приносити задоволення, наявність чітких відповідей 
на проблемні питання.
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Адресність жанрів є вимогою досить умовною, хоча вважа‑
ється, що тексти зі сценами насильства, бійок, переслідувань, 
катувань тощо (бойовики, «круті» детективи, горори, трилери) 
призначаються чоловікам; твори, що навівають солодкі фанта‑
зії та мрії, збуджують приємні почуття і впевненість у щасли‑
вому фіналі (мелодрами, любовні романи, сентиментальні іс‑
торії, чикліти тощо), розраховані на жіночу аудиторію. Софія 
Філоненко пропонує називати ці групи жанрів масового пись‑
менства «адреналіновими» та «ендорфіновими»  23 і продовжує: 
«Існує чітка кореляція між групою жанрів та цільовою аудито‑
рією: “адреналінові” жанри переважно маркуються як “чолові‑
чі”, а “ендорфінові” – як “жіночі”. Таке маркування, проте, не є 
абсолютним: у першій групі можна зустріти жанри, адресовані 
жінкам (жіночий, іронічний, феміністичний детектив); у  дру‑
гій – адресовані чоловікам (парубоча чикліт)» 24. Додамо, що до 
«маскулінних» жанрів належать також фільми‑«екшн», фільми‑
«катастрофи», міліцейські (поліцейські) телесеріали; до «фемін‑
них» – телевізійні мелодрами, «мильні опери», теленовели («Сі‑
мейні мелодрами») тощо.

Було б спрощеним стверджувати, що споживання того чи 
іншого жанру обмежується лише «цільовою» аудиторією; без 
сумніву, серед жінок знайдуться прихильники «катастрофи» або 
«жорсткого» детективу чи бойовика; а  серед чоловіків можуть 
зустрітися споживачі «мильних опер» чи мелодрам. З  іншого 
боку, важко уявити собі чоловіка, який присвячував би дозвілля 
читанню чиклітів чи любовних романів.

Аудиторія масового мистецтва розділяється не лише за ген‑
дерним принципом, виокремлюються також вікові групи реци‑
пієнтів (діти та підлітки, молодь, люди середнього віку, пенсіо‑
нери); публіка розподіляється і за соціальною приналежністю 
(студенти, інтелігенція, домогосподарки тощо), нарешті, за освіт‑
нім і культурним рівнем. І характер рецепції масових текстів різ‑
ними групами споживачів також може відрізнятися: від наївної 

23 Філоненко С. Масова література в Україні: дискурс / гендер / жанр. До‑
нецьк : Ландон‑ХХІ, 2011. С. 160.

24 Там само. С. 161.
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довіри до ідей, уявлень, образів, що містяться у творі, до іроніч‑
ного сприйняття змісту й усвідомлення його «другосортності».

На жаль, перший тип сприйняття (наївного і довірливого) 
переважає у морально й естетично незрілої частини аудиторії. 
На невибагливих читачів і глядачів обрушується рясною зливою 
дешева й низькоякісна «художня» продукція – з екранів телеба‑
чення і кінотеатрів, з книжкових полиць. Цей сегмент аудиторії 
слабо орієнтується в полі масової культури, керуючись неусві‑
домленими прагненнями до сильних емоцій, відходу від повсяк‑
денності, задоволення інстинктів, часто прихованих і деструк‑
тивних. Бійки, переслідування, кримінальні розбірки, криваві 
подробиці, шокуючі сцени насилля, відверта еротика і власти‑
ва таким текстам вульгаризація мови – все це підвищує попит 
на «круті» детективи, бойовики, горори, порнографію. Тяжіння 
до «низького» (як ознаки сучасної культури), відсутність ана‑
літизму сприйняття текстів формують у споживача некритич‑
ну свідомість і відчуття комфорту внаслідок задоволення його 
сподівань. До того ж реципієнт має можливість ознайомитися з 
деякими маловідомими йому сторонами життя – законами кри‑
міналітету, звичаями «злодіїв у законі», кілерів, рекетирів, уся‑
кого роду маргіналів – бомжів, дешевих повій. І збагатити свій 
лексикон пресловутою «фенею», якою насичені деякі масові тво‑
ри. Для маскульту характерні використання обсценізмів, жар‑
гонізмів, вербалізація непристойностей (причому не лише для 
текстів «найнижчого» ґатунку!). Наслідком цього можуть стати 
типологічні зміщення у мовній особистості читача / глядача, що 
некритично сприймає масові твори.

«Властива цим текстам тенденція до збіднення мови сприяє 
формуванню неповноцінного типу мовної особистості» 25. Масові 
твори, відбиваючи реальні процеси вульгаризації повсякденної 
мови, легко знаходять доступ до «свого» адресата і, безперечно, 
наносять аудиторії моральну шкоду, оскільки сприймаються 
нею як нормативні зразки використання нецензурної або жар‑

25 Купина Н., Литовская М., Николина Н. Массовая литература сегодня... 
С. 103.
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гонної лексики. Порушення правил пристойності, відкрите на‑
йменування фізіологічних процесів, частин тіла, пов’язаних з 
тілесним низом, спостерігається не лише в «крутих» бойовиках 
і детективах, кримінальних романах і «бандитських сагах», а й 
у так званих «рожевих», «рожево‑кримінальних» романах. Ху‑
дожня література з давніх часів була джерелом збагачення мови 
і окремих людей, і  суспільства. Однак це стосується переваж‑
но класики. Маскульт, займаючи основну частину культурного 
простору, посилює позиції мовної «нерозбірливості», підтримує 
звичку до ненормативної лексики, вводить до текстів жаргонні 
одиниці з тюремного і табірного мовного побуту з метою ство‑
рення ефекту достовірності. Використовуються авторами і жар‑
гони інших субкультур (міліціонерів, студентів, підлітків тощо).

Звичайно, тенденція до «нелітературності», що знижує якості 
мови і самих текстів, і аудиторії, – це лише один з негативних на‑
слідків дії мистецького «ширвжитку». Особистість, не обтяжена 
високими моральними засадами і розвинутими культурними 
запитами, прагне відволіктися від буденних проблем, задоволь‑
нити потребу в позитивних емоціях, нарешті, отримати орієн‑
тир, модель, за якою можна вибудовувати власне життя, здійсни‑
ти свої потаємні бажання і подолати невисловлені страхи.

У передмові до збірника статей «Фільм жахів. Горор» Урсула 
Фоссен пояснює успіх горору тим, що цей жанр, по суті, є риту‑
альним відчуженням «глибинних страхів, яке має на меті відійти 
від них, опанувати й зрештою подолати». Дослідниця підкрес‑
лює, що страх у фільмі відчувається інакше, ніж в реальному 
житті, оскільки глядач перебуває в безпечній ситуації сприй‑
няття, дивиться на гіпертрофовані образи і шокуючі сцени, усві‑
домлюючи, що вони не стосуються його життя, навіть якщо він 
ототожнює себе з жертвою. Психологи розглядають горор як су‑
часну казку і визнають, що цей жанр виконує в цілому позитив‑
ну функцію; проте трапляються випадки, коли він штовхає мо‑
лодих, незрілих людей на злочин, який є лише наслідуванням 26.

26 Фільм жахів. Горор / упоряд.: У. Фоссен, В. Войтенко. Київ : Кіно‑Коло, 
2008. С. 15.
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Сучасна людина, нерідко закомплексована, пригнічена соці‑
альними і особистими незгодами, потребує зразків для насліду‑
вання, програм, що допомогли б забезпечити комфортне (хоча б 
морально) існування. Що ж пропонують їй бойовики, «мильні 
опери», вестерни або «дамські романи»? Насамперед – культ ба‑
гатства, сили, «крутизни», конформізм. Вони переконують, що 
успіху може досягти кожний, навіть не докладаючи особливих 
зусиль для цього; життя – це лотерея, і ти маєш ймовірність ви‑
грати: отримати спадщину, зустріти багатого нареченого, рапто‑
во зробити кар’єру і навіть, як у казці, віднайти дорогоцінний 
скарб. А якщо виграш на твою долю не випаде, можна хоча б по‑
линути у примарний віртуальний світ, де здійснюються найсмі‑
ливіші мрії та найбільш невірогідні фантазії.

Створюваний «високою» культурою ідеал мислячої, твор‑
чої людини, що мучиться одвічними питаннями буття, прагне 
істини і справедливості, у  культурі масовій поступається міс‑
цем «людині, що споживає» («homo comsumens»), і  людині, що 
грається («homo ludens»). Щоправда, твори класики дали не так 
багато позитивних героїв, які могли б слугувати зразками. Але 
вони давали уроки гуманізму, взаємоповаги, любові, християн‑
ської моралі, вчили мислити, співпереживати, знаходити красу в 
звичайних речах.

Натомість мистецтво соцреалізму, з  яким масова культура 
має певний генетичних зв’язок, створило «ідеальних» героїв, що 
пропонувалися як зразки для наслідування (згадаємо безкінеч‑
ну «ленініану», книжки і фільми про вождів, героїв революції, 
Чапаєва, Павку Корчагіна, Кожуха та ін.). Т. Гундорова зазначає: 
«Починаючи з 30‑х  років література соціалістичного реалізму 
заповнює нішу між традиційною культурою, фольклором та но‑
вими умовами життя, передусім, міського населення <...> Таким 
чином, окрім суто пропагандистських та ідеологічних моментів, 
література соцреалізму складалася як література масова» 27.

Між соцреалізмом і масовою культурою існує чимало спіль‑
ного. І соцреалістичне, і масове мистецтво служить формою со‑

27 Гундорова Т. Кітч і література: Травестії. Київ : Факт, 2008. С. 170.
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ціалізації індивіда, підтримці ідеологічних установок. Обидва 
типи культури демонструють пафос оптимізму: дія розгорта‑
ється на шляху до щасливого фіналу попри небезпеки, трудно‑
щі, переживання. Маскульт обов’язково передбачає хепі‑енд; 
у  соцреалістичному творі герой може загинути, але не заги‑
не його справа, товариші підхоплять прапор, що випав з його 
руки, і понесуть далі – до остаточної перемоги (навіть трагедія – 
«оптимістична»). 

Герої відчутно діляться на «хороших», які виконують місію 
по встановленню справедливості (чи то боротьба за новий, со‑
ціалістичний лад, чи то захист скривджених, помста за безвин‑
но загиблих), і  «поганих» (класових ворогів, зрадників, «шкід‑
ників» або бандитів, рекетирів, терористів). Позитивний герой є 
втіленням полюса справедливості, з самого початку він має набір 
заданих якостей – волю до перемоги, почуття відповідальності, 
стійку прихильність до певної системи цінностей. Але якщо, на‑
приклад, в бойовиках головний герой – супермен, втілення муж‑
ності й фізичної досконалості, то герой соцреалістичного твору 
може бути фізично слабким, інвалідом, невиліковно хворим 
(Павка Корчагін), при цьому він виявляє могутню силу духу, 
віру в непереможність соціалізму, якому віддає і своє здоров’я, 
і саме життя.

Соцреалізм і маскульт мають й інші спільні ознаки: простота 
мови, відсутність двоїстості й недомовленості, жанрова визначе‑
ність, наявність стереотипів і кліше (формальних та ідеологічних). 

В масовій культурі, як і в соцреалістичній, присутні «пропа‑
гандистські та ідеологічні моменти»: культ практицизму, кон‑
сьюмеризму, апологія фізичної сили, сексуальної привабливості. 
Персонажам масових творів не чужі такі загальнолюдські цін‑
ності: вірність, патріотизм, здатність до самопожертви. Проте 
іноді автори йдуть назустріч бажанню частини публіки «ви‑
правдати» представників криміналітету. І тоді серед позитивних 
персонажів з’являються «благородні» мафіозі, кілери, члени зло‑
чинних угруповань (фільм Луї Бессона «Леон‑кілер», російський 
телесеріал «Бригада»); ця традиція йде від роману Маріо П’юзо 
«Хрещений батько» і однойменного фільму Ф. Ф. Копполи.
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Публіка прагне побачити героя, який вміє використовувати 
енергію, сміливість, цілеспрямованість для завоювання багат‑
ства і влади. Якщо при цьому відбувається «етичний зсув», то 
це не дуже непокоїть виробників масової мистецької продукції, 
адже здійснення сподівань аудиторії є запорукою комерцій‑
ного успіху.

Людина, орієнтована виключно на споживання масової куль‑
тури, використовує вільний час переважно на розвагу і відво‑
лікання від насущних проблем (існує навіть термін «естетика 
відволікання»). Виховані масовим мистецтвом інфантильність, 
довірливість і водночас самовпевненість (якщо кар’єру, гроші, 
кохання можна виграти, як у лотереї, то чому б не мені?) можуть 
призвести до сумних наслідків, про що свідчить практичний до‑
свід (і кримінальна хроніка).

Трапляються досить кумедні (хоча й небезневинні) спосо‑
би одурення надто довірливих людей. У  журналі «Български 
фолклор» (2007, кн.  2) надрукована стаття Клауса Рота під на‑
звою «Можливо, ви здивуєтесь, отримавши цей лист від мене. 
Фантастичні кримінальні історії по електронній пошті». Йдеть‑
ся про чисельні пропозиції включатися до проектів, що мо‑
жуть принести адресатам мільйони у твердій валюті. Існують 
перевірені наративні практики досягнення правдоподібності 
змісту подібних послань. Відправник  – найчастіше це начебто 
дочка опального (або загиблого) правителя чи політика афри‑
канської країни (фотографія красуні додається)  – перебуває у 
в’язниці або таборі для переміщених осіб і звертається до Адре‑
сата як до єдиного можливого рятівника, пропонуючи йому за 
своє звільнення частину майбутньої спадщини, а часто – руку і 
серце. Єдина умова – переведення на вказаний у листі рахунок 
певної суми (1–2 тис. доларів) на адвоката, підкуп адміністрації 
в’язниці тощо. Зрозуміло, що видурені гроші «випаровуються», 
а Відправник щезає.

В одному з випусків популярної російської програми «Жди 
меня» повторюється описана у статті К. Рота ситуація: хлопець 
звертається з проханням знайти чарівну сироту, на рахунок якої 
він надіслав кілька сотень доларів.
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Організатори таких афер чудово розуміються на психології 
пересічного молодика, на виробленій за допомогою реклами, 
ЗМІ, експансії масового мистецтва споживацькій системі цін‑
ностей. Люди, що купуються на подібні пропозиції, щиро впев‑
нені у своїх чеснотах і вірять, що за дрібну послугу хтось готовий 
поділитися з ними своїми мільйонами.

***
У сфері масової культури об’єднуються, а  іноді зрощують‑

ся мистецтво, ЗМІ, реклама, формуючи ідеал ситого, зручно‑
го і забезпеченого життя, відволікаючи від реальних, болючих 
проблем. 

У ХХ ст. абсолютна, самодостатня цінність мистецтва пере‑
акцентовується на використання художніх творів (як масових, 
так, на жаль, і  «високих») у  чисто зовнішніх, прагматичних 
цілях: як джерело міфів та ілюзій, нарешті, як суто комерцій‑
ний проект.
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АРХІТЕКТОНІЧНІ СКЛАДОВІ ТВОРІВ 
КАТЕРИНИ БІЛОКУР У СВІТЛІ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ РОЗВІДОК

1. Ілюзорне і реальне. Людське і природне
Усе творче життя К. Білокур прагнула зображати людину. Але 

всі її спроби щодо цього за певними винятками були невдали‑
ми, такими, які можна віднести до творчих здобутків художниці, 
є  графічні автопортрети 1955‑го і 1957‑го років. У  інших творах 
образ людини або не виходить за стильові критерії усереднено‑
го примітиву, або губиться серед «образів і форм природи» («На 
околиці» (1940‑ві), «Казка» («Щастя») (1950‑ті)). Проте присутність 
людини як онтологічний (буттєвий) фактор є в усіх суто квітково‑
плодових і «проривних» творах К. Білокур. Присутність ця мен‑
шою мірою стосується наявних прикмет людського побуту, таких 
як тин, хустка, глечик, макітра на тичині тощо, проте більшою 
мірою того внутрішнього стану духовних і почуттєво‑мислитель‑
них зусиль, певний комунікативний посил яких утворює певний 
антропоморфний підтекст. Присутність автора як рефлексую‑
чої людини і видатної творчої особистості надає творам К. Біло‑
кур особливої складності. В них переможне торжество цвітіння 
поєднується з інтимно‑ліричним передчуттям зустрічі з чимось 
таємничим, незвичайним, також і відчуттям присутності поруч 
темних незвіданих факторів потойбіччя, незбагненних сфер на‑
родження і тупиків безвиході. Без цих складових твори К. Білокур 
втратили б не тільки свою складність, але й ту глибину, яка ховає 
у собі наявність трансцендентних синкретів. Зрештою, світ Біло‑
кур реально‑ілюзорний. Злитість цих двох факторів реальності й 
ілюзорності зовні виглядає органічно‑природною по‑мистецьки, 
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художньо виправданою, проте у своїх нетрях таїть суперечність. 
Природне і штучне (ілюзорне), як би не були художньо злиті, піді‑
гнані у творі, все одно не утворюють органічного цілого. Всередині 
їх завжди буде точитися боротьба – руйнівна, взаємознищуваль‑
на в одних випадках, і плодотворна, така, що народжує художні 
образи,  – в  інших. Щодо цього Ж.  Бодрійяр зазначає, що «жах‑
ливим є не зникнення природного у бездоганності штучного <...> 
навпаки, жахливим є зникнення штучного у очевидності природ‑
ного»  1. Адже «те, що вже не створює ілюзію, мертве і викликає 
жах. Такий труп, але такий же клон, а якщо взяти більш широко, 
то таким є все, що настільки збігається із самим собою, що вже не 
здатне навіть розіграти свою власну подобу» 2.

Ось чому, думається, К.  Білокур у своїх найкращих творах 
сполучала реальність і штучність. Реальність (натуральність) 
зображених речей і штучність їх просторового розміщення, 
спів існування різних факторів цвітіння в одній часовій миті. 
Безілюзійний світ – мертвий світ. Все живе, існуюче у житті має 
створювати ілюзії. Тобто у природному ми маємо бачити певну 
частку умовного. Умовне у художньому творі є певною реалією, 
без якої художній твір втрачає свою художність. Це аксіома.

У творчості К.  Білокур панує світ сконструйованості  – ілю‑
зорної просторової цілісності, світ умовних ідеальних конотацій 
реальності. Олюдненість створеної природи – результат людської 
праці, зусиль не лише фізичних, а й духовних. Плоди, квіти, «про‑
риви», провалля у ніщо, у ілюзорно‑реальну пустоту безконечної 
присутності у цьому світі. Присутність усього в усьому є ідеалом 
людського існування, апогеєм виявлення головних людських 
якостей. Однак, щоб ці якості спрацювали, виявили себе, всту‑
пили із природою у продуктивне співробітництво, потрібні певні 
ініціаційні зусилля людини. Для К. Білокур ці зусилля були по‑
трібні кожного року щодо подолання холоду, мряки, різних потер‑
пань, самотності, тяжких очікувань дружнього привіту і весняно‑
го тепла. У цей же час природа, яку художниця персоніфікувала, 

1 Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии. Москва, 2017. С. 69.
2 Там само. С. 70.
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оживлюючи, теж потерпала і перебувала у мучительному очіку‑
ванні свого зоряного часу, вивільнення від зимової скутості й оці‑
пеніння. Людина, у розумінні художниці, має служити природі, 
співпрацювати з нею, а не експлуатувати її, як це стверджував у 
своєму постулаті І. Мічурін. Також у інших видатних художників 
кола Білокур природа і людина перебувають у стані «розумної» 
взаємодії. У Анрі Руссо, наприклад, людина то губиться серед кос‑
мологізованої природи, то, космологізуючись, сама володарює над 
нею. Але в останньому випадку людина наділяється надлюдськи‑
ми якостями і функціями, тобто становить олюднену частину 
природи, як це ми бачимо у картинах із дітьми‑монстрами – хлоп‑
чиком, який панує над скелястим гірським масивом, дівчиною, 
яка, володарюючи над простором, тримає в руках, у вигляді ляль‑
ки, живу людину – самого художника, дівчинкою, яка, смикаючи 
за мотузки, маніпулює людиною (самим художником), як ляль‑
кою‑маріонеткою. В інших картинах, зокрема «Прогулянка у пар‑
ку Монсурі» (1910), люди неспівмірно малі, порівняно із деревами 
і будівлями, ніби перебувають в інших просторових сферах.

У творах Приймаченко природа і людина перебувають, так 
би мовити, у союзі, згоді або суперечності умовностей, що ство‑
рює, певною мірою, синтетичний світ казкових подій і оживлень. 
З’ява звірів, здебільшого комбінованих фантастичних, алегорич‑
них, абсурдних, створених із різних частин тварин і рослин  – 
риб, плазунів, жуків, птахів, квітів, листя тощо, також рослин з 
листям у вигляді риб і хижих звірків, квітів з людськими очами – 
свідчить про посилення реліктової міфологічної образності, що 
становить своєрідний фольклорний сюрреалізм, близький до 
сюрреалістичних концепцій Рене Магрітта. Щоправда у творах 
Приймаченко образність не стільки абсурдно‑парадоксальна, 
скільки казково‑символічна. У  багатьох своїх творах Прийма‑
ченко звертається до пісенного фольклору, проте її твори не є 
ілюстраціями пісень, а швидше їх інтерпретаціями, коли пісенні 
«роки молодії» подаються у вигляді яскраво одягнених лялечок, 
а плинність часу – ріка, по якій одна за одною пливуть великі 
рибини. Щодо цього Приймаченко, опредметнюючи пісенні об‑
рази, ілюструє своє переживання, викликане піснею.
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У Білокур інші завдання – створити умовну реальність і ре‑
альну умовність. Її світ не стільки символічний, скільки метафо‑
ричний. Метафора щастя – праця і її плоди. Квіти – концентра‑
ція духовного начала, розлитого у природі. Краса – вираження 
духовної основи буття. Її композиції – констелятивні, основані 
на взаємодії між квітами і плодами, між ілюзією ідилії і реаль‑
ністю ніщо («чорною дірою»), часом і безчасів’ям. При цьому 
фактор зображення, зовнішня наявність предмета демонструє 
виняткову точність. У  Приймаченко наразі перверсивність зо‑
браження тяжіє до умовно‑приблизної неточності, яка є одним 
із важливих засобів її образотворення. Її фольклорна, міфоло‑
гічна фантастичність базується на поетиці умовних частково 
опредмечених форм орнаменту. Власне із цих форм орнаменту 
(звіриного, тваринного, антропоморфного тощо) сконструйовані 
її звірі – свідки і виразники фактора катастрофи. У творах Біло‑
кур фактори катастрофи є, а  звірів немає, хоча можна припус‑
тити, що ці звірі заховані у темряві «проривів» або розчинилися 
у їх світлі, тобто вони інвертовані у значиме ніщо. Проте кожна 
її квітка – найменша, навіть ледь помітна, становить собою пев‑
ний дискет і сингулярність. Щодо цього кожна квітка в її творах 
семантично пов’язана не лише з літом, сонцем, розквітом, а й із 
напрямом свого рослинного руху – зростає прямо вгору, повзе 
по землі, в’ється. Тут знов доводиться говорити про семантику 
народного орнаменту вертикального і горизонтального напря‑
му. Ця семантика являє дві позиції світу і людського життя, як і 
Світове дерево, в якому водночас закладені єдність і автономія, 
дискрет і континуум, безконечність і завершеність, безмежність 
і місце перебування. Найкращим і найвиразнішим втіленням 
такої концепції є рисунок олівцем «Колгоспниця» (1949), в яко‑
му жінка похилого віку є структурним аспектом або акцентом 
Світового дерева. Вона і соняшник поруч з нею становлять його 
смисловий центр. Жінка‑колгоспниця – самотня. Проте самот‑
ня по‑людськи, екзистенційно і водночас не самотня у природі. 
Вона служить природі, і в цьому художниця вбачає смисл її іс‑
нування. Жінка стоїть біля підніжжя рослинного (плодово‑квіт‑
кового) вихору, в  якому колосся, підносячись угору, віддаляю‑
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чись від жінки, стрімко збільшується і, звисаючи згори, вусами 
торкається буханок хліба на столі у затишній кімнаті «прориву». 
Цим досить наївним і прямолінійним алегорично‑символічним 
прийомом художниця прагне пом’якшити відчуття самотності 
у хаті, показати його не таким сумним. Все повертається у пере‑
твореному вигляді, але щоб таким чином повернутися, воно має 
побувати на небі. Отже, вихор виносить колосся у небо, але, спі‑
рально скручуючись, повертає його назад – хлібом.

У зв’язку з хатою, затишком і самітністю варто згадати творчу 
біографію художниці. Вона, народившись у селянській родині, 
з  великими зусиллями виборола собі право бути художником. 
На заваді її вибору стояв суворий батько, якого довгий час під‑
тримувала мати. Щодо цього батьків К. Білокур, згідно з Ж. Бо‑
дрійяром, можна назвати ініціаційними. Подолання їх волі, на‑
буття самостійності вчений називає другим народженням. «Це 
друге народження спонукає перше, разом з усіма едіпальними 
конфліктами, які досить добре описані психоаналізом, проте 
стосуються лише першого народження» 3. З першим народжен‑
ням, зазначає вчений, пов’язана історія витіснення і роботи по‑
засвідомого, історія комплексів і скорботи, образливих і трав‑
муючи стосунків із Батьком, Законом, символічним порядком 4. 
Водночас перше народження, за Ж.  Бодрійяром, є  подією без 
прецеденту «яка починає зовсім не історію, а долю». Друге ініціа‑
ційне народження художниці наразі не позбавило її «едіпальної 
історії», фактора генезиса. У зв’язку з цим, якщо спростити кон‑
текст висловлювання, варто процитувати Ж. Бодрійяра: «Всі ми 
якось були приведені в світ, усі ми маємо бути спокушені. В цьо‑
му полягає те єдине та істинне “визволення”, те, котре почина‑
ється по той бік Едіпа і Закона, і яке позбавляє нас як жорстокої 
психологічної голгофи, так і біологічної фатальності статевого 
породження»  5. «Спокуса» К.  Білокур полягала у відмові її від 
біологічного материнства на користь материнства творчого, ду‑
ховно‑онтологічного в основі.

3 Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии... С. 198–199.
4 Там само. С. 199.
5 Там само. С. 199.
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Експериментуючи, вдаючись до припущення, можна знайти 
умовне місце творчості К. Білокур між творчими світами двох 
відомих художників‑антиподів  – Філонова і Малевича. Твор‑
чість Філонова, якщо узагальнено та спрощено про неї говори‑
ти, є  образним втіленням речовини, яку на клітинному рівні 
роз’їдає кислота мікроекзистенції. Натомість «Чорний квадрат 
на білому тлі» (а  біле  – це абсолютна супрема, тобто вища ці‑
лісність), це ейдос, яким є безструктурна самозамкнена форма. 
У творчості К. Білокур є клітинний рівень мікроекзистенції (кві‑
ти, відірвані від землі, зібрані у згустки сфероїдних форм, у ви‑
хрові спіралі, також «розсипані» начебто вільно у картинному 
просторі) і чорний та білий квадрати «проривів». На мікроекзис‑
тенційному рівні у творах відбувається «конфлікт» між квітами 
і плодами. «Відкриті», волаючі до неба, квіти і «закриті», тяжіючі 
до землі, плоди. Природна розчленованість форм квітів «спере‑
чається» із природною цілісністю форм плодів. Недарма останні 
гинуть, входячи у темний морок «проривів». Квіти, як правило, 
не входять у «прориви», оточуючи їх із зовнішньої сторони. Про‑
те колосся, як особливий символ К.  Білокур, будучи водночас 
квітами і плодами, зображені на тлі «проривів», визначають ту 
межу, на якій торкаються один одного світи – реальний і транс‑
цендентний, або поцейбічний і потойбічний. Щодо цього при‑
йнятним є відомий парадокс Гайдеггера: «присутність проявляє 
себе як певний спосіб відсутності». Отже, колос у міфологічному 
світі К. Білокур є царем, посередником між квітами і плодами. 
Сама художниця, як розпорядилася її доля – людська і творча – 
була своєрідним посередником між світом людей і світом при‑
роди. В її творах матрично‑плюральна орнаментика суперечить 
умовно‑ системному орнаменту і водночас зображає природу 
одухотвореною. Формальна відсутність людини компенсується 
її присутністю в олюдненій природі. На відміну від творів Фі‑
лонова і Малевича (до них можна ще долучити Ворхола), у яких 
відсутня дійсність як така, тобто реальна земна дійсність посту‑
пилася місцем космології вічного у його макро‑ і мікроочевид‑
ностях, у творах К. Білокур навпаки, – дійсність в силу її мульти‑
локулярного сприйняття набула реально‑ілюзорної очевидності.
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2. Квітка і плід як образно-опозиційні чинники
К. Білокур, перебуваючи у дійснісному сільському середовищі, 

черпала енергію та інформацію не тільки із нього, а й із багатьох 
інших джерел, зокрема класичної літератури, образотворчого 
мистецтва, листування і спілкування з київськими мистецтво‑
знавцями, художниками, письменниками. Проте найголовнішим 
інформаційним джерелом її творчості була генетично їй спорід‑
нена фольклорно‑орнаментальна культура, яка ще зберігалася у 
селах повоєнного періоду. Саме ця культура спонукала худож‑
ницю до орнаментально‑образотворчого мислення і водночас 
дозволяла вільно розставляти композиційні акценти, оскільки 
К. Білокур не використовувала (або використовувала в одинич‑
них випадках) орнамент, як симетрію або систему ритмотворен‑
ня умовних знаків. Щоправда, в роботах К. Білокур важливе міс‑
це посідає принцип повторення «натурально» зображених квітів, 
проте їх повторюваність не має системно‑ритмічної послідов‑
ності, а  фактор знаковості набуває сигніфікаційного характеру. 
В результаті простір творів К. Білокур одержує значення гіпер‑
простору, який складається із певної кількості просторових син‑
кретів. Кожний з останніх у своїй ілюзорній просторовій сутнос‑
ті тримає певну мінус‑просторову реальність. Також і в кожному 
моменті життєствердної радості закладене зерно майбутньої (або 
минулої) скорботи. Щодо цього, художниця нерідко користу‑
ється принципом інвертації. Власне, цей принцип (переведення 
у протилежний бік) становить один із аспектів її поетики, коли 
квітка інвертується у плід, а плід – у квітку, простір – у мінус‑
простір і навпаки. Така оборотність у творчості К. Білокур забез‑
печує умови існування «реальних» форм і образів в умовному 
(ілюзорному) комбінованому просторі. 

Отже, квітка щодо її прихованих функцій є антиплід, а плід – 
антиквітка, або постквітка, яка, завдяки захованому у плоді на‑
сінню, знов стає квіткою на певній стадії розвитку. Від квітки – до 
квітки. Кожний плід був колись квіткою. Стадія квітки, явлення 
квітки, як вважає художниця, є вищою стадією розвитку рослини. 
Зрештою можна припустити, що у космології К. Білокур плід ста‑
новить трансформований симулякр квітки. Художниця зображає 
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одночасно присутні на одній гілці стиглі яблука і яблуневі квіти. 
У Р. Магрітта є картина, на якій художник малює з натури яйце, 
а на полотні у нього виходить птах. Тобто, спрощуючи посил ху‑
дожника, можна стверджувати, що усередині теперішнього пере‑
буває майбутнє; мистецтво здатне бачити це майбутнє. У К. Біло‑
кур колосся тулиться до буханок хліба, цукровий буряк – до білих 
«кубиків» цукру‑рафінаду. Проте у просторі «проривів» плід втра‑
чає колір, гниє і зовсім зникає; колос, як вже зазначалося, будучи 
одночасно квіткою і плодом, зберігає форму і колір. Плоди, зника‑
ючи у просторі «проривів», – фактор катастрофи, яка, за Ж. Бодрі‑
йяром, «являє собою чисту безреферентну послідовність речей і 
подій, і це наразі не випадковість, а формальна послідовність най‑
вищої необхідності... Єдиною насолодою на світі є спостерігати, як 
речі “обертаються” у катастрофу, виходять зрештою з‑під влади 
детермінованості, недетермінованості, необхідності і випадковос‑
ті, щоб увійти у царство приголомшливих послідовностей, де усе 
досягає своєї мети без засобів, усе досягає свого наслідку без при‑
чин – усе рухається, так само як гострота або спокуса, не манів‑
цями смислу, а понадшвидкісними путями уявної видимості [рос. 
“кажимости”. – О. Н.]» 6 .

Однак у «проривах» К.  Білокур можна угледіти зворотний 
порядок: плоди не зникають у темряві, а  виникають із неї. Все 
ж у альтернативі – зникнення‑виникнення, перевага надається 
фактору зникнення. Перехід у ніщо завжди більш реальний і 
звичний, ніж виникнення із ніщо, тобто перехід ніщо у матері‑
ально‑предметну цілісність форми. К. Білокур створювала ком‑
позиції із реальних квітів і плодів, які в її картинах набувають 
сигніфікаційно‑знакового характеру. Малюючи квітку, худож‑
ниця прагне зобразити її красу, диво її розквіту, загадку її форми 
і кольору, передає коротку радість її цвітіння, як і міріадів таких 
самих та інших квіток. Однак онтологічне підґрунтя зображен‑
ня квітки лишається для нас прихованим. Чим зумовлений фак‑
тор зображення – квітки або будь‑якої іншої речі? Зображення 
речі фіксує її в зупиненому часі. Зображаючи, людина реагує на 

6 Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии... С. 224–225.
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посил природи щодо її причетності до світу людини. Зрештою, 
зображення  – комунікаційний зв’язок людини зі світом. «Ска‑
жіть, яка доцільність у малюванні квітки? – запитує М. Мамар‑
дашвілі. – І не кажіть, що є така галузь діяльності, що зветься 
живописом, та існують на те спеціалісти, це ж продукт розділен‑
ня праці: були часи, коли взагалі не було виділення мистецтва 
ані в музейну рамку, ані в якусь іншу. Те, що є надлишковим, що 
немає ніякої прагматичної і практичної підстави, має вирішаль‑
не значення стосовно нас і нашого життя і нашої історії у тому 
як вона складається. <...> Закони існування людини, людського 
феномену, суперечать законам біологічного відтворення її ж як 
біологічної або фізичної істоти. Те, що самовартісно у своїй оди‑
ничності: зовсім не має ніякої цінності у масовому природному 
відтворенні, або масовому природному виробництві» 7.

Творчість К.  Білокур, здається, спростовує аксіому відомо‑
го філософа. В усякому разі виступає як її альтернатива. Мно‑
жинність у ній не перетворюється у масову безликість. Цінність 
кожної окремої складової (квітки) є складовою цінності цілого – 
конгломерату квітів, квітів і подів, квітів, плодів і «проривів» або 
темних щілин, згустків мряки, світлих пустот у компози ціях. 
У творах К. Білокур неповторна одиничність містить у собі фак‑
тор цілісності, а  масова цілісність  – фактор одиничної непов‑
торності. Ілюзорна пустота «прориву» служить продуктивним 
дисонансом наповненості, надлишковості компонентів, образ‑
ної перенасиченості. Щодо цього художниця демонструє свій 
органічний зв’язок із природою з її недетермінованою щедрістю, 
наявністю уніфікацій і водночас розмаїтістю уніфікованих фак‑
торів. Фактори розмаїтості й уніфікованості у творах К. Білокур 
мають екзистенційний характер, стосуються міфічних паттернів, 
засвоєних у процесі набуття знань і життєвого досвіту. Різниця 
полягає в тому, що природа не сприймає сама себе, тим більше не 
оцінює себе як екзистенційний фактор, а художниця сприймає 
світ у плані оціночних критеріїв. Власне, твори К. Білокур, якщо 
взяти до уваги висновки сучасних науковців, з певної точки зору 

7 Мамардашвили М. Опыт физической метафизики. Москва, 2009. С. 44–45.
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являють собою міфоритуальний хронотоп. «Такий хронотоп 
включає у себе не лише певний міф як описання середовища пе‑
ребування, а й відповідні цьому описанню дії» 8.

К.  Білокур у своєму середовищі була фактично самотньою. 
Діалог з односельцями щодо її творчості і творів мистецтва вза‑
галі був неможливий. Як зазначав Мераб Мамардашвілі, у сти‑
хійний кругооберт життя «ми вступаємо не знаючи ані себе, 
ані властивостей цього кола. Я казав, що це метафізична самот‑
ність... Ми стоїмо перед лицем нашого призначення, так що у 
виконанні нашого призначення ніхто не може нам допомогти» 9. 
Художниця зазнавала не тільки метафізичної самотності, а й фі‑
зичної та інтелектуальної. Заняття творчістю, творча поведінка 
спонукала її на рефлексійне самовідчуття і трансцендентний 
вихід за межі повсякденно‑побутового емпіризму. «Ми можемо 
ухопити трансценденцію (тільки) на проявленнях її дії через нас. 
Звідси і з’явився у філософії термін “рефлексія”. Ми рефлексуємо 
її на себе. Рефлексія є ухоплення на себе дії через мене, через нас 
незалежного світу, або свободи... Свобода є те, що... діє у нас як 
дещо від нас незалежне» 10.

3. Квітка і плід у семантичному «полі».  
Сигніфікаційний статус колоса

На відміну від суто народного фольклорного мистецтва, з його 
імпровізаційною свободою і умовно‑знаковою матричною закріп‑
леністю, твори К.  Білокур позначені як імпровізаційною, так і 
новаційною свободою, і  становлять результати емоційних твор‑
чо‑рефлексійних екстраполяцій. Художниця не лише раділа і пи‑
шалася своїми творчими досягненнями, а й сумнівалася, вагала‑
ся, розчаровувалася. Згідно із принципами народної орнаментики 
К. Білокур у своїй творчості прагнула домагатися вже зараннє ві‑
домого результату. Це їй вдавалося на самому початку творчого 
життя та ближче до його завершення. У багатьох випадках резуль‑
тат відрізнявся від наміченого, тобто те, що виходило, було дещо 

8 Настин И. Психолингвистика. Москва, 2007. С. 33.
9 Мамардашвили М. Опыт физической метафизики... С. 53.
10 Там само. С. 57–58.
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іншим, а подекуди і значно іншим, ніж те, що уявлялося. Тут, на 
відміну від традиційного фольклору, навикам, якими традиційно 
володіють народні майстри, відбувається втручання суб’єктивних 
творчих моментів, індивідуально‑рефлексійних і спонтанних 
факторів. Це означає те, що на якомусь етапі створення твір по‑
чинає диктувати художнику свої умови, які художник інтуїтивно 
або свідомо має прийняти. У таких випадках в роботу художника 
також включаються сутнісні основи природи. Співпраця із цими 
основами, які коріняться у «стихіях світу»  11 і у людських пере‑
казах низової культури, надають твору особливої значимості або 
значущості, що робить твір по‑справжньому художнім та худож‑
ньо‑високоякісним. Разом з цим у творі сакральне таїнство і пев‑
на нерукотворність, дискурсивна багатогранність співіснують із 
суто людською обмеженістю когнітивних факторів. Адже, як за‑
значає М. Мамардашвілі, «Завершеність і актуальність неможливі 
предметно, тому що людина конечна істота і для неї завершення 
предметної безконечності неможливе» 12. Проте щодо творів мис‑
тецтва філософ говорить про можливість їх безконечної інтерпре‑
тації. «Проблема безконечної інтерпретованості не продукт нашої 
сваволі, або нашої суб’єктивності, щодо твору мистецтва. Ми має‑
мо зрозуміти, що у дійсності це не сваволя наших суб’єктивних 
відмінностей, а спосіб життя самого твору мистецтва» 13.

У світлі розміркувань і висновків М. Мамардашвілі кожний 
художньо повноцінний твір щодо його інтерпретацій становить 
конечну розмаїтість. Проте наступний постулат філософа, див‑
ним чином ніби стосується безпосередньо творчості К. Білокур: 
«Художник змушує безконечно малювати квітку, багато разів 
її малювати, багато з тої відомої причини, що художник малює 
не ту квітку, котра може бути заміненою будь‑якою іншою, а ту, 
яка стала унікальною в силу того, що в ній художник шукає са‑
мого себе, і  сам, визначившись, довизначає події сприйняття 
 квітки» 14.

11 Евангелие. Послание к Колоссянам Святого апостола Павла. 2/8. 
12 Мамардашвили М. Опыт физической метафизики... С. 67.
13 Там само. С. 74.
14 Там само. С. 76.
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Для К. Білокур між квіткою і плодом пролягає прірва небуття. 
Квітка аж ніяк не може бути симулякром, а плід таким є. Квітка 
для К.  Білокур сама по собі світ цвітіння і водночас  – складо‑
ва фактора цвітіння. Останнє у творах не є певним обмеженим 
періодом, який у окремих культурах становить свято  – привід 
для споглядання‑милування (свято цвітіння сакури у Японії). 
Для К.  Білокур цвітіння  – буттєвий фактор, процес безконеч‑
ного тривання духовного обміну двох сфер – земної і небесної. 
Цей обмін‑діалог здебільшого відбувається у присутності тре‑
тьої сфери – «прориву» (наявного або завуальованого), в якому 
зійшлися есхатологічні передчуття майбутнього і хтонічна без‑
вість потойбіччя. Проте фактор цвітіння, як неодноразово за‑
значалося, – зустріч і перебування, вічне перебування у одному 
семантичному «полі» квітів із різних просторових ареалів і часо‑
вих сфер. Співіснування поля, лісу, лугу, городу, міської клумби, 
весни, літа, осені для К. Білокур не просто демонстрування про‑
цесу цвітіння в усьому його розмаїтті, а також вираження сут‑
ності буття, яка для художниці становить перманентний момент 
перемоги тепла над холодом, життя над смертю, світла над мря‑
кою. Розмаїття квітів посилює енергію цвітіння.

Квітка як елемент орнаментального мотиву – умовно‑узагаль‑
нена квітка. В ній можна вгадати певну реальну квітку. Відтво‑
рена художницею реальна квітка у своїй унікальності набуває 
додаткової якості космологічного об’єкта. Свято цвітіння, кві‑
тування для К. Білокур більш онтологічне і сакральне, має глиб‑
ші семантичні підвалини, ніж свято плодів  – винограду, яблук 
(Спас). Енергія цвітіння відкрита і спрямована у майбутнє. Плід 
закритий і містить у собі здобутки минулого. У композиціях К. Бі‑
локур «реально» зображені квіти вміщені в умовне середовище 
цвітіння, проте нерідко конкретно означене – присмерки, ранок, 
полудень, з  наявністю конкретних речей, таких як тин, глечик, 
горщик, косинка, хустка, стріха повітки, трактор, хвилі, небо із 
хмаринками  – цей фактор цвітіння характерний послабленням 
метафізичного змісту всезагальності цвітіння, набуває значення 
екзистенційного явища. Проте «прорив», власне провалля, чорна 
діра, світлова безконечність, повертають твору метафізичне зна‑
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чення. Принцип орнаментальності при «натуральному» зобра‑
женні й присутності «прориву» (наявного або завуальованого) 
образно ускладнює композиції, в яких квіти і плоди ніби одно‑
часно перебувають у двох світах, вірніше, на грані сходження і 
розходження світу іманентного і світу трансцендентного. Лише 
колос, як вже зазначалося, який у семантиці К. Білокур водночас 
є сигніфікатором квітки і плода, і взагалі становить дещо інше, 
семантично складніше, ніж квітка і плід, виділяється на тлі «про‑
риву» як об’єднуючий символ добробуту і миру.

Для художниці образно‑семантичний статус колоса полягає у 
тому, що він практично не в’яне і не деформується. Реальна квіт‑
ка, за філософією К. Білокур, зберігаючи свою квіткову іпостась, 
не в’яне і не зникає, а поступається своїм місцем плоду. Плід ви‑
тісняє квітку із простору і часу. Час квітки обмежений. Колос на 
довгий час залишається квіткою і плодом одночасно, і  тому не 
в’янучи і не гниючи, зберігає свою стиглість. Між тим зображен‑
ня квітки або квітка зображена не в’яне, зберігає у собі ту мить, 
ту частинку часу, коли вона була зафіксована. Ця автономна 
мить живе у часі, який рухається острівцем минулого‑вічного 
часу. Таким чином сприймати речі, за Ж. Бодрійяром, – споку‑
шати їх. «Адже спокушаючи речі, – значить знову залучати їх у 
цикл виникнення і зникнення, цикл безконечних метаморфоз, 
а значить, самого себе вводити у цикл, де ані випадку, ані можли‑
вості, проте, де зв’язуються згідно з невідворотним правилом (це 
сама доля) поява і зникнення» 15. Насправді в реальній дійсності 
таке здійснити неможливо. Проте можливо «зробити лише згід‑
но із порядком зворотності, і все мистецтво полягає в тому, щоб 
у нього включитися» 16. В такому разі творчість можна сприйма‑
ти як перманентний обряд або ритуал із постійною включеністю 
у нього художника. Щодо К. Білокур фактор її включення поля‑
гає у розгерметизації орнаментального умовно‑системного кос‑
мологічного простору і введення (вторгнення) у нього простору 
реального – предметного. В такому разі «натурально» зображені 

15 Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии... С. 238.
16 Там само.
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квіти набувають предметно‑орнаментальної подвійності і щодо 
семіотики стають сигніфікатами. Та при всьому тому вони зали‑
шаються квітами (а не елементами орнаменту), навіть перебува‑
ючи у стані зникнення‑виникнення («Квіти в тумані», «Польові 
квіти», «Жоржини (квіти і калина)», «Квіти та берізоньки вече‑
ром», «Квіти та горіхи»). Предметно зображені квіти в орнамен‑
тальному просторі втрачають частину предметності, частково 
стаючи елементами орнаменту. Такий статус квітів виправдовує 
наявність «прориву» як метафізичної, трансцендентної сфери. 
Ці квіти відірвані від землі, від місця свого природного зростан‑
ня та від часу свого цвітіння. На одній із ранніх робіт художниці, 
картині «Квіти за тином» (1935), квіти виростають безпосеред‑
ньо із землі, не відділені від своєї рослинної основи. В резуль‑
таті картина вийшла із збідненою композицією, фактично без‑
композиційною. Ця її безкомпозиційність, при тому, що вона 
красива, яскрава, змушує згадувати твори фотореалізму, в яких 
фігурує випадково вихоплений із поточного часу момент дійс‑
ності. Проте ця, майстерно виконана, картина, картина‑свято 
видається просторово одновимірною, у ній квіти не набувають 
сигніфікаційного значення і фактично крім того, що зображене, 
більше нічого немає. Ніякої символіки, ніякого зв’язку із транс‑
цендентним світом і метафізичними сферами. Хіба що окремі із 
зображених квітів цвітуть в інші пори року та в інших місцевос‑
тях, ніж основна маса зображених. Такий підхід, така стратегія 
художницю не влаштовували. В наступних її творах спостерігає‑
мо свідомо обрані і засвоєні прийоми поєднання, наприклад, 
зображення конкретної квітки з її образом, перенесеним у сим‑
волічний світ небесно‑земних космологічних перетворень, світ 
динамічних потоків і завихрень та статичних моментів певного 
самоспоглядання, світ «проривів» – перехідних пустот і виходів 
у продуктивний простір потойбіччя. Отже, у творах художниці 
зрілого періоду кожна зображена квітка, рослина водночас ста‑
новить сингулярний об’єкт, який шляхом імітаційних зобра‑
жальних дій і засобів набув ефекту реалії, і, якщо скористатися 
термінологією Ж. Бодрійяра, є субверсивним перетлумаченням 
орнаментальної форми. Між тим, плоди «застигають у німому 
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пароксизмі, коли сама нерухомість творить насильство над ру‑
хом» 17. Плоди найчастіше становлять нерухомий центр обертан‑
ня навколо них квітково‑рослинної маси, в  окремих випадках 
входять у простір «прориву» і губляться там, втрачаючи колір 
і форму, або виникають там, набуваючи колір і форму. Здаєть‑
ся більш ймовірною перша версія. Проте фактор зникнення‑ви‑
никнення набуває характеру опозиції і є одним із важливих еле‑
ментів поетики творчості К. Білокур. У багатьох роботах поряд 
із чітко зображеними, ретельно виписаними квітами і плодами 
художниця подає напівпрозорі, наче ефемерні, квіти і плоди, які 
перебувають у моменті, закріпленого в них, стану виникнення‑
зникнення. Саме не зникають і не виникають, а існують у стані 
напіввиникнення‑напівзникнення. Тут, якщо дещо спростити 
поняття здаєтності [рос. “кажимости“.  – О.  Н.], стикаємось із 
особливою грою обрядово‑ритуального характеру. Адже «стра‑
тегія здаєтності, – зазначає Ж. Бодрійяр, – тобто панування над 
появою і зникненням – зокрема, жертовне мистецтво зникнення 
 реального» 18.

4. Фактор обрядовості. Творчо-подієвий 
симуляційний контекст творів

Вільне поводження художниці із зображеннями, їх формаль‑
ними аспектами та образним характером говорить про її вихід 
із кола суто фольклорних понять і уявлень та про набуття нею 
творчої свободи, яка, звичайно, не є абсолютною, має свої межі 
і заборони. Так, обряд хоча звільняє людину від повсякденних 
обов’язків і буденної регламентації, проте сам має свої, вироб‑
лені, правила, свій регламент. К. Білокур з молодих років боро‑
лася за своє право бути художником, тобто бути іншою, ніж її 
односельці, бути відносно вільною у своїх творчих задумах та 
засобах їх здійснення. Іншими словами, боролася за певну сво‑
боду, яка насамперед стосується творчої поведінки. «Людина, 
оскільки вона людина, є такою істотою всі внутрішні й зовнішні 
вчинки якої, – тобто мислення і діяльність, детерміновані  ідеєю 

17 Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии... С. 243.
18 Там само. С. 249.
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свободи. Ви розумієте, можна заперечувати свободу, але не її 
ідею, ідея – от, в усякому разі існує, і оскільки вона в центрі мис‑
лення, оскільки вона є домінантною, яка визначає усю констел‑
ляцію думки, я  цим заспокоєний»  19. Отже, ідея свободи керує 
творчою поведінкою художника, який подолав у собі народного 
майстра, колективна особистість якого відійшла на другий план 
перед творчою індивідуальністю. К. Білокур, як і М. Приймачен‑
ко, Г. Собачко, Т. Пата, поєднує у собі якості таких особистостей 
та індивідуальностей. Вони творчо різні, але їх об’єднує спільна 
фольклорно‑орнаментальна основа. Проте орнамент, як певний 
матеріал і засіб, вони використовують по‑різному. К. Білокур в 
орнаменті насамперед використовує фактор орнаментальності – 
позаісторичний обрядовий контекст.

Не секрет, що історичні події фактично неповторні, а події об‑
ряду повторювані. Обрядом є не лише сама подія як певне дій‑
ство, а фактор її очікування. Регламентоване родове життя люди‑
ни в архаїчному світі, що продовжувалося від обряду до обряду, 
від свята до свята, водночас містило у собі фактор неповторності, 
одиничності, яка полягала у вічній плинності часу і тимчасовос‑
ті конкретного існування. Ритуали весільний і особливо похо‑
вальний не були чітко прив’язані до певного часу. Свято цвітін‑
ня, як перманентний ритуал, для К. Білокур тривав від ранньої 
весни до пізньої осені. Проте кожна квітка, яку вона зображала, 
була для неї не просто квітка, а, як вже багато разів зазначалося, 
дискрет‑сигніфікат, тобто – «ця квітка». Остання у творчому сві‑
ті К. Білокур хоч і не здатна в’янути, але і не здатна народжувати 
плід. Вона у цьому світі важливіша за плід, оскільки втілює ду‑
ховну сутність існування без якої світ як наявно осмислювана 
даність, не міг би існувати. У  наступному творі з’явиться інша 
квітка – подоба зображеної і водночас знову – «ця квітка», згідно 
з обрядовою повторюваністю свята в його об’єктах. «Ця квітка», 
на відміну від просто зображеної квітки, яка має зав’янути і по‑
родити плід, становить один із трьох типів симулякрів. Згідно з 

19 Кржижановский С. Разговор двух разговоров. Кржижановский С. Сказ-
ки для вундеркиндов. Москва, 1991. С. 232.
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теорією Ж. Бодрійяра, симулякри поділяються на такі категорії, 
або порядки:

‑  симулякри природні, натуралістичні, засновані на образі, 
імітації і підробці, гармонічні, оптимістичні й спрямовані на 
реституцію або ідеальну інституцію природи за образом і подо‑
бою Божою;

‑  симулякри продуктивні, спрямовані на підвищення про‑
дуктивності, засновані на енергії, силі, її матеріальному втіленні 
у машині і всієї системи виробництва;

‑ симулякри, симуляції, засновані на інформації, моделюван‑
ні, кібернетичній грі, – суцільна операційність, гіперреалістич‑
ність, націлення на тотальний контроль 20.

Усі три типи симулякрів, здається, характерні для обряду, 
який містить у собі елементи утопії, фантазії і гіперреальності. 
Щодо творчості К. Білокур, то вона в основній креативній своїй 
частині є втіленням обрядової метафори. В ній умовне співіснує 
з конкретним, реальне – із фантастичним і утопічним, земне і не‑
бесне набувають космологічного значення. Звичайно, такий хід 
дослідження творчості художниці може бути розцінений як не 
зовсім коректний, в якому висновки робляться на підставі штуч‑
но з’єднаних один з одним факторів, образів, понять. Зрештою 
те ж саме можна сказати про творчість будь‑якого художника. 
Проте заперечу: не будь‑якого! Лише про такого, який творчість, 
створення твору сприймає як сакральне дійство, і, відтворюю‑
чи реальні об’єкти, водночас із природним цілим, поводиться на 
догоду своїй уяві, фантазії. Такою  є, наприклад, творчість Ван‑
Гога, Магрітта, Дюфі, у якого, як і у Білокур, панує світ мінливих 
зникнень і виникнень, ефемерних подоб, коли річ розчиняється 
у просторі, а простір входить у річ. Проте щодо своєрідної космо‑
логії, темпоральності й фольклорно‑орнаментальної образності 
світ Білокур є цілковито самобутній. Дивлячись на роботи ху‑
дожниці, такі, наприклад, як «Квіти в тумані», «Польові квіти», 
«Колгоспне поле», «Декоративне панно», «Жоржини», «Грона 
винограду», «Цар‑колос» тощо, можна слідом за Ж. Бодрійяром 
проголосити: «Перед нами острів утопії, котрий протистоїть кон‑

20 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. Москва, 2014. С. 163.
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тиненту реального»  21. Адже дистанція між реальним і уявним 
«максимальна в утопії, котра відбиває сферу трансцендентного, 
докорінно інший світ (романтична мрія ще лишається його інди‑
відуалізованою формою, в якій трансцендентність відбивається 
в глибині, в  структурах позасвідомого»  22. Згідно з концепцією 
Ж.  Бодрійяра, «нинішня концепція всесвіту, намагаючись від‑
родити, перетворити, зробити повсякденними фрагменти си‑
муляції, фрагменти тої загальної симуляції, котра стала для нас 
світом, ім’я якому – “реальний”»23. У зв’язку із цим Ж. Бодрійяр 
припускає, що новели Філіпа Діка “гравітують”, якщо можна так 
казати (але казати так не дуже‑то й можна, та саме тому, що цей 
самий новий світ «антигравітаційний», або якщо він і гравітує, 
то навколо діри реального, діри того, що уявляється) у цьому но‑
вому просторі»  24. Тобто іманентне і трансцендентне, реальне і 
уявне міняються місцями. Думається, тут можна згадати «прори‑
ви» К. Білокур серед предметно‑орнаментального, можна казати, 
символічного простору «зовнішнього» світу. Це простір заселе‑
ний квітами – предметами – символами, які у творах К. Білокур 
становлять контекстну сутність, оскільки, символи, за М. Мамар‑
дашвілі, «не описують емпіричні події – вони, отже, речівні орга‑
нізації умов народження у нас певних етапів думки» 25.

В усьому, про що йшлося вище, зокрема щодо предметно‑
орнаментальної сутності простору, антигравітаційного оточення 
«діри реального», можливості іманентного і трансцендентного, 
реального і уявного мінятися місцями і, головне, щодо варіатив‑
ної повторюваності сигніфікаційних знаків‑смислів і ситуацій‑
них конгломератів, в  усьому цьому можна угледіти сутнісний 
зв’язок творчості К. Білокур з традиційними обрядовими реалія‑
ми, що доводить конструктивність в ній фольклорних основ.

***

21 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции... С. 164.
22 Там само.
23 Там само. С. 168.
24 Там само. С. 168.
25 Мамардашвили М. Беседы о мышлении. Москва, 2015. С. 220.
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Катерина Білокур ніколи б не погодилася з висловом 
Ж.‑П. Сартра у «Бутті і ніщо»: «Парадокс не в тому, що існують 
речі самі по собі, але в тому, що немає нічого крім них» 26. Її твор‑
чість заперечує цій максимі. Крім простору, є антипростір, крім 
речей, є їх ілюзорні подоби.

Також художниця, думається, не могла б погодитися із ви‑
словлюванням, наведеним К. ‑Г. Юнгом у «Філософському древі»: 
«Бог являє собою коло, чий центр скрізь, а окружність ніде»  27. 
Живе божество Природи для неї народжувалось із небуття‑ні‑
що, безліччю об’єктів, які підлягають ейдетичній редукції.

Проте вона могла б повторити слідом за Ніцше (цитую по‑
пам’яті): «Ніхто не може з речей, в тому числі книг, знати більше, 
ніж він уже знає». Дійсно феноменальне відчуття художницею 
буттєвої присутності у певних архетипах йшло не від книг. Кни‑
ги – Шевченко, Гоголь... упевняли її щодо фольклорної «однови‑
токовості» й духовної спорідненості з їхніми авторами. Чим ге‑
ніальніше автор, тим більше споріднених збігів. Проте не тільки 
у світлому, оптимістичному, а й щодо дихання хтонічної темря‑
ви і есхатологічної загрози.

5. Орнаментальність як спосіб фольклорного мислення.  
Фактор неофігуративності

Про орнамент, орнаментику і орнаментальність вже неодно‑
разово йшлося попереду. Та варто ще раз більш уважно, може в 
іншому ракурсі, розглянути цю проблему. Орнамент як система 
поєднує у своїй онтології дві семантичні домінанти, засновані на 
горизонтальній і вертикальній спрямованості елементів. Щодо 
цього найбільше відходження від, так би мовити, букви орна‑
менту демонструє творчість К.  Білокур. На відміну від хатніх 
розписів (Поділля, Уманщина, південно‑східний регіон Украї‑
ни), у яких орнаменти вертикаль і горизонталь набули мотивно‑
го («вазон», фриз) вираження, у неї, наприклад, вихрова спіраль 
із квітів являє собою подвійний вертикально‑горизонтальний 

26 Сартр  Ж.‑П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. 
Моск ва, 2015. С. 220.

27 Юнг К.‑Г. Философское древо. Москва, 2008. С. 173.
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мотив. Звичайно, цей мотив не досягає такого високого космоло‑
гічного рівня, як фриз і «вазон» у хатніх розписах. У цьому разі 
сама хата, з її сакральними місцями робить систему орнаменту 
розпису космологічною. Семіотика хати (усередині й зовні) ро‑
бить семіотику розпису космологічною або посилює її. У твор‑
чості К. Білокур немає орнаменту як такого – на рівні елементів і 
мотивів, та як фактора зображення, проте, як вже не раз ішлося, 
є  орнаментальність, що становить умоглядну основу побудови 
Всесвіту. При цьому значну роль відіграє фактор дуальності  – 
безпосередньої і опосередкованої. Щодо цього вертикаль‑гори‑
зонталь, дуальність безпосередня, також квіти і плоди, простір 
реальний (у зображенні) і умовний, штучний, також картинний 
простір «реально» зображених квітів і простір «прориву». Опо‑
середковану дуальність становлять, наприклад, волога («Квіти в 
тумані», «Польові квіти») і вогонь («Буйна»). У зв’язку з цим на‑
прошується приклад філософської дилеми Ж.  Бодрійяра щодо 
підміни «завжди дуальної оборотності» образів і знаків на «спе‑
кулятивне дзеркало психології»  28. «Дуальна оборотність», яка 
є важливим образним фактором у творчості К.  Білокур, є  по‑
родженням «церемоніального простору, простору сакрального 
розподілення» 29  компонентів дуальності відносно один одного.

Фактор ініціаційності у творчості К.  Білокур, заснованої на 
перманентному іспиті, доланні перепон, боротьбі за право виходу 
у простір творчої свободи – дуальних суперечностей і згод, авто‑
номних просторів‑смислів, локальних згущень і розріджень, фор‑
мальних і образних утворень. Дуальні сили води і вогню, квітів і 
плодів, простору «реального» і простору штучного, світла життя 
і темряви хтонічних сфер у проваллі, факторів з’явлення і зник‑
нення, коли зібрані у круглі пучки («букети») квіти одночасно зни‑
кають і виникають у синій безодні «прориву», іманентний знак‑
образ квітки і фактор цвітіння, квіткового безмежжя, квітковий 
вихор, в якому квіти рухаються, з’єднуються, з’єднуючи в собі поле, 
ліс, город́, луг, весну, літо, осінь, становлять трансцендентний об‑

28 Бодрийяр Ж. Фатальные стратегии... С. 253.
29 Там само. С. 254.
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раз, в якому знаковість домінує над предметністю. Твір набуває 
іконних якостей буттєво‑сакрального образу. При цьому буттєва 
присутність виражається у певному обрядовому дійстві, обрядо‑
вому середовищі. Квіти К.  Білокур організовані у певний поря‑
док, в якому відбувається боротьба із хаотичністю і доцільністю, 
який, беручи у предметності зображених квітів їх реальну подо‑
бу і з’єднуючи її з умовно‑образним фактором орнаментальності, 
створює реально‑трансцендентний образ здаєтності, але не види‑
мості. Проте варто зазначити, що сигніфікаційність знаків‑квітів 
і плодів у творчості К. Білокур не постійно‑знакова, не всебічна і 
універсальна, як у елементів народного орнаменту, а  смислово і 
образно підкорена стану, створюваного художницею середовища. 
Сингулярність кожної квітки у композиції послаблюється сингу‑
лярністю фактора масового цвітіння. Констеляція квітів різних 
місцевостей і часових періодів становить просторово‑часовий 
контамінаційний ряд і водночас – онтологічний трансцендентно‑
іконний образ, який містить у собі силу метаморфози і силу ілюзії, 
певну театральність і чарівність наївного артистизму.

Використовуючи мову Ж. Бодрійяра, можна сказати, що квіт‑
ково‑орнаментальна сигніфікація у К.  Білокур не переходить у 
семиургію (знакотворення), а набуває значення неофігуративізму, 
що є «інвокацією подоби» і водночас становить «гіперреальне», 
коли «предмети пишаються гіперподобою, що робить їх, наразі, 
більше ні із чим не схожими» 30. Фігуративно‑орнаментальна нео‑
фігуративність композиційних акцентів К. Білокур (вихор, вінок, 
згусток‑сфероїд) створює умови конвергентного зв’язку квітів 
один з одним і з загальною ідеєю образу. Зрештою утворюється 
певний контент фігуративно‑орнаментальної неофігуративності 
К.  Білокур. Якщо орнамент  – умовно‑знакова система, то орна‑
ментальність К.  Білокур становить конкретно‑знакову (сигні‑
фікаційну) систему. Маса іманентних собі квітів із різних часів і 
ареалів утворюють трансцендентний контент її живопису. За ве‑
ликим рахунком лише у двох творах предметно‑знакова система 
орнаментальності втрачає (принаймні частково) трансцендент‑

30 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции... С. 65.
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ну контентність. Це картини «ХХХ років СРСР» (1947) і «Щастя» 
(«Казка», «Чорногузи дитину принесли»; 1950‑ті рр.). У них пору‑
шення індивідуально виробленого принципу орнаментальності, 
введення «зайвих» або штучних щодо орнаментального контексту 
елементів, призводить до появи кітчу. Останній в одному випад‑
ку пов’язаний із проявом офіціозно‑плакатного конформізму, і в 
другому – із намаганням створити ідилію базарно‑листівочного 
безхмарного дещо карикатурного щастя. В інших роботах К. Біло‑
кур, якщо говорити загалом, реальність предметів‑знаків (знаків‑
речей) або елементів накладається на реальність орнаментальної 
системи, в результаті чого створюється фантастична космологія 
квітучого світу із хтонічною і есхатологічною присутністю. Ця 
присутність надає творам К. Білокур більшої глибини, робить їх 
філософськи осмисленими і водночас задумливо‑ліричними або 
тріумфально‑оптимістичними. Адже суцільна квітучість, щоб 
бути космологічною, повинна мати альтернативу, також мати пев‑
ну далечінь певної темної або світлої потойбічності. Погляд цієї 
далечини надає смисл існування присутності і присутності іс‑
нування у творі. Твір, як і світ, набуває певної упорядкованості, 
системно‑образної цілісності, водночас і – вихід у сферу умовно‑ 
образної єдності простору і часу, квітів і плодів (рослини, що 
в’ють ся, повзуть, і рослини, що ростуть вертикально). Проте фак‑
тор цвітіння у своїй буттєвій основі неоднозначний. Його склад‑
ність не лише у виході у хтонічні та есхатологічно‑передчуттєві 
сфери, а й у певній передісторії. Художниця, перебуваючи зиму у 
нетопленій хаті, потерпаючи від холоду, була фізично неспромож‑
на продуктивно працювати над своїми творами. Ідеї творів у ній 
дрімали, нагромаджувались і очікували весняного пробудження, 
коли оживе природа, з’явиться «натура» і вона включиться у твор‑
чий процес. Звичайно, К. Білокур екстраполювала на природу свої 
почуття, відчуття, емоції. У принципі вона не відділяла себе від 
природи, була її частиною – ученицею, дочкою, сестрою. Тому в 
її творах присутня переможна сила цвітіння, а саме воно таїть у 
собі ознаки чарівності, є  казковим, фантастичним. Адже все те, 
що нині цвіте і плодоносить, довгий час було заховане у бруньках 
і зернах, потерпало від холоду і темряви, існувало підпільно, ано‑
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німно, у сні або напівсні, без сили, позбавлене чутливості, згорну‑
те, скручене, нерозвинуте, томилося в очікуванні свого часу, коли 
сонце розтопить лід і прожене холод. Отже, цвітіння у К. Білокур – 
наслідок ініціаційного подолання всіляких перепон, проходжен‑
ня процесу важких іспитів. Тільки ця ініціаційність є запорукою 
квіткових метаморфоз і перетворень, виходу із темряви на світло, 
прозрінь із себе у світ і із світу у себе. Кожна квітка самодостатня у 
своєму цвітінні, а будучи натурально зображеною, набуває якості 
нев’янучої, стає семіотично відділеною або виділеною із природи, 
вилученою із своїх природних простору і часу і вміщеною у потік, 
у орнаментальну систему, у якій синкрет квітки і синкрет плода, 
світла і темряви, синкрет далечини і синкрет близькості, синкрет 
буття і синкрет ніщо, речі і предмета, духовних і матеріальних 
основ, будучи з’єднаними і узгодженими один з одним, створю‑
ють унікальний світ Катерини Білокур. 

Варто зазначити, що у творчості К. Білокур існує певна взає‑
модія між вербальними і іконографічними факторами. У  ній 
словесна образність певним чином передує образності живопис‑
но‑графічній. Ця взаємодія має сезонний характер, стосується 
зими і літа. Протягом зими художниця марила весною і літом. 
Власне у листах вона здійснювала вербально‑образні медитації, 
які становили своєрідну прелюдію до літньої творчої праці. По‑
сіяні у листах слова потім ставали квітами, що цвіли у картинах. 
Попереду вже згадувався колос, який у творах К. Білокур є сигні‑
фікатом квітки і плода водночас. Можна зазначити, що функціо‑
нально і образно близькою до колоса у К. Білокур є калина. Вона 
теж – квітка‑плід і плід‑квітка. Колос і калина фігурують майже 
у всіх роботах К. Білокур.

6. У майстерні природи. Колективна особистість  
і творча індивідуальність у дусі «гетеонізму»

Якщо схематизувати характер дослідження і штучно провес‑
ти паралель між природними і соціально‑історичними явища‑
ми, то можна, слідом за Ж. Бодрійяром, скористатися терміном 
«імплозія» (протилежне – «експлозія»). Цвітіння – фактор певно‑
го пробудження, визволення, звільнення від постійно триваючо‑
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го похмурого осінньо‑зимового застою. Своєрідний революцій‑
ний вибух. Імплозія  – вибух, спрямований у внутрішні сфери, 
тоді як експлозія – вибух, спрямований у зовнішні сфери. Як за‑
значає Ж. Бодрійяр, кожна серйозна подія, явище містить у свій 
глибині експлозію або імплозію. Імплозія – руйнівний фактор. 
У глибині історичних подій відбувається «імплозія соціального, 
імплозія інституцій, імплозія влади, а зовсім не якась невловима 
революційна динаміка. Навпаки, сама революція, ідея революції 
також відчуває імплозію, і ця імплозія здатна викликати більш 
тяжкі наслідки, ніж сама революція» 31.

Фактор імплозії у творах К. Білокур – «прориви» – отвори у 
інші просторові сфери, а також розриви, щілини, крізь які про‑
ступає хтонічна темрява. У цьому складність робіт К. Білокур і 
той трагічний струмінь, який в них присутній, який посилює в 
них синкрет буттєвості, робить їх онтологічно значимими. Щодо 
цього варто відзначити не лише інтуїтивно‑творчий хист К. Бі‑
локур, а й її причетність до високої культури і водночас до «віль‑
ної природи, яка відчуває свою цінність». Зрештою, до надбаної 
шляхом самовиховання культури мислення. Адже, як зазначав 
І. Кант, «мислити – означає говорити із самим собою, означає усе‑
редині себе (через репродуктивне уявлення) чути самого себе» 32. 
К. Білокур, судячи з її епістолярного надбання, добре чула саму 
себе, глибоко занурювалася у свій духовний світ. Творчість для 
неї становила пізнання природи, водночас і пізнання себе са‑
мої. Таке пізнання має рефлексивний характер і стосується дво‑
єдиності емпіричного і трансцендентального в людині. У цьому 
разі, як зазначає Мішель Фуко, «людина є  <...> місцем нерозу‑
міння – того самого нерозуміння, котре постійно погрожує за‑
топити думку її власним небуттям, але водночас дозволяє думці 
зібратися у цілісність на підставі того, що від неї вислизає. Саме 
з цього приводу необхідність трансцендентальної рефлексії в її 
сучасній формі викликається на відміну від Канта не існуван‑

31 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции... С. 102.
32 Цит. за: Библер В. Век Просвещения и критика способности суждения. 

Дидро и Кант. Западноевропейская художественная культура XVIII века. Мо‑
сква, 1988. С. 247. 
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ням науки щодо природи (у протилежність постійній боротьбі 
та сумнівам філософії), але мовчазним, хоча готовим ось‑ось за‑
говорити, ніби просякнутим десь усередині самою можливістю 
мови, існуванням того непізнаного, котре постійно закликає лю‑
дину до самопізнання»  33. К.  Білокур у своїй творчості завжди 
фіксувала фактор непізнаного, образ якого втілювали «прори‑
ви», «розриви», «роз’єднання», «щілини», присмерковий морок, 
світлова далечінь безмежжя. Показово, що Густав Клімт у своїх 
композиціях із квітами обходився без «проривів», «розривів» і 
«щілин», що робить ці його твори більш простими і однозначни‑
ми. У творах К. Білокур буттєва цілісність і небуття є значимими 
факторами, змістовно і образно поглиблюючими один одного. 
У  природі вона прагнула віднайти свою логіку, свою систему, 
свій дискурс. Людина не володарює над природою, а співробіт‑
ничає з нею. Плід – результат спільної праці людини і природи. 
«Прорив», темне провалля, прірва – той простір, у якому немає 
влади ані людини, ані природи, а є сфера об’єктивного ніщо, де 
відбуваються процеси матеріалізації і дематеріалізації речей і 
предметів. «Розкол єдиного простору уявлення відкриває зреш‑
тою можливість нових форм пізнання  <...> це кантівська про‑
блематика трансцендентальної суб’єктивності як основи синтезу 
уявлень (і обмеженість можливостей цього синтезу)» 34.

Будучи емоційно чутливою, К. Білокур відчувала трагічність 
плинності часу, тому її суто людською метою було зупинити цю 
плинність. Проте зупинити можна було лише шляхом створен‑
ня утопічної ідилії вічного цвітіння, всезагальної «розквітлос‑
ті». Така ідилія доречна у народній картині 1940–1950‑х років з 
її надмірною «базарно»‑кітчевою яскравістю. Проте у Білокур 
«натуральні» кольори і форми при ретельній, майже гіперреаліс‑
тичній, «виписаності» зображень, наявність «проривів» і розри‑
вів дещо зменшують ефект ідилічності й майже зовсім позбавля‑
ють її ознак утопії. Щодо цього у творчості К. Білокур відносно 

33 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Санкт‑Петер‑
бург, 1994. С. 344.

34 Автономова Н. Мишель Фуко и его книга «Слова и вещи». Фуко М. Сло-
ва и вещи... С. 16.
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її життєвості, можна сказати, живості реагування, майже не ба‑
чимо «вангогівської ейфорії», а  стикаємось із «тими ж силами, 
якими визріває природний плід <...> органічними силами зрос‑
тання» 35. Така творча стратегія, можна сказати, творча позиція, 
установка – результат багаторічної неодступної роботи художни‑
ці над собою, формування особистості шляхом осягнення зако‑
нів творчості самої природи. Потреба у такій роботі, воля до са‑
мовиховання є особистою справою художника і стосується його 
людського призначення. В силу існування цього призначення, як 
зазначав М. Мамардашвілі, «є певне місце, залишене пустим для 
наших актів, у  тому числі актів сприйняття, усвідомлення. Ця 
пустота заповнюється лише нами, і лише цим актом. Тим самим, 
я говорю, що світ не визначений до акту індивідуалізації, котрий 
здійснюється завдяки тому, що хтось зайняв призначене йому 
місце. У  певному смислі можна сказати, що сприйняття квітки 
не закінчене, не завершене як подія у світі, поки я не включився 
своєю когітальною свідомістю у його сприйняття <...> художник 
змушений безконечно малювати квітку, багато разів її малюва‑
ти, багато з тієї причини, що художник малює не ту квітку, котру 
можна замінити будь‑якою іншою, а ту, котра стала унікальною 
в силу того, що в ній художник шукає самого себе і сам, визна‑
чившись, довизначає подію сприйняття квітки»  36. Думка філо‑
софа, висловлена у цій задовгій цитаті, стосується як творчості 
особистості художника, який має посісти призначене йому міс‑
це, спрощено говорячи, заповнити собою певну пустоту в систе‑
мі життєво‑творчих процесів, так і про сприйняття твору шля‑
хом включення у нього когітальної свідомості суб’єкта. До того 
ж предметом‑парадигмою у даному разі є квітка, яка становить 
основний об’єкт зображення у творчості К. Білокур.

У своїх акварельних пейзажах, місцевих краєвидах К.  Біло‑
кур фіксує загальний вигляд природи без суб’єктивних виділень, 
привнесень і стилізаційних акцентів щодо кольору і форм, які 
робив, наприклад, Ван Гог. Квітка і плід для художниці – домі‑

35 Свасьян К. Иоганн Вольфган Гете. Москва, 1989. С. 181–182.
36 Мамардашвили М. Опыт физической метафизики... С. 76.
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нантні елементи природи, яка, як у народній («базарній») карти‑
ні, зафіксована у тріумфальний момент свого існування, яким 
є цвітіння, «розквітлість». У  місцевих краєвидах простір і час 
беруться в рамки одновимірності, втрачають космологічність, 
а  відсутність есхатологічних і хтонічних факторів, ілюзорних 
і фантастичних моментів, робить твори значно спрощеними, 
в яких майстерність поступається місцем банальності. К. Біло‑
кур у цих речах стає старанною ученицею, яка малює етюди з 
натури. Творчість Ван Гога з його ейфорією або К.‑Д.  Фрідріха 
з його латентно‑містичною таємничістю, їй чужа. Також вона 
не прийняла і не зрозуміла б творів А. Матісса з його семанти‑
кою локальних кольорів і елегантним артистизмом узагальнених 
форм. Попереду вже було проаналізоване її ставлення до відо‑
мого твору Рєпіна з Іваном Грозним. Проте реалістична манера 
Рєпіна їй в цілому імпонувала. Жорсткий консерватизм власти‑
вий багатьом великим митцям. Л. Толстой, наприклад, критич‑
но ставився до творчості Шекспіра, не приймав і навіть вважав 
шкідливою творчість модерністів кінця ХІХ  – початку ХХ  ст. 
Гете теж був суворим консерватором щодо оцінок творчості  своїх 
молодих талановитих сучасників. Гейне навіть зіронізував, що 
похвала Гете рівнозначна індульгенції на посередність. У цьому 
плані консерватизм К. Білокур ближчий до консерватизму Гете, 
який проникав у сутність творчих засад самої природи, у її таєм‑
ниці, космологічну споруду своєї творчості вибудовував із її реа‑
лій. К. Білокур і Гете були учнями природи, учнями світу. Ще у 
юні роки Гете зазначав: «Моя максима: максимально відректися 
від себе і сприймати об’єкти в усій можливій чистоті» 37. Метою 
Гете, як зазначає Карен Свасьян, було: «вчитися у світу, щомит‑
тєво давати світу впливати на себе, приймати у себе світ чистим 
і природним, не у призмі слів, книжних знань і точок зору, а без‑
посередньо» 38. Гете ніколи не конфронтував із світом, навпаки 
вважав геніальність світу більшою за власний геній.

37 Цит. за: Свасьян К. Иоганн Вольфган. Гете... С. 50.
38 Там само.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



120

Олександр Найден

Для Білокур світом є оточуюча її природа. Це світ безмеж‑
ний і вічний, складний, загадковий, таємничий у своїх основах і 
водночас лагідний і розкритий назустріч людині. Через любов і 
повагу до нього художниця прагнула якомога точно зображати 
його виявлення, прояви. Її зображення становлять гомологічно 
адекватні образи реальних речей. Її композиції являють собою 
контамінаційно‑семантичні з’єднання різнопросторових і різно‑
часових представників рослинного світу у динаміці розвитку – 
від зародження пагона у зерні до квітки як виявлення духовної 
сутності природи, до плода як матеріалізованого результату 
природних метаморфоз і співпраці людини з природою. Як і 
Гете, твори Білокур немає сенсу «піддавати вишуканим процеду‑
рам структуралістського прочитання, яке виходить із ілюзорної 
посилки абсолютної автономності тексту і вилучаючого особис‑
тість автора як перепони до об’єктивної роботи над текстом» 39. 

Світ Білокур, як і світ Гете, – «світ безконечних змін, трансфор‑
мацій і трансфігурацій; сказати про нього, що він є, – помилка, 
він не є, а у стані становлення» 40. Складність і багатоаспектність 
багатьох творів К.  Білокур саме у їхній незакінченості, перма‑
нентному становленні, комбінаторній змінності просторів і чіт‑
ко зображених елементів. При цьому в її творах вловимі радість 
буття, ліричний сум, дихання світу. У життя, зокрема у творче 
життя, К. Білокур увійшла через зречення. Вона частково, поде‑
куди й зовсім відмовилася від звичної селянської праці, звичного 
селянського побуту і це їй дозволило бути ближче до природи як 
до об’єкта споглядання, «натури». Такий спосіб існування, коли 
художник прагне уподібнитися природі і факт уподібнення зро‑
били смислом свого людського «Я». Щодо цього ми знову стикає‑
мось із гетівським началом. Автор «Фауста» говорив: «Ми маємо 
бути нічим, проте ми прагнемо стати усім». Бути нічим, коментує 
К. Свасьян, все одно, що «навіть у повному розпалі щастя жити 
у безперервному зреченні. Гете формулює без обмовок: “Вищий 
смисл зречення у тому, що лише через нього стає мислимим 

39 Свасьян К. Иоганн Вольфган. Гете... С. 48.
40 Там само. С. 49.
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дійсний вхід у життя”»  41. У роботах К. Білокур кінця 1930‑х – 
1940‑х років можна знайти дещо близьке гетівському зіставлен‑
ню людського духу і Всесвіту, в  якому «немає нічого ані вгорі, 
ані внизу і все потребує рівних прав щодо загального центру, 
приховане існування якого проявляється саме у гармонійному 
співвіднесенні усіх частин» 42. К. Білокур спонтанно, інтуїтивно, 
у  творах найбільш продуктивних своїх років шукала цей при‑
хований центр, знаходила його у «проривах», наповнених есха‑
тологічними передчуттями, хтонічною темрявою, безконечною 
далечиною ніщо. Природа нею осмислювалася як потік форм, які 
творяться, смислів, які виражають ці форми, образів‑архетипів, 
які з’єднують людину і природу. З  них головний  – хліб, колос, 
зерно. Вони завжди у центрі. Або самі є центром, або становлять 
опозицію хтонічній безодні й далечині ніщо. Позиція зречення 
дозволяє художниці бачити природу зсередини, із сфер пророс‑
тань і розквітів, метаморфоз і перетворень. Тому «зовнішня» 
природа для неї є менш суттєвою, банальною. Роботи її є чу‑
довим, дивовижно заманливим прикладом для художників із 
нахилом суб’єктивного утвердження себе. У  цих художників є 
своя правда, вони теж відкривають прихований центр Всесвіту. 
Проте для К. Білокур тільки входження у природу її людського 
«Я», як плодотворно діючої частини природи, дозволяє їй бути 
до кінця правдивою. «Реалістичне» (фотографічне) зображення» 
і системність просторово‑часового існування речей і предме‑
тів у природі – філософія її розуміння мети і смислу існування. 
Вже багато разів згадуваний колос=хліб з’єднує людське начало 
з природним. Її композиції із хлібом і вином приховують у собі 
дуже давні євхаристичні й теофагічні традиції. Прихована кон‑
тамінаційність сприяє посиленню метафоричності. При цьому 
образною основою композицій із квітами і плодами є номенкла‑
турна еклектика. Зовнішня дескриптивна номенклатура рослин 
і плодів у творах створює системну основу ідеальної буттєвості, 
яка твориться у просторі есхатологічних передчуттів.

41 Там само. С. 55.
42 Там само. С. 60.
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Продовжуючи проводити паралель між Гете і Білокур, пара‑
лель, яка комусь може здатися дивною, а то й штучною, зазна‑
чу, що постать Гете ще за життя була монументально‑величною. 
Такої величі, здається, не досягав жоден митець ані до, ані після 
нього. К. Білокур була у побутовому, повсякденному житті не‑
зграбна і дивакувата, вільно спілкуючись із людиною у листах, 
ніяковіла і «замикалася» при зустрічі. Проте, як і Гете, вона була 
сильною, цілісною, можна сказати, унікальною особистістю. Як 
зазначав К. Свасьян, Вільгельм фон Гумбольдт «після смерті Гете 
писав щодо могутнього впливу <...> на людей, і пов’язував цей 
вплив не з мислителем і поетом, а з великою і неповторною осо‑
бистістю» 43. Хоч масштаби величі й обсяг творчого надбання у 
Гете і Білокур різні, проте фактор особистості, думається, можна 
зіставляти. Зазначу, що і у творчому плані, зокрема щодо став‑
лення до природи, прагнення проникнути у сутність її творчих 
таємничих процесів, намагання із середини пізнати її рушійні 
основи, паралель можлива.

У Ф. Кафки є вислів: «Я адвокат свого страху». Проте не лише 
страх водив його пером, коли він писав свої твори. Був ще скеп‑
сис і відчуття гнітючої самотності і визнання абсурдними бага‑
тьох реальних речей, і недовіра до надто простого і відкритого 
у житті, і сумніви у законності існування існуючого і ще багато 
чого. Але страх, може плюрально‑матричний страх (а не побуто‑
вий), був розчинений у повітрі, яким дихав письменник. Щодо 
цього К.  Білокур могла би сказати: «я  адвокат своєї радості». 
Проте не лише радість... І тут ми можемо називати десятки від‑
чуттів, бажань, осмислень, рис складного характеру художниці, 
серед яких були і наївна віра у дивовижне майбутнє, і  гіркота 
розчарувань, і  відчуття подиху хтонічної темряви, і  усвідом‑
лення себе Попелюшкою, яка не стане принцесою, і  відчуття 
самот ності та водночас відчуття своєї творчої участі у природ‑
них процесах. Але матрично‑плюральна радість, незважаючи ні 
на що, була онтологічною основою її життя і творчості. К. Біло‑
кур своєрідний посередник між природою і суб’єктом. Це своє‑

43 Свасьян К. Иоганн Вольфган. Гете... С. 75.
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рідно вибудований світ контамінацій – контамінованих реалій 
із присутністю суб’єкта у цих реаліях. Природа перетворена за 
законами духовно‑гуманістичного імперативу моралі  – зоряне 
небо не над головою, а навкруги з’єднане з принципами моралі, 
з орнаментальною космологією знаків, з фольклорними онтоло‑
гічними основами буттєвості. Очищений есенційований духов‑
но‑гуманістичний світ Білокур, між тим, як вже неодноразово 
зазначалося, перебуває в есхатологічному просторі із виходом у 
безодню, у ніщо. Опозиційне співвідношення квітів і плодів, від‑
сутність побутових подробиць створюють особливе духовне на‑
пруження. Орнаментальність стає системою неофігуративізму.

К. Білокур зовсім не просто сприймала природу як об’єкт за‑
хоп лення, дещо велике, неосягнене розумом. Аналітичний погляд 
на природу змушує її систематизувати гомологічні подібності, 
створювати таксономічні ряди з контамінаційними вкраплен‑
нями квітів‑таксонів. Природа  – модель світогляду К.  Білокур, 
творчість якої базується на зразках живої натури. Ніякої узагаль‑
неності, приблизності. Схожість має бути абсолютною. Проте 
композиція – розподіл дискретних схожостей‑таксонів, склада‑
ється згідно із авторською волею. Чим більше довільності, пара‑
доксальності, моментів внутрішньої невідповідності й супереч‑
ливості в деталях, тим правдивішим з позиції художньої правди 
є твір. Як майстер К. Білокур була, можна сказати, рабом натури, 
як художник була її володарем. Вона була, переінакшуючи вислів 
Анатоля Фракса, майстром, який став художником, і  художни‑
ком, який володіє майстерністю. Найбільш плодотворними щодо 
її творчості були весна, літо і рання осінь. Зимою вона якщо ма‑
лювала, то перемальовувала з етюдів‑заготовок, які писала з на‑
тури, маючи перед очима живу квітку, натуральний плід. Власне 
вона творчо завмирала із завмиранням природи і оживала (твор‑
чо) з оживанням останньої. У природі для неї, як правило, не іс‑
нувало нічого другорядного, все – головне. Щоправда, хліб, зерно, 
колос, виноград, троянди, півонії були її «фаворитами». Водночас 
К. Білокур мислила фольклорними категоріями, головною з яких 
є орнаментальність. Рослинний орнамент – зібраність елементів 
у «пучок» чи у «вінок». Вплетення рослин у вертикаль і горизон‑
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таль розвитку є принципом традиційного орнаменту, наприклад, 
хатніх розписів, писанок, вишивки... У Білокур орнамент розчи‑
няється у природних формах, а орнаментальність, як принцип, 
їх космологізує. Отже, квіти і плоди Білокур  – орнаментально 
космологізовані елементи природи, яка є онтологічним буттє‑
вим цілим. Фольклорно‑орнаментальне (космологічне) мислення 
К. Білокур сприймає природу як таксономічний ряд певного мі‑
фологічного дійства, де квіти – таксони, але кожна квітка окре‑
мо – це водночас і елемент орнаменту, і символ, і реальна квітка, 
по‑леонардівськи або по‑дюрерівськи гранично вірогідно зо‑
бражена. Проте творче прагнення художниці, яка проникала у 
сутність творчого акту самої природи, полягало не лише у тому, 
щоби точно, достовірно зображати квіти і плоди, а й у тому, щоби 
з’єднати різночасові й різнопросторові елементи‑таксони в єди‑
не живе ціле. Нескінченний рух контамінацій  – «вінок»‑вихор, 
«вінок»‑кільце, «вінок»‑спіраль, де в єдиному потоці рухається 
весна, осінь, літо, де просторове середовище – луг, ліс, поле, го‑
род, позбувшись просторової і часової диференціації, рухаються 
разом. І не просто рухаються, а обертаються навкруги чогось. Це 
«щось» нерідко становлять плоди – хліб, зерно, колосся, яблука, 
помідори, буряки, кавуни, сливи тощо, які являють собою фор‑
мальний, кольоровий, наділений вагою і смаком, конгломерат за‑
стиглого часу, або – часопросторової застиглості досягнутого ре‑
зультату. Між тим, у ряді випадків рух квітів твориться навкруги 
далечини ніщо, далечини, яка все поглинає і все народжує, темної 
або туманно‑синьої безконечності, на тлі якої зображений колос‑
квітка і плід одночасно, який визначає сутність буттєвості, онто‑
логію життєвої плюральності. Але не завжди колос на тлі ніщо 
тріумфує, виражає переможний оптимізм як незаперечну істину. 
Можна ще раз вдатися до порівняння першого і другого варіантів 
«Царя‑колоса». У першому варіанті, 1944‑го року, колос дебелий, 
золотий, налитий стиглістю, а біля нього – офіційний сталінсько‑
ампірний соняшник – планетарний символ загального добробу‑
ту. У другому, 1949‑го року, живопис менш яскравий, але не менш 
виразний; соняшник зменшений і віднесений на периферію, а ко‑
лос дикий, тендітний, утоплений у темряву, з  якої ледь жевріє. 
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Хоч в картині й збережений фактор тріумфу, але поряд з ним ак‑
центований і фактор мученицьких зусиль виживання у жорст‑ 
ких умовах дійсності ХХ  ст. Щодо цього стикаємось із фактом 
своєрідної адекватизації соціальних і природних явищ.

Та повернемось до квітки, рослини взагалі. У творчості К. Бі‑
локур бачимо «приклад інтуїції у дусі гетеанізму». К.  Свасьян, 
наводячи цей приклад, зазначає: «Припустимо, ми дивимось на 
рослину. Фізичний зір фіксує ряд готових форм. Але ми знаємо 
уже, що жодна з цих зовнішньо зримих форм не є причиною рос‑
лини, та ще ми знаємо, що форми ці не механічно з’єднані, а ор‑
ганічно зрощені, тобто, дивлячись на них, ми змушені мислити 
собі певний єдиний, формоутворюючий принцип, без якого всі 
вони були б неможливі» 44. Цей принцип, пише далі К. Свасьян, 
закритий для нашого чуттєвого споглядання, але ми, не бача‑
чи його фізично, знаємо, що він є. У нас, отже, є поняття щодо 
нього, але не вистачає лише досвіду. З кантіанської точки зору, 
цей досвід неможливий. Залишається переносити поняття про 
нього у «евристично‑функціональну зону мислення». Та якщо 
чуттєве споглядання не дає нам досвіду, то слід пошукати його 
інакше. Слід звернутися до зерна, насіння. «Ми бачимо мізерне 
зернятко, його форму, колір. Але водночас ми знаємо, що сут‑
ність баченого цим не вичерпується, що у зерні зачаїлося знач‑
но більш суттєве, ніж зовнішня форма і колір. Проте саме воно 
й залишається невидимим. Тоді ми вдаємося до фантазії. Якщо 
посіяти це зерня у землю, говоримо ми собі, із нього виросте 
рослина» 45. Ми, отже, створюємо у фантазії рослину, «котра піз‑
ніше стане дійсністю у природі. Невидиме стане видимим. Але 
перш ніж стати видимим, вона вже існує реально як творча сила 
у насінні. Такий спосіб бачення і сприйняття Гете називає «точ‑
ною фантазією». Як зазначає К. Свасьян, «точність мислиться як 
прерогатива природничих наук, фантазія потрапляє у розпоря‑
дження мистецтва». Зрештою, вивчаючи природу, світ рослин, 
Гете відкрив, що на відміну від закону, який діє у межах неорга‑

44 Свасьян К. Иоганн Вольфган. Гете... С. 135.
45 Там само. С. 135–139.
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нічного світу, в органічному світі діє тип. Пошук типу Harmonia 
Plantarym (гармонія рослин), як називає його Гете, щодо рослин‑
ного світу, – визрівав у нього давно, ледь не з перших веймар‑
ських років... «Мені поволі ставало все ясніше і ясніше, – зазна‑
чає Гете,  – що подібно до того як рослини можна підвести під 
одне поняття, так і споглядання могло би бути підняте на більш 
високий щабель» 46. К. Свасьян підкреслює, що у пошуках Гете 
«єдності розмаїття» у рослинному світі точність і фантазія коор‑
динували зусилля, що чуттєвий досвід вів до реалізації ідеї щодо 
відкриття серед маси рослин «першорослини». «“Адже повинна 
вона бути! – наголошував Гете, – звідки б інакше я знав, що те 
або інше утворення є рослиною, але не були б вони всі створені 
за одним зразком?” Ось блискуча ілюстрація нового, зовсім від‑
мінного від механіки досвіду», – підсумовує К. Свасьян 47.

Щоб чіткіше і повніше виявити певну паралель та окремі 
точки сходження між Гете і Білокур щодо бачення і сприйняття 
природи та творчої ідеї, наведу ще кілька цитат із праці К. Сва‑
сьяна. При цьому зауважу, що така паралель, хоч може бути не 
зовсім науково коректною, проте досить потрібною для даного 
дослідження. Гете, підкреслює К.  Свасьян, щодо світорозумін‑
ня, бачення природи спирається саме на вищий орган: «духовні 
очі, – як зазначає сам автор “Фауста”, – без яких ми, як у всьому, 
так і зокрема при дослідженні природи, змушені блукати у тем‑
ряві» 48. Щодо точної фантазії К. Свасьян підкреслює, що це «точ‑
на фантазія думки – пізнання живої природи силами самої при‑
роди, де, як зазначав Гете, “ми стаємо достойними взяти духовну 
участь у її створіннях”»49. Щодо ставлення Гете до мистецтва 
К. Свасьян зазначає: «Шукаючи пояснення великим творінням 
мистецтва, він [Гете. – О. Н.] вчився бачити кровну спорідненість 
між ними і природою; природа була для нього пробним каменем 
в усьому; він, може бути, тому вважав себе народженим для ес‑
тетичного, що із усіх форм людських діянь одне лише мистецтво, 

46 Свасьян К. Иоганн Вольфган. Гете... С. 135–139.
47 Там само.
48 Там само. С. 140.
49 Там само. С. 141.
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у  найвищих своїх зразках, здавалося йому таким, що до кінця 
зберігає вірність природі» 50.

Хоч К. Білокур і Гете художники різні як за масштабом світо‑
осягнення, так і за характером творчості, проте дивовижним чи‑
ном збігаються їхні погляди на природу, на рослинний світ, на 
фактор навчання у природи і співпраці художника і природи, 
співпраці, можна сказати, духовнотворчої. Майже усі дефініції і 
висловлені думки Гете К. Білокур могла б сприйняти як свої власні. 

Гетівське постульоване «точна фантазія» можна вважати 
узагальненою лаконічною оцінкою‑характеристикою творчості 
К.  Білокур. Водночас художниця, по‑своєму розуміючи що є і 
чим є першорослина, знайшла останню у колосі, назвавши його 
царем. Квіти у її творах, хоч і різні, але зовнішньо і внутрішньо 
мають певну гомологічну єдність. Зрештою, живопис К. Білокур, 
її композиції з квітів, квітів і плодів не є натюрмортами і пейза‑
жами, а становлять дещо інше, ніж ці традиційні жанри, вихо‑
дять за їх межі. Мабуть, тут справа у тому, що в речах К. Білокур 
зображення є насамперед об’єктами безпосереднього спогля‑
дання, а вже потім – мисленнєво‑розумового осягнення. Як за‑
значав Гете, «більш високі правила і закони <...> відкриваються 
не розуму через слова і гіпотези, а спогляданню знов‑таки через 
феномени. Ми їх називаємо першофеноменами, адже у явищі 
немає нічого вищого за них» 51. Першофеномен, прафеномен, за 
Гете, кидає людину у стан ейфорії. Нічого більш високого поба‑
чити їй не дано, а шукати подальшого немає смислу – це межа. 
«Проте люди зазвичай не задовольняються вмістом прафеноме‑
ну, їм давайте, що криється за ним, й у цьому вони схожі на дітей, 
що глянувши у дзеркало, тут же перевертають його  – подиви‑
тись, що там з другого боку» 52.

Про К. Білокур щодо цього можна сказати, що хоч вона і не 
перевертала дзеркала, проте намагалася у звичному побачити 
незвичне, у речі – її предметну сутність, у просторі – антипрос‑
тір, який продовжує його, продовженням якого є «реальний», 

50 Там само. C. 147.
51 Там само. С. 158
52 Там само. С. 163.
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предметно‑матеріальний простір. Першофеномен, за Гете, є зна‑
ком прочитання і розуміння природи, «а метод стосується тако‑
го групування явищ, де б вони виявили свій смисл» 53.

7. Трагедія особистого життя.  
Семантичний плюралізм

Карлейль казав, що Гете ніс «замасковану пророцьку скор‑
боту». К.  Білокур, для якої самотність була суб’єктом печалі і 
водночас онтологічною цінністю, знаходила розраду в приро‑
ді, творчому її спогляданні. Гете, як і, наприклад, Енді Уорхол у 
наш час, перебував у центрі громадського життя, був знамени‑
тістю. К. Білокур фактично була самотньою жінкою в чужому, 
дещо й ворожому її творчій сутності, середовищі. Однак вона як 
художник не була ані маргіналом, ані аутсайдером, її творчість, 
з об’єктивної точки зору, на той час становила найвище досяг‑
нення художньо‑творчих зусиль, становила собою один з цент‑
рів культурного «поля» України. Щоправда, з цього становища 
художниця не отримувала ніяких дивідендів, а  навпаки, пере‑
бувала у жахливих життєвих умовах. Репресивно‑ідеологічна 
система тоталітаризму підтримувала і нагороджувала художни‑
ків, які безпосередньо їй служили, чия творчість відповідала на‑
гальній ідеологічній кон’юнктурі. Проте в цих умовах будь‑який 
художник, навіть наближений до влади, обтяжений регаліями, 
не міг почувати себе вільним митцем. Партійно‑бюрократичне 
керівництво було в основі того кафкіанського процесу, який ка‑
рав і милував, розпоряджався долями людей. Інше становище 
художника було у західних, капіталістичних країнах. «Образ ху‑
дожника, як виняткової істоти, – зазначає Ізабель Грав у праці 
“Висока ціна. Мистецтво між ринком і культурою знаменитос‑
ті”, – пропонує два переконання: в тому, що художник – видатна 
особистість, і в тому, що у нього нестандартне життя <...> Зна‑
менитість  <...> вивищується над натовпом простих смертних, 
що надає їй ауру винятковості» 54. Раніше вже йшлося про Енді 

53 Свасьян К. Иоганн Вольфган. Гете... С. 164.
54 Грав И. Высокая цена. Искусство между рынком и культурой знамени‑

тости. Москва : Ad Marginem, 2016. С. 193.
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Уорхола і К. Білокур, про те спільне і різне, що містить у собі їх 
творчість. Нині ж варто зазначити, що Уорхол зробив своє осо‑
бисте життя надбанням медіа, так що разом із продажем його 
картин здійснювався продаж його персони. Дослідниця запитує: 
«Чи означає це, що капіталізуючи кожний особистий контакт, він 
ідеально втілював неоліберальний ідеал абсолютно ненормова‑
ного трудового життя? Безсумнівно. Але цікаво, що невитримна 
тяжкість життя під диктатом оптимізації теж ставала предме‑
том його рефлексії. “Життя надто тяжке”, – так він говорив, вво‑
дячи цю фразу в розмову з будь‑якого приводу, як мантру. Вона 
фіксує надто великі запити життя, яке інструменталізує кожен 
особистий контакт. І між тим Уорхол вів саме таке життя» 55.

Особистість К. Білокур не була брендом її творчого продук‑
ту. Останній був результатом її виходів у природу, і через неї – 
спілкування з космосом. Уорхол виходив у людський соціум і 
спілкувався (творчо і безпосередньо) із феноменами епохальної 
цивілізаційної дійсності. Його творчість проблематизує баналь‑
ну очевидність реальності. Природа звеличує самотність (фак‑
тичну відсутність особистого життя) К. Білокур, але їй, судячи 
з листів, зокрема тих, що датовані останніми роками життя, від 
цього не легше. «Життя надто тяжке»  – може вона повторити 
слова Уорхола. Якщо у останнього публічне життя художника є 
рекламою його продукції, то у К.  Білокур, навпаки, продукція 
(картини) є засобом участі у публічному житті. Щодо цього, то 
участі, власне, ніякої не було, оскільки її творчість, при наявнос‑
ті наївного конформізму, перебувала на службі не у ідеологічної 
кон’юнктури, а у природи. Адже для неї космологічного розма‑
ху набувала суперечлива єдність квітки і плода. Плід завершує, 
замикає собою те начало, духовним виразником якого є квітка. 
Квітка як суб’єкт «розквітлості» у творах К. Білокур становить 
дискретний об’єкт споглядання, очікуваного дива, тоді як плід у 
своїй завершеності вже нічого, крім самого себе, не обіцяє. Тому 
у «Царі‑колосі» квіти зберігають свою форму і колір, а плоди ру‑
хаються і, втрачаючи форму і колір, зникають у хтонічній темряві 

55 Там само. С. 211–212.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



130

Олександр Найден

«прориву». Думається, у цьому є певний адекват з тою траге дією, 
яка очікувала художницю наприкінці життя, коли вона сама 
відчула неможливість переходу на новий етап творчості. При‑
рода, доля їй для цього не надала часу і сил. Вона поволі входила 
в кризу, намагаючись зображати плоди з граничною точністю. 
Але контекст часу почав змінюватись. Попередні композиції з 
квітами, квітами й плодами (фантастичні) вже були вичерпані у 
смислі актуальності. Реалістичне, подекуди натуралістичне зо‑
браження плодів фактично не становило космологічної образ‑
но‑філософської цілісності. Хрущовська «відлига» з її наївним 
оптимізмом в очікуванні світлого майбутнього вимагала нової 
художньої мови, іншої поетики і темпоральності, для освоєння 
яких у К. Білокур вже не було ресурсів. Якщо Т. Яблонська у цей 
період знайшла у собі можливості перебудуватись шляхом осво‑
єння фольклору, здебільшого у його базарно‑кітчевих проя вах 
(паперові квіти, килимки з лебедями, атрибути народних обря‑
дів), то К. Білокур вже не була в змозі вийти за межі світу, створе‑
ного нею у кращі роки розквіту творчих сил, коли з‑під її пензля 
виходили полотна‑шедеври, в  яких природа осмислювалася як 
олюднена екзистенційна даність.

Саме з тих років (кінець 1950‑х – початок 1960‑х) метод соц‑
реалізму вступив у кризову фазу. Згідно із суспільними настроя‑
ми і особливостями розвитку економіки, криза мала як ідеологіч‑
ний, так і екзистенційний характер. К. Білокур, може бути, була 
останнім художником, чиї твори, не будучи кон’юнктурними, 
відповідали ідеалам соціалістичного реалізму. Щоправда, від‑
повідали зовнішньо, хоча в їх внутрішню семіотичну структуру 
в ті часи ніхто не збирався заглиблюватись. К. Білокур у своїй 
творчості не прагнула зупинити чудові фаустовські миті влас‑
ного існування, а фіксувала їх у розвитку, у динаміці осмисленої 
присутності. Але в них, фаустовське начало пізнання і екскурсів 
у історію страждань і надій, сполучалося з мефістофельським 
началом есхатологічних передчуттів і хтонічної присутності.

Раніше вже зазначалося, що авангард для К. Білокур був чу‑
жим і неприйнятним. Розуміння живопису, взагалі образотвор‑
чого мистецтва у неї стосувалося характеру (манери, способу) 
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зображення. Домінантою її поетики стала парадигма правиль‑
ного, точного, «натурального» зображення. При цьому її образне 
мислення, як вже не раз підкреслювалося, було міфологічним, 
або фольклорно‑орнаментальним. Щодо цього можна говорити 
про своєрідний авангардизм Катерини Білокур. Вона, як і біль‑
шість авангардистів, почувала себе самотньою у творчості. У неї 
фактично не було в мистецтві однодумців і послідовників. Хоч 
авангардисти групувалися за інтересами і світоглядними крите‑
ріями – футуристи, дадаїсти, сюрреалісти тощо, проте кожний 
визначний художник з їх когорти сприймається як самостій‑
ний міфотворець. Думається, те спільне, що об’єднує «наївних 
художників, яких звикли називати народними майстрами, при 
різному характері їх творчості та ступенях майстерності  – це 
спосіб бачення і переживання світу, в  основі якого лежить мі‑
фологічно‑космологічне сприйняття часового і просторового се‑
редовищного факторів зображення. Звідси однаковість у різних 
авторів критеріально‑установчих елементів зображальності як 
такої. Космологічний характер “наївної” картини створюється 
шляхом набору та розподілення ієрархічно значимих елементів. 
Ієрархія в даному разі має семантичну основу, в якій фактор по‑
дієвості відіграє вирішальну роль. Однак подієвість ця фольк‑
лорна, подекуди – міфологічна. Вона у принципі має тенденцію 
до зведення людини та речей і предметів, що її оточують, до пла‑
нетарно‑космологічних масштабів, до значення природних сти‑
хій» 56. Такими, зокрема, є відомі картини К. Білокур із семантич‑
но комбінованими просторами, з  просторовими зміщеннями і 
«проривами». Авангардизм Білокур стосується як її образного 
мислення, так і її творчої самотності. Треба сказати, величної са‑
мотності, яка перебуває на сакральній відстані від житейських 
турбот і потреб. «І коли обдивився навколо, я побачив, що тільки 
час був моїм єдиним сучасником», – пише автор «Заратустри» 57.

ХХ  століття знаменується посиленням фактору фольклор‑
ності, аномально‑атавістичними сплесками в усіх сферах люд‑

56 Найден О. Цар‑колос, лісовий цар: просторова міфологія примітиву та 
авангарду. Родовід. 1997. Чис. 16. С. 14.

57 Там само. С. 16.
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ського існування. Повернення міфу у вигляді місцевих фольк‑
лорних космологем, родових переказів, міфу, який існував ще 
до народження античних богів і героїв, прояви його у культурі, 
мистецтві, політиці, військовій справі, індивідуальній людській 
поведінці та масових рухах ХХ ст. дійсно передвіщають настан‑
ня і поступове посилення таких умов життя людства, які Гете 
охарактеризував як «нове хаотичне безладдя» 58.

Внутрішньо відчуваючи це безладдя і водночас споглядаючи 
природу, беручи у неї уроки творення духовного світу цвітіння, 
К.  Білокур у своїх творах прагнула показати впорядкованість 
природи, безліч дискретних форм якої співіснують і взаємодо‑
повнюють одна одну. Кожна квітка для неї – явище, яке з’явило ся 
із темряви фактором прозріння останньої у софійне світло бут‑
тєвості. Лише у картині «Буйна» трагізм хаотичного безладдя 
зображений у вигляді палаючого куща або палання жертовного 
вогню страшної війни – смертельного протистояння мов і міфів.

У творчості К.  Білокур, як і всіх визначних митців ХХ  ст., 
звучать відголоски архаїчного міфу, архетипу, який становив па‑
радигму змісту буттєвості, якій були невідомі принципи мора‑
лі. Звідси такий відчужений, велично холодний з гротескними 
космологічними постатями або частково прозорими приводами 
простір у творах художників‑авангардистів. Звідси також про‑
сторові зміщення та інверсії, ознаки астигматизму і диплопії, 
деформація і руйнація предметного світу, прийому анатому‑
вання та рентгенівського просвічування у творах цих художни‑
ків. Використовувані ними міфи можна поділити на дві основні 
групи: міфи системно завершені (богів і героїв) і міфи системно 
розпорошені (архаїчно‑етнічні образи), які швидше належать до 
космології, аніж до міфології, проте, якщо їх відносити до остан‑
ньої, то тоді її варто іменувати «стихійна міфологія». В цій сти‑
хійній міфології, власне у народних звичаях, обрядах, переказах, 
також у фольклорно‑орнаментальній образності Фрейд вбачав 
матеріал більш давній і вірогідний, ніж той, який містить у собі 

58 Найден О. Цар‑колос, лісовий цар: просторова міфологія примітиву та 
авангарду... С. 16.
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класичний міф. Згідно з його твердженням, саме фактори етніч‑
ної міфології становлять основу підсвідомих творчих процесів, 
впливають на виникнення образів у сновидіннях. Зрештою, 
основу художньої («поетичної») творчості, як і основу снів і фан‑
тазій, становлять, заховані у позасвідомих або підсвідомих сфе‑
рах, образи і семантеми, символи і метафори архаїчного міфу. 
Для К.  Білокур, як і для інших українських художників «наїв‑
ного» напряму, творчість яких має міцні й глибокі фольклорні 
корені, чиє мистецтво щільно пов’язане з народною орнамен‑
тальною культурою, з властивим для неї, так би мовити, органіч‑
ним, природним космологізмом, космологізмом ієрархізованого 
обрядового простору і часу, архаїчний міф, архетип, становить 
природну основу образної мови 59. Зокрема, впливають здебіль‑
шого на характер прецентивного просторового втілення сюжету 
або на характер семантики творів, з їх кількашаровим семантич‑
но стратифікованим простором. Останній у багатьох найбільш 
визначних творах, подібно до простору, відтворюваного аутен‑
тичними, стадіально давніми фольклорними творами, поряд із 
звичайною «натуральною» просторовою сферою має, вже багато 
разів згадувані, «прориви» – виходи у космологію інших просто‑
рових сфер, чия семантика впливає на сюжетно‑ідейний і філо‑
софський характер твору.

8. Спосіб роботи. Елементи авангарду
Хтось із художників‑постімпресіоністів казав, що він є ху‑

дожником не протягом усіх 24 годин, а стає ним лише тоді, коли 
працює за мольбертом. Можна не погоджуватись або частково 
погоджуватись із цією заявою, маючи на увазі, що художник у 
побуті та у громадському житті є звичайною емпіричною люди‑
ною. К. Білокур не була емпіричною людиною. Її світогляд базу‑
вався на генетично‑фольклорних засадах. Вона не була суспіль‑
ним діячем, перебувала осторонь від громадського життя (не 
працювала ні на виробництві, ні у якійсь установі), власне і по‑
буту (родинного життя як такого) в неї не було. Проте вона була 

59 Там само. С. 18.
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художником у фольклорному середовищі повоєнного села, об‑
разно мислила фольклорно‑орнаментальними категоріями, хоч 
прагнула бути професіоналом‑реалістом, і головне, мала хист зо‑
бражати речі з граничною точністю. Попереду вже йшлося про 
результати поєднання цього хисту і фольклорно‑орнаменталь‑
ної образності. Тепер є нагода більш конкретно розглянути сам 
спосіб роботи К. Білокур над творами. Останні, можна сказати, 
створювалися стихійно або переважно стихійно. Можливо, кож‑
на визначна картина спочатку була об’єктом певного стратегіч‑
ного планування, проте ескізів‑шкіців або будь‑яких намічених 
композиційних схем у нашому розпорядженні немає. Думається, 
їх і не було. Спосіб роботи К. Білокур був значною мірою таким 
же, як і тих селянок, які робили хатні розписи, ткали килими, 
розписували писанки, скрині. Проте якщо спосіб роботи К. Бі‑
локур був близький до способу роботи народних майстрів, то 
мета і результат були різні. К.  Білокур не працювала в галузі 
вжиткового мистецтва, а створювала олійними фарбами карти‑
ни на полотні. До того ж картини композиційно і сюжетно по‑
вноцінні. Сюжет‑ідея заснований на грі зіставлень, протистав‑
лень, факторі певної дії, що відбувається, і  образних новаціях. 
Між тим, пам’ятаючи органічний зв’язок художниці з фолькло‑
ром, зокрема з народною орнаментикою, ми повинні сюжетність 
творів К. Білокур сприймати і оцінювати по‑особливому, а не за 
стандартними ознаками і звичними критеріями. Те ж саме мож‑
на сказати і щодо тематичності робіт художниці. Твори К. Біло‑
кур у своїй значимій серцевині становлять поєднання семіотич‑
ної безпросторової і безчасової орнаментальності з дійснісним 
часопросторовим контентом реальних форм. Проте загальне 
творче надбання художниці включає у себе значні вербальні еле‑
менти. Після опублікування листів К. Білокур її іконографічне 
надбання набуло дещо нових образних факторів, заграло нови‑
ми відтінками. Здається, глядач, який читав листи К.  Білокур, 
і  читач, який не бачив її живописних творів, все одно мають 
одержати задоволення як від чудового живопису, так і від живої 
щирої сповіді художниці, яка достойно прожила складне творче 
і мученицьке життя, була мрійницею і непохитним бійцем, знала 
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радість перемог і гіркоту поразок, щастя у спілкуванні з приро‑
дою і тяготи побутових негараздів та самотності. Однак все, про 
що мовилося, відкривається у словесному тексті і залишається 
прихованим у тексті образотворчому. Та й є сумніви, чи присут‑
нє воно там. А якщо присутнє, то у якій формі, у якому вигляді? 
Позаяк є досить чіткі ознаки відповідності між вербальними і 
іконографічними образами. В будь‑якому разі радість від весня‑
ного пробудження природи, тріумф цвітіння й «розквітлості» 
присутні і у листах, і у картинах К. Білокур. Також можна відзна‑
чити спільні фактори печалі і задумливості, таємничого смутку 
надвечір’я і прагнення полинути у безмежну далечину. Однак, 
здається, і на це вже зверталася увага, що живописні роботи міс‑
тять у собі багато того, що не може бути виражено словами. На‑
разі вони набагато складніші й глибші, ніж те, якими є в уявлен‑
ні самої художниці. Адже просторові «прориви», інверсійна і 
конверсійна гра квітів і плодів, настроєві контрасти, як правило, 
не є результатом продуманої або зараннє запланованої дії ху‑
дожниці, а  наслідком спонтанних, інтуїтивних, несподіваних 
для неї самої порухів. Такі порухи, здається, неможливі у мовній 
царині. Мова і живопис, за Мішелем Фуко, фактори невідповідні 
один одному. У них, говорячи спрощено, різні просторові середо‑
вища або різні контексти просторовості. Проте, як стверджує 
В. Подорога, «з допомогою мови видиме отримує єдину можливу 
модальність існування – модальність бачимості <...> Ім’я завжди 
буде передувати тому, що бачиться, і кожного разу ставити під 
сумнів нашу перцептивну віру в те, що ми можемо бачити без‑
іменно»  60. Творчість К.  Білокур здається далека від авангарду. 
Але так здається на перший погляд, адже вона за всіма ознаками 
перебуває в когнітивному контексті ХХ ст. Попереду вже йшлося 
про певні точки дотику і формальну схожість деяких аспектів 
мистецтва К. Білокур і Е. Уорхола, зокрема про заповнення зо‑
бражальної площини «натуральними» дискретними зображен‑
нями. Тепер варто провести паралель із творчістю Рене Магріт‑

60 Подорога В. Навязчивость взгляда: М. Фуко и живопись. Фуко М. Это 
не трубка. Москва, 1999. С. 129–130.
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та, зокрема щодо характеру зображень, ставлення до простору і 
співвідношення іконографічних і вербальних образних факто‑
рів. В. Подорога у есеї «Фуко і живопис», вміщеному як післямо‑
ва до праці Фуко «Це не люлька», визначає різницю між річчю, 
що перебуває поза живописним простором і в цьому просторі. 
В  першому випадку річ «належить Реальності», у  другому «це 
вже не річ, а об’єкт». З’єднуючись, об’єкти утворюють картинки. 
В них Магрітт з’єднував, «уподібнював один одному принаймні 
два простори, котрі ні в якому іншому випадку не були в змозі 
існувати в одному вимірі, але фокуси, пастки, “сюрпризи” Ма‑
грітта роблять це можливим» 61. Ідеться про зміщення просторо‑
во‑часових координат. Художник «прагне відірвати наше сприй‑
няття від речей і загнати їх в об’єктне поле». Зрештою глядач 
творів Р. Магрітта певний час має перебувати у «шизогенній си‑
туації». Сприйняття реальності того, що зображується, порушу‑
ється, зображення набуває вигляду «сновидного потоку: левіта‑
ція об’єктів (замість гравітації), поперечний рух сприйняття 
у‑бік‑від‑бачащого (замість звичного углиб‑від бачащого), то‑
тальна дискваліфікація просторово‑часової структури, несподі‑
вані перетворення, несумісність того, що суміщається, і навпа‑
ки, підставляння і порушення розмірів фігур і речей. Хіба це не 
близько до симуляції сновидної Реальності?.. У сні, – підкреслює 
В. Подорога, – домінує семіозис, не мімесис. Я б визначив навіть 
як метасеміозис (рух знаків без правил)» 62. Здається, всі перелі‑
чені вище варіанти зображення, властиві Р.  Магрітту, можна в 
тій чи іншій мірі адекватності віднайти у К. Білокур. Квіти і пло‑
ди у неї вільно ширяють у повітрі (фактор левітації), також у неї 
відбувається «дискваліфікація просторово‑часової структури», 
коли в потоках і вихорах квітів одночасно перебувають у єдино‑
му просторі і часі квіти весняні й осінні, польові і лісові, або на 
одній гілці одночасно перебувають яблуневі квіти і стиглі, 
рум’яні яблука, що є суміщенням несумісного; також збільшені, 
порівняно з людьми, дерева, значно збільшенні колосся у вихо‑

61 Подорога В. Навязчивость взгляда: М. Фуко и живопись... С. 112–113.
62 Там само. С. 116–117.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



137

Архітектонічні складові творів Катерини Білокур...

рах, що стосується «порушення розмірів фігур і речей». Однак 
те, що Магрітт робив свідомо за принципами сюрреалістичного 
бачення світу, використовуючи специфічну образну мову для 
створення парадоксальних мінус‑просторових і плюс‑прос то‑
рових явищ, те у К. Білокур виходило само по собі, спонтанно. 
До того ж вона не прагнула створювати будь‑які парадоксальні 
явища. Хіба що «прориви» у її визначних творах становлять ви‑
хід у простір, так би мовити, іншої просторовості. У Р. Магрітта, 
щоправда, простір може входити у простір, але картинний прос‑
тір організований цілковито реалістично – із дотриманням пра‑
вил повітряної перспективи. У нього речі перебувають у просто‑
рі, можна сказати, об’єктивно існуючому. У  творах К.  Білокур 
простір штучний, сконструйований, найчастіше позбавлений 
координат. Останні в окремих творах з’являються у вигляді 
фрагмента тину, який ледь виглядає із квітів, що буйно розрос‑
лися. Іноді, з метою посилення цього земного орієнтира, худож‑
ниця на тин вішає білу косинку або на тичину – глечик, макітру, 
зображає стовбур дерева, солом’яні стріхи повітки або хати. 
Проте в основному простір творів К. Білокур є квалітативним, 
тобто простором‑змістом. Квіти у цьому просторі, будучи «на‑
турально» зображені, є складовими простору, образно значими‑
ми об’єктами‑таксонами просторовості. Квіти групуються ху‑
дожницею у вихор, вінок, квіткову хвилю, букет, сфероїдне 
утворення, завиток спіралі. Щодо цього, дається взнаки харак‑
тер мислення художниці фольклорними орнаментально‑образ‑
ними категоріями. Такий спосіб мислення за умов  «натурального» 
зображення речей, призводив до певних су пе реч ностей, які сто‑
сувалися саме проблем просторового вирішення композиції, 
саме «прориви», темні щілини і тріщини, затемнені ділянки, 
«вік на» у просторову далечінь стали факторами розв’язання цих 
проблем. К. Білокур, як і Р. Магрітт, і Е. Уорхол, була художником 
ХХ ст. Її творчість щодо образної системи і окремих прийомів 
зовнішньо, а ще більше внутрішньо як образна система, система 
архетипів близька до їх творчості, як взагалі аутентичний фольк‑
лор має більше спільних рис з авангардом, ніж з реалізмом. Про‑
те щодо концепції творчість К.  Білокур становить протилеж‑
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ність творчості як Р.  Магрітта, так і Е.  Уорхола. Вони обидва, 
якщо говорити спрощено і узагальнено, об’єктували в тій чи ін‑
шій формі деструктивні (абсурдні, абсурдно‑реальні, абсурдно‑
ілюзорні, схематично нав’язливі ехолалічні повторення тощо) 
моменти об’єктивного існування матеріального світу. К. Білокур, 
хоч і бачила, хоч і фіксувала наявність деструктивних моментів, 
проте концептуально підкреслювала позитивні, життєдайні ре‑
зультати співпраці людини і природи. Однак загальний позитив 
не заважав їй бути об’єктивною і щирою щодо вираження гірко‑
ти самотності, есхатологічних передчуттів, сумнівів, свого ба‑
чення суперечностей між духовно‑сакральним світом квітів і 
матеріальним світом плодів. Щоправда, виноград і колос – рос‑
лини, які непомітно цвітуть, але продуктивно плодоносять, які 
мають своїх фольклорних божеств, стали в її роботах виконува‑
ти роль своєрідних посередників між квітами і плодами.

Отже, у К. Білокур і авангардистів різні творчі завдання. Твор‑
чість авангардистів є проблематизацією їх перцептивної гри з 
реальністю. Творчість К. Білокур є вираженням її перцептивної 
віри в реальність. Проте художниця, як вже зазначалося, бачила 
і відчувала складність, суперечливість, моральну неоднознач‑
ність і глибинну (приховану) онтологічну трагічність цієї реаль‑
ності. Однак є ще один аспект, який можна вважати характер‑
ним, конструктивним як для К. Білокур, так і для авангардистів. 
Цей аспект  – пустота ніщо, як початковий і кінцевий продукт 
буттєвої присутності. «Варто трохи затримати погляд на тво‑
рах Магрітта, – зазначає В. Подорога, – щоб помітити, наскіль‑
ки весь його живописний експеримент може бути виправданий 
ідеєю пустоти. Мотив пустоти, що переростає у нав’язливість 
теми. І цей мотив, можливо, головне у його дивному живописі. 
І ця пустота взагалі не просто метафізичний або екзистенційно‑
онто логічний знак небуття, це структура сприйняття» 63.

Попереду вже неодноразово йшлося про наявність пустоти 
ніщо і ніщо‑пустоти у творах К. Білокур як об’єктивного факто‑
ра буттєвості, сприйнятої художнім фольклорно‑міфологічним і 

63 Подорога В. Навязчивость взгляда: М. Фуко и живопись.. С. 123.
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філософським дискурсом культури ХХ ст. Тепер можна уточни‑
ти просторовий характер даних факторів. Мішель Фуко зазна‑
чав, що Клеє створює новий простір, щоб помістити туди свої 
пластичні знаки, тоді як Магрітт «зберігає панування старого 
простору репрезентації, проте лише по видимості <...> під ним 
нічого немає». Адже простір, де колись перебували об’єми жи‑
вих тіл «набуває розрішення у пустоті <...> “не‑місце” являє себе 
власною персоною, яка посідає те місце, де колись були присутні 
персонажі і де вже нікого немає» 64.

К. Білокур не використовує прийоми заміни або підміни об‑
разів‑знаків, які набули культурно‑історичної значимості, об‑
разами‑знаками, які їх нівелюють і перетворюють у ніщо. Ті 
образи‑знаки перебувають на грані зникнення‑виникнення, 
продуктивним фактором яких, як зазначалося попереду, є про‑
стір «проривів», безконечність, пустота, ніщо. Зображувані нею 
речі подаються водночас у стані схожості й подоби. Варто ще раз 
зауважити, що, за М.  Фуко, «схожість передбачає певну почат‑
кову референцію, яка позначає і класифікує. Подоба розгорта‑
ється серіями, які не мають ані початку, ані кінця». Ці серії «не 
підвладні ніякій ієрархії, але поширюються через послідовність 
невеликих невідповідностей. Схожість підкорена репрезентації, 
а подоба служить повторенню, яке її пронизує. Схожість обер‑
тається моделлю, впроваджувачем якої вона має бути і яку вона 
має зробити впізнаваною; подоба пускає в оборот симулякр як 
такий, що не можна визначити та оборотний зв’язок від подіб‑
ного до подібного»  65. Відтак серіаційні потоки зображених ре‑
чей у К. Білокур і Е. Уорхола далеко не однозначні, не адекватні. 
У К. Білокур домінує схожість, у Е. Уорхола – подоба. Щодо цьо‑
го, «симулякр <...> ковзає по поверхні і спрямування його руху 
завжди зворотне»  66. Квітка, зображена К.  Білокур, водночас є 
фактором точної схожості і подоби як симулякра квітки взага‑
лі. Різні функціональні й семантичні критерії тут визначають 
характер художнього світогляду і творчих посилів. Можна го‑

64 Фуко М. Это не трубка. Москва, 1999. С. 53.
65 Там само. С. 57.
66 Там само. С. 58.
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ворити про схожість між реальною квіткою і квіткою намальо‑
ваною, але співставлення кількох або низки реальних квіток, як 
і квіток намальованих, належать до сфери подоби. Так, можна 
стверджувати, дещо обмежуючи в контексті інтенції М.  Фуко, 
який стверджував, що «подоба потерпає ув’язненою констата‑
ції схожості» 67. У К. Білокур подоба і схожість перебувають на 
більш паритетних засадах, оскільки у неї немає таких наявних 
перетворень і метаморфоз, які є у Магрітта, або таких тотальних 
серіаційних адекватностей, які є у Е. Уорхола. Зрештою, фактор 
симулякра у неї перебуває у самому кінці низки факторів, які 
становлять синкрети аналогії моделі, ідентичності, схожості, по‑
доби, конгруентності. В результаті цих перцептивних нюансних 
можливостей зрештою виникає синкрет ніщо, як народжуючої 
і поглинаючої присутності. Проте якщо подивитися на речі з 
точки зору самої художниці, то ніщо «проривів», наприклад, яке 
позначене фактором «не‑місце», безчасів’я, завдяки колоскам, 
які світяться в «проривах», набуває статусу особливого місця, 
особливого простору. Колос, який одночасно є квіткою і пло‑
дом, також водночас містить у собі минуле і майбутнє, тобто є 
парадигмою зупиненого часу і феноменом перманентної реверсії 
(повернення до висхідного стану). Адже «прорив» із колоссям в 
ньому не можна віднести ані до минулого, ані до майбутнього, 
ані до теперішнього. Тому подієвість «прориву» можна сприй‑
мати як бездієвість. «Подія завжди окупує теперішній час, – за‑
уважує В.  Подорога,  – і  ми її маємо розуміти без миттєвостей 
теперішнього, які переходять одне в одне і зникають тут же між 
минулим і майбутнім. Не існує теперішнього часу як часу, якщо 
він зайнятий подією. Або інакше: там, де він все ж існує, виявляє 
себе автономно від інших часів, він становить час зупинений і 
тому є ніби не часом, а  “міжчасів’ям”  <...> Щоб сприйняти, ми 
маємо зупинити момент теперішнього у певній точці й зроби‑
ти її одразу чимось, що не перебуває у часі, – ідеальною точкою 
теперішнього часу. У  цій точці мають співіснувати всі точки 
минулого і майбутнього, повторюю, ідеально, а  не актуально.  

67 Фуко М. Это не трубка... С. 66.
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Не‑час‑у‑часі є подією. Подія  – це такий стан буття (світу), 
“по трап ляючи” в котрий будь‑який спостерігач стає собі ін‑
шим, і  доки вона триває, продовжується його становлення в 
 Іншому» 68.

Отже, у  К.  Білокур «подія» і «прориву» колосся (колосків), 
і «прориву» плодів у ньому, які втрачають форму і колір і пере‑
ходять у ніщо, і  «прориву» згустків туману із квітами, які, ви‑
никаючи, зникають і, зникаючи, виникають із глибокого нічев’я, 
належить до царини буттєвості і становить такий фактор, який 
надає твору потужного онтологічного потенціалу.

9. Фактор гетеротопії. «Буйна»
Твори К. Білокур із «проривами» і плодами в центрі (альтер‑

натива «проривів») варто розглядати не як утопічні (хоч частково 
вони такими є), а як гетеротопічні. Адже, за М. Фуко, «гетеротопії 
здатні суміщати в одному реальному місці багаточисленні просто‑
ри, розмаїті місцезнаходження, які одна щодо одної є несумісни‑
ми» 69. Власне гетеротопічним простором є «бібліотека», «театр», 
«музей». Гетеротопічність простору картин К. Білокур, з одного 
боку, прихована (в одному місці квіти різних просторів і часів) 
і наявна, з другого боку, завдяки «проривам», які містять у собі 
інший простір і надають творові певний ступінь ірраціональнос‑
ті. Найбільш показовий приклад цього картина «Буйна», про яку 
вже не раз йшлося. Розпочата 1944‑го і завершена 1947 року вона 
містить у собі враження від страшної вогняної війни, полум’я якої 
нещодавно буяло на території України. Жовта (стронціанова), 
але не жовтогаряча синусоїда‑спіраль із жовтими язиками і від‑
ростками становить центр композиції. В ній динаміка та інтен‑
сивність горіння, палання. Але цей вогонь не спалює, охоплені 
ним рослини не згорають, а стають обезбарвленими, прозорими. 
Найбільш явно обезбарвлюється зелений колір  – листя, стебла. 
Синій, фіолетовий (кручені паничі), червоний (жоржина, маль‑
ви, троянди), рожевий (півонії) на жовтому тлі втрачають свою 
кольорову виразність, набувають певної прозорості. Відтак домі‑

68 Подорога В. Навязчивость взгляда М. Фуко и живопись... С. 129–130.
69 Там само. С. 142.
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нує жовтий вогняний, підкорюючи собі всі інші кольори, стрімко 
рухаючись вгору, викидаючи по боках змієподібні відростки‑язи‑
ки, які посилюють ефект горіння‑палання. «Прориви» у цьому 
полум’яному русі, фактично напівпрориви, заповнені темними 
тінями рослин, що розчиняються у сіро‑брунатній мряці. Про‑
те, у  зв’язку із цією роботою, варто згадати ще одну таємничу 
роботу К.  Білокур «Декоративне панно», написану у 1945  році, 
тобто у проміжку між початком і завершенням «Буйної» – між 
1944‑м і 1947‑м. У цій картині, назву якій, здається, дала не сама 
художниця, відбувається «боротьба» між трьома кольорово‑то‑
новими субстанціями – жовтою, жовтогарячою, сріблясто‑білою 
і темно‑брунатною у «прориві». Квіти, які потрапляють у сферу 
якогось із цих кольорів, втрачають природну кольорову насиче‑
ність, робляться майже прозорими, утворюють пучки, що пере‑
бувають ніби у середині кольорових (жовтого і біло‑сріблястого) 
потоків, які, ближче до прориву, утворюють округлі ореоли‑ко‑
кони. «Прорив» дивної рокайлевої форми. У його темних нетрях 
перебувають листя і шишечки хмелю, суцвіття калини, ягоди лі‑
сової чорниці. Вони зафіксовані у подвійному стані – виникаючо‑
зникаючому. До того ж тут в одному місці зведені три пори року: 
калина цвіте весною, чорниця визріває літом, хміль  – восени. 
Щодо боротьби кольорів, то перемагає жовтий. Він оточує «про‑
рив» жовтогарячим сяйвом, із правого боку вгорі утворює тов‑
стий пласт хвилястої медово‑воскової маси. Власне цей жовтий і 
«прорив» утворюють таємничий драматизм цієї картини, в якій 
є деяка непевність (порівняно з іншими картинами), певна недо‑
говореність. Але, це  – на мій погляд. Проте, навпаки, також на 
мій погляд, у картині «Буйна» все висловлене сповна, жовтий ко‑
лір набув форми вогню, полум’я, драматизм динамічного горіння 
дещо заспокоює трагічний розпач безвиході у цьому горінні. Вод‑
ночас гетеротопічний простір у даному разі змушує бачити у вог‑
ні щось живе, певну самодостатню істоту, яка існує незалежно від 
рослин, охоплених полум’ям. До того ж рослини ці не згорають, 
полум’я їх не спалює. Щодо цього згадується інше полум’я, яке 
фігурує в інших гетеротопічних просторах. А саме вогонь, у яко‑
му горить жираф у відомій картині Сальвадора Далі, та полум’я, 
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яким охоплена труба духового оркестру у картині Рене Магріт‑
та. Вогонь у цих творах теж не спалює ані жирафа, ані трубу. Він 
швидше створює сюрреалістичний образ сумісності несумісних 
предметів в абсурдній ситуації сновидіння. У картині К. Білокур 
фактор сновидіння присутній, але мало акцентований, звідси і 
абсурд ситуації, самого факту горіння не проблематизований і 
не актуалізований належним чином. Причиною цього є образне 
мислення художниці фольклорно‑орнаментальними, а не пред‑
метно‑реальними категоріями. Все ж картини «Буйна» і «Деко‑
ративне панно» залишаються, мабуть, найбільш таємничо‑загад‑
ковими творами К.  Білокур. В  них образне мислення виражене 
певною дією. Цю дію можна слідом за М. Мамардашвілі, назвати 
поетичною, адже «Поетична дія і мислена дія відбуваються в тер‑
мінах неподільного стану, неподільного руху, хоча ми під рухом 
завжди розуміємо зміну станів <...> Є певний рух, усередині яко‑
го немає зміни одних станів іншими, а  є один нетекучий стан. 
В цьому смислі якось я вже вимовив фразу, що невидиме повинно 
бути точно визначене. У поезії як створенні можливості поезії і 
в смислі як створенні можливості мислі невидиме визначається 
точно» 70.

У картинах С.  Далі та Р.  Магрітта видиме не є визначеним, 
а визначене не є наявним. Вогонь, як умовність видимого, стано‑
вить один «нетекучий стан». Так само і у К. Білокур – горіння не 
означає згорання. Привид вогню тут існує як спомин про страш‑
ну війну і фактор «неопалимості» природи. У творі К. Білокур 
вогонь усюдисущий, охоплює все і сам нагадує якусь хижу нена‑
жерливу істоту. Водночас він становить певний архетип, який у 
своїй дискретності сам позначає себе і при цьому не еволюціонує 
у символ. З іншого боку, у «Буйній» та «Декоративному панно» 
щодо квітів, рослин є певна дискурсивна перевантаженість, яка 
компенсується пустотою проривів – відкритих або прихованих, 
як у «Буйній». Проте рослинний світ, світ природи служить для 
художниці відрадою і спасінням від побутових негараздів, є аль‑
тернативою рутинного повсякдення.

70 Мамардашвили М. Беседы о мышлении... С. 153.
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10. Фольклорна семантика архетипів.  
Міф, метафора, антиметафора

З листів К. Білокур дізнаємось, що вона у критичні моменти, 
коли їй «допікало», бігла з хати «у берег», у, так би мовити, віль‑
ний світ природи. Так вона була змушена піти з хати і до ночі не 
повертатися, після того як побачила репродукцію картини Рє‑
піна з Іваном Грозним. Крадіжка і спалення цієї репродукції – 
своє рідний ритуал вигнання злого духу. Іншим разом, коли ви‑
рішувалася справа бути чи не бути їй заміжньою жінкою, вона 
вибігла з хати і зупинилася аж на могилі Тараса Шевченка, магія 
поезії і особистість якого, як і природи, були її духовним орієн‑
тиром у житті й творчості. Ще одна втеча з хати трапилася тоді, 
коли жінка брата сердито лаяла її і грюкала дверима. Тоді при‑
рода у своїй сумній величі постала перед нею у жіночому образі 
осені. Світ природи для неї  – небесно‑земний рослинний світ, 
який не завжди був сонячним, радісним, іноді  – туманно‑по‑
хмурим, іноді – присмерково‑сумним. Проте в оточенні рослин 
К.  Білокур відчувала себе прийнятною і захищеною. Це був її 
світ. Тоді як хату своїм світом вона не вважала. Про це опосеред‑
ковано свідчать стримані аскетичні натюрморти, що становлять 
предметний контекст хати. Певною їх альтернативою є пишні 
космологізовані квіткові й квітково‑плодові загалом рослинні 
композиції. Отже, природа, рослинний світ для К. Білокур – лю‑
дини і художника, – був свого роду фактором захисту, спасіння... 
Щодо цього можна провести обережну паралель з стародавнім 
культом богів‑спасителів, «який належав до культів родючос‑
ті  <...> спасителі‑боги шлюбні й землеробські. До цього варто 
додати і факти, наведені І. Г. Фанк‑Каменецьким: у біблейській 
міфології образ спасіння злитий з образом рослинності і спаси‑
тель (як і саме спасіння) уявляється у вигляді рослини» 71. Щодо 
цього, думається, не буде штучно притягнутою паралель між об‑
разом винограду у біблійній міфології і у творчості К. Білокур. 
Колос і виноград, як вже зазначалося попереду, особливі образи 

71 Фрейденберг О. Въезд в Иерусалим на осле (из евангельской мифоло‑
гии). Фрейденберг О. Миф и литература древности. Москва, 1978. С. 496.
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у творчості художниці. Вони більш акцентовані й значно часті‑
ше фігурують у картинах, зокрема створених у повоєнні роки. 
У так званих її євхаристичних композиціях хліб і вино, колос і 
виноград становлять метафоричний образ перемоги життя над 
смертю. Згадаємо одну з улюблених в народі ікон «Христос – ви‑
ноградна лоза». «У свідомості землеробів, які обробляли у своєму 
господарстві виноград, виноградна лоза і її грона – божества» 72. 
До винограду, як і до колоса, хліба К. Білокур ставилася з особли‑
вим пієтетом. В її картині «Колгоспне поле» обрамленням «про‑
риву» служать грона винограду, а в «прориві» замість колосків 
зображений трактор, який фактично губиться, розчиняється у 
далечині за рікою. Художниця у листі до працівників Централь‑
ного будинку народної творчості, датованому січнем 1952 року, 
захищаючи свій твір від закидів критики, зазначає, що за давніх 
часів у живописних творах виноградною лозою обвивали вакха‑
нок і амурів, а нині цього достойні люди‑трудівники та знаряддя 
їхньої праці, зокрема трактор. «Я ніколи не була на виноградни‑
ках, але мені здається, що коли стояти в старому винограднику 
і дивитись, як трактором обробляють землю для посадки моло‑
дого винограду, то що ж крізь грона старого видно? Трактор! От 
вам і грона винограду, і трактор! І що ж після цих всіх доказів 
сказати? А те, що раз трактор обробляє поле під жито, пшеницю, 
квіти і виноград, так він же і має право бути серед всього цього 
намальований!

Колгоспне широке поле, дающе нам усім багаті свої дари, 
я обвила багатим вінком із квітів і винограду. Я намалювала те, 
що є в житті» 73.

Власне багатим вінком з квітів і винограду К. Білокур обвила 
«прорив», початком простору якого є ріка і поле з ледь помітним 
трактором. Думається, цей вінок, як і інші вінки‑спіралі із кві‑
тів, калини і колосків, із квітів у згустках туману, як сюжетний 
хід і композиційний прийом художниці підказала її генетично‑
фольк лорна сутність, також – її інтуїція і багата творча фантазія. 

72 Там само. С. 501.
73 Білокур К. Я буду художником. Київ, 1995. С. 86.
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Квіти, виноград і всепоглинаюча глибина безконечності в «про‑
риві» акумулюють у собі як рудимент давнього міфу, так і образ‑
ний адекват колись дійового архетипу. Теж саме можна сказати 
і про панно «ХХХ‑років СРСР» з його «проривами», колосками, 
квітами і плодами; також і про рисунок «Колгоспниця», і фак‑
тично про всі роботи з «проривами» або плодами у центрі й 
вінками із квітів навколо них. Однак чи можна стверджувати, 
що художниця, завдяки існуючому у ній від народження стерео‑
типу фольклорно‑орнаментальної ритмопластичної образності, 
працювала, більше покладаючись на інтуїцію, ніж на розсудли‑
вий критично осмислений аналіз твореного? Думається, таке 
категоричне протиставлення у даному разі не лише некоректне, 
а й недоречне. Катерина Білокур була справжнім художником: 
упевнена у своїй творчій правоті, вона водночас перебувала у 
сумнівах і непростих пошуках способів і прийомів втілення 
своїх  складних уявлень щодо драматичної краси духовних основ 
світу. Ось її настанова учениці Ганні Самарській: «На бісового 
батька писати сірі важкі хмари? Ой, скільки їх буває чудових, 
прекрасних хмарок і при сході сонця, і при заході, і в усяку пору 
дня на синьому‑синьому небі! Чудові легенькі хмари, верби, до‑
роги, і води, й поля <...> ну а потім махнуть якійсь чудовий орна‑
мент з прекрасних квітів і фруктів і все це змішать умілою рукою 
і упертим розумом дійсного художника – от тоді‑то <...> можна 
створити красу, красу неперевершену»  74. Як бачимо, творчою 
метою художниці є «змішати умілою рукою і упертим розумом 
художника» реальне і уявне, краєвид і орнамент, орнамент до 
того ж опредмечений.

«В той час, як я начала учитись малювати, і мої рідні, і чужі – 
усі мені дорікали, усі мене зневажали, що я не працювала в кол‑
госпі. Ой, людочки добрі, ой, простіть мені! Ой, я ж не ледача! 
Я усякий труд люблю, а малювати – цей труд я люблю, люблю 
над усе у світі! Я пішла за ним, я поклоняюсь йому і поклоня‑
тимусь!» 75. Малювання для К. Білокур було працею, здійснення 

74 Білокур К. Я буду художником... С. 346–347.
75 Там само. С. 224.
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якої було можливе лише за умов упертого навчання, художньої 
самоосвіти. «Я на матір‑природу дивилась і в неї, багатої на фар‑
би, тони й півтони, училась»  76. Селяни, які розписують печі, 
стіни хат, керамічні вироби, створюють писанки, витинанки, як 
правило, не проходять спеціального курсу навчання, а вчаться, 
виконуючи практичну роботу. Проте К. Білокур, прагнучи стати 
художником, кілька років навчалася цієї професії, використову‑
ючи вироблену нею самою методику.

«Знов осінь. Я на городі. Уже все впорала, а в хаті уже і коноп‑
лі нам’яла, і мички помикала. Вечорами пряду, а вдень учуся ма‑
лювати. Малювання виходить грубе. Очі мої і серце вимагають 
чогось кращого, а  руки ще не привикли слухати волю розуму 
мого і виводили таке – хто й зна що. А я від цього сердилась, хва‑
тала мою невдалу роботу, рвала, кидала, топтала, а потім обду‑
мувалась: збирала, склеювала, плакала над нею – і знов над нею 
заходжувалась працювати» 77.

Здається, таке несамовите прагнення досконалості у худож‑
ній справі властиве художникам особливого темпераменту, та‑
ким як Мікеланджело або Ван Гог.

Наведені уривки з листів свідчать, що К.  Білокур прагнула 
стати не народним майстром, автором творів декоративно‑при‑
кладного характеру, а вийти на рівень справжнього станкового 
художника‑професіонала. Але у цій справі її очікували великі, 
фактично нездоланні труднощі. При всій начитаності, ерудо‑
ваності, наявності глибокого відчуття духовно‑творчих основ 
природи, філософського погляду на речі і явища, вона була 
кровно зв’язана із традиційно‑фольклорним сприйняттям і пе‑
реживанням світу. Так звана низова культура не була об’єктом 
її умоглядності, а становила частину її самої. Звідси та обмеже‑
ність щодо прийняття й уподобання сучасного мистецтва, про 
яку йшлося попереду. Великі художники ХХ ст., такі як Пікассо, 
Міро, С. Далі, Клеє, Малевич, Мондріан, досягли глибини архе‑
типу через міф. Авангард, стверджує В. Пацюков, «прагнення до 

76 Там само. С. 99.
77 Там само. С. 225.
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виходу в понадсвідому, трансцендентну сферу <...> Світ, куди за‑
глядає авангард, це світ початкової безодні, світ  – без людини. 
Це світ невтілений, де панує чорний квадрат» 78. Ця думка відо‑
мого філософа‑культуролога цитувалася автором цих рядків у 
монографії «Українська народна картина. Поетика. Семантика. 
Космологія», яка побачила світ 2018 року. Там же було наведене 
суперечливе, на мою думку, висловлювання В. Пацюкова щодо 
різних, фактично протилежних факторів світобачення авангар‑
ду і примітиву («наїву»). «Авангардна віра, – зазначає В. Пацю‑
ков, – знаходить себе за межами світу, звідки вперто насувається 
на людство “нова земля” і “нове небо”. Вона есхатологічна і звер‑
нена до невідомого, нездійсненого в земному житті». Натомість 
«світ наїву не знає історії. Час у ньому перетворився у якесь без‑
конечне коло. Учора було таким самим безхмарним, яким буде 
завтра. Усе виступає у своєму начебто початковому, готовому 
вигляді  <...> Простір, який переживається наївом, перебуває в 
минулому і майбутньому одночасно» 79. Моє заперечення В. Па‑
цюкову полягає в тому, що народна картина, творчість таких ху‑
дожників, як Катерина Білокур, Марія Приймаченко, яка певним 
чином стосується категорії «наїву», «пам’ятає своє орнаменталь‑
не минуле і зберігає пам’ять міфу, у  ній звучить відгомін істо‑
ричних подій, має місце наївний бурлеск і прихований реалізм, 
прориваються есхатологічні передчуття, має місце метафізичне 
“бачення” природних і життєвих подій. Є,  навіть, факти, коли 
примітив і авангард міняються поглядами на світ: примітив ба‑
чить світ очима авангарду, авангард – примітиву» 80. На підтвер‑
дження цього сам же В. Пацюков зазначає: «Розглядаючи історію 
культури, ми помічаємо закономірності, за якими будь‑яка спро‑
ба новацій підіймає на поверхню найдавніші культурні шари» 81.

78 Пацюков В. Потерянный и необретенный рай. D. U. Russia in Art. Мо‑
сква, 1993. С. 32.

79 Там само. С. 30.
80 Найден О. Українська народна картина. Поетика. Семантика. Космоло‑

гія. Київ, 2018. 
81 Пацюков В. Потерянный и необретенный рай... С. 32.
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З В. Пацюковим можна погодитись і тоді, коли він стверджує, 
що «катастрофа стає постулатом усіх основних теорій науки і 
культури ХХ  століття. Катастрофа править світом. Але ката‑
строфа, у  свою чергу, акумулює нижні шари нашої свідомості, 
вона повертає до життя архаїчні культури, що здавалися втра‑
ченими <...> Кожного разу в результаті катастрофи відбувається 
схрещення культур, які перебували на різних стадіях антропо‑
логічного процесу  <...> Цілісна реліктова свідомість повільно, 
але настійно приходить на зміну рефлексивній свідомості фаус‑
тівської культури, оголошуючи про занепад чергової історичної 
епохи і проголошуючи нову “екологічну” свідомість» 82.

Попереду йшлося про катастрофи у бодрійярівському ро‑
зумінні, як проблематизовану цивілізаційно‑культурну невід‑
воротність. У  даному разі розглядаються культурно‑мистецькі 
прояви катастрофи. При цьому задіяні опосередковано архети‑
пи, які живлять авангард і які є поживою історичних коренів 
«наїву». Це питання у даному разі актуальне, оскільки творчість 
К. Білокур, не стосуючись ані авангарду, ані «наїву», між тим вмі‑
щує у собі певні якісні фактори першого і другого. Мова йде про 
міф і фольклор або про міфологічний фольклор і фольклорний 
міфологізм. Творчість К. Білокур наразі зростала на фольклорно‑ 
міфологічному ґрунті, проте в її основі перебуває фольклорно‑
космологічна семіотика. Міф, як відомо, не творчість, а  спосіб 
мислення і сприйняття дійсності, «де немає нашої логічної, фор‑
мально‑логічної каузальності і де річ, простір, час розуміються 
суцільно і конкретно, де людина і світ суб’єктно‑об’єктно єди‑
ні» 83. Фольклор, хоч у ньому космологічні, наративні, сюжетні, 
мотивні рудименти міфу або родового переказу, все ж міфом не є. 
Міф, здається, виник, коли народу як такого ще не було. Герой 
міфу швидше не соціальне, а  природне явище, космологічний 
суб’єкт. Фольклор – міф, пристосований до народного середови‑
ща. Він є творчістю. Але окремі фольклорні твори, згідно з відо‑
мим висловом В. Проппа, можуть мати більш глибинні історичні 

82 Там само. С. 33.
83 Фрейденберг О. Миф и литература древности... С. 28.
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корені, ніж давньогрецький міф. Художники‑авангардисти сяга‑
ють міфологічних архетипів, К. Білокур – фольклорних. Міф – 
не є мистецтвом; фольклор – мистецтво колективне, при тому, 
що творчість у ньому індивідуальна. Художник‑авангардист ста‑
новить людську і творчу індивідуальність; К. Білокур, ще раз за‑
значу, – колективну особистість і творчу індивідуальність.

Є традиційно‑канонічна і традиційно‑новаційна течії у су‑
часному фольклорі. Новаційна послаблює традиційність, але 
не усуває її зовсім. При цьому провідну роль відіграє те, що 
можна назвати пам’яттю архетипу, архетипу, що стильово реа‑
лізується через індивідуально‑авторську рефлексійність. З цією 
течією цілковито пов’язана творчість Катерини Білокур, част‑
ково – Марії Приймаченко, Ганни Собачко, Тетяни Пати, сестер 
І. та С. Гоменюк, Марії Галушко, Михайла Тарасенка, Якова Ба‑
цуци та інших. 

У творчості К. Білокур світ предметно‑реальних об’єктів у ре‑
зультаті індивідуально‑рефлексійних зусиль художниці сполу‑
чається із фольклорно‑поетичним образом архетипу. Ось чому 
її творчість, як і творчість інших художників‑селян з яскраво 
вираженим індивідуальним творчим почерком, можна атесту‑
вати як прояв певного неоміфологізму. Щодо цього К. Білокур 
особливо виділялася, оскільки була самобутньою, оригінальною 
не лише у творчості, а  й у особистому житті. Багато хто, коли 
приїздив у Богданівку, був здивований її зовнішнім виглядом. 
Побут, побутові турботи посідали останнє місце в її житті. Нею 
перманентно володів творчо‑рефлексійний стан внутрішнього 
переживання своєї місії художника. Її творчість стала своєрід‑
ною жертвою, задля якої вона відмовилася від родинного життя, 
навіть від традиційного сільського побуту. Місія художника нею 
розумілася як служіння людям (людству) через служіння при‑
роді. «Щоб володарювати природою, треба їй підкоритися» – цей 
афоризм Френсіса Бекона вона могла б повторити.

Дитяча творчість, на мою думку, – не мистецтво. Фольклор – 
своєрідне мистецтво у тій його частині, у якій конструктивними 
є авторська виконавська майстерність і рефлексія сприйняття. 
Для К.  Білокур, як зазначалося попереду, фактор виконавства 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



151

Архітектонічні складові творів Катерини Білокур...

був, якщо не єдиним важливим, то одним з найбільш важливих. 
Її самонавчання стосувалося саме вміння точно, навіть гранично 
точно, відтворювати у графіці й живопису реальні речі. Фольк‑
лорне мислення, тяжіння до орнаментальності змушували її 
створювати, по суті, фантастичні композиції, пам’ять архетипу 
владно диктувала її звернення до «проривів» (темних і світлих), 
з  їх просторами матеріалізації і дематеріалізації, хтонічними 
реа ліями та есхатологічними загрозами. Її реальна предметність 
бере гору над орнаментальністю. Хоча, мушу зазначити, що в 
композиціях багатьох творів орнаментально‑фольклорний сві‑
тогляд диктує свої умови. Щодо цього «прориви» можна розгля‑
дати як суто формальний композиційний прийом, з іншого боку, 
можна говорити про космологію, навіть, філософію «проривів», 
як вмістилища простору ніщо пустоти, або простору хтонічної 
безодні й есхатологічних побоювань, зрештою, як побачену очи‑
ма реального страху «воронку углиб пекла». Такою відкрилася 
перед Василем Розановим сутність натури Рєпіна, репродукцію 
найбільш відомої картини якого Білокур спалила у пічці й попіл 
розтерла кочергою. Життя Рєпіна Розанов назвав фальшивим і 
удаваним. «Яка фальшива, удавана, нестерпна вся його особис‑
тість. А геній, – пише він в “Усамітненому”; – я не говорю про 
біль: але як фізично майже нестерпно бачити це поєднання генія 
і потвори. Чи важко йому? Я не помічав. Він здається постійно 
щасливий. Проте як важко має бути у нього на душі <...> І між 
тим він геній поза порівнянь з іншими, які існували до нього й 
існують нині.

Як це сумно і страшно. Мабуть я багато чого не розумію, 
оскільки це мені здається страшним. Якась “воронка углиб пек‑
ла”»  84. Ця «воронка»  – своєрідний «прорив»  – вихід із реаль‑
ного земного простору у простір пекельний, певний сюжетний 
поворот. Думається, що у творах К. Білокур наявність «прори‑
вів» має сюжетне (ідейне) значення. Також можна стверджувати, 
що наявність «проривів» посилює метафоричне значення робіт 
художниці. «Прориви» у неї здебільшого мають рокайлеву або 

84 Розанов В. Уединенное. Москва, 1990. С. 30.
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близьку до рокайля форму. Особливо наявна ця форма у карти‑
нах «Декоративне панно» (1945), «Колгоспне поле» (1948–1949), 
«ХХХ років СРСР» (1947), «Цар‑колос» (1947 і 1949 рр.). У «Кві‑
тах в тумані» (1940), «Польових квітах» (1941), «Квітах на бла‑
китному тлі» (1942–1943), «Квітах увечері» (1942) форма «прори‑
вів», хоч і асиметрична, проте не містить у собі зародку спіралі. 
Разом з цим, метафоричним фактором «проривів» є не лише їх 
форма, а факт перенесення зовнішнього у внутрішнє і наявність 
семантичних зв’язків між ними. Особливо наочно ця наявність 
виринає у панно «ХХХ років СРСР», де поруч із помпезним ра‑
дянським гербом два симетрично розташовані «прориви» начеб‑
то виливають із себе безвість хтонічної темряви. Два квітучих 
пагона мальв у «проривах» не затуляють цієї темряви, а навпаки, 
підкреслюють і посилюють її зловісну чорноту. Дійсно – «ворон‑
ки углиб пекла».

З іншого боку, такі метафори можна розцінити як мегане‑
гативні, які реальному світові протиставляють антисвіт. Влас‑
не, їх можна не зовсім коректно назвати «антиметафорами», 
оскільки вони відокремлюють абстрактне від конкретного, світ 
людини від світу природи, фактично руйнують універсальний 
космологічний і космогонічний образ Світового дерева. По‑
казовими зразками антиметафоризму робіт К. Білокур, на мою 
думку, є щойно згадане панно‑плакат «ХХХ років СРСР» й ра‑
ніше розглянута картина «Щастя» («Казка», «Чорногузи дитину 
принесли»), яку художниця створювала протягом 1950‑х років. 
Ці речі, як і все, що виходить з‑під пензля К. Білокур, вражають 
чудовою виконавською майстерністю. Водночас панно, хоч і несе 
всі ознаки наївного конформізму, властивого всім сільським 
художникам і народним майстрам, все одно є твором схематич‑
ним і компромісним. Ці риси художниця, навіть мобілізувавши 
свою майстерність, приховати не змогла. Натомість, завдяки 
«проривам» показала (не бажаючи цього) темну зворотну сто‑
рону сталінської помпезності. У  картині «Щастя» антиметафо‑
ричність виражена у схематичному поданні самої ситуації із 
масивним гніздом‑колискою, тендітними стилізованими леле‑
ками, кітчево‑ карикатурними усміхненими соняшниками і «ак‑
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тивною» дитиною, яка, утопаючи у квітах, підняла ручку і рухає 
ніжками. Казки не вийшло, чарівність не відбулась, хоча певний 
космічно‑космологічний настрій вдалось створити. Твір, отже, 
суперечливий, із певною штучністю і схематизмом. Та наяв‑
ність останніх дає змогу побачити сутнісно‑образну роль квітів 
у творчості К. Білокур. І у панно «ХХХ років СРСР», і у «Казці» 
квіти відіграють допоміжну роль. Основні образно‑атрибутивні 
компоненти у панно – червоні прапори, герб Радянського Союзу 
і три латинські десятки у вигляді навскісних хрестів; у «Казці» – 
дитина, лелеки і соняшники із людськими карикатурними об‑
личчями. Відтак квіти, колоски, коренеплоди, качани кукурудзи, 
грона винограду, позбавлені того художньо‑образного середо‑
вища, яке відоме як світ Катерини Білокур, сприймаються як 
клоновані носії зовнішньої красивості, стереотипи генетичних 
моделей, що за Ж. Бодрійяром, відбувається на рівні меседжів. 
«Насправді саме це відбувається із тілом, коли воно мислить‑
ся лише як певний меседж, як носій інформації і відомостей, 
як інформаційна субстанція»  85. Власне відбувається «прецесія 
генетичної моделі над усіма можливими тілами»  86. В  такому 
разі позбавлені свого середовища квіти і плоди втрачають свою 
констеляційну вмотивованість і сигніфікаційну значимість. 
Щоправда, у  картині «Казка» К.  Білокур силою свого таланту 
частково компенсувала ці втрати, створивши загалом красивий, 
космологічно значимий і дещо загадковий твір. Проте в обох 
творах відсутня та щира радість земного існування, та глибина 
ліричної медитативної печалі, які, власне, є духовною основою 
творчості Катерини Білокур. 

85 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции... С. 138.
86 Там само.
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ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ 

МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ

У другій половині ХХ  – на початку ХХІ  ст. у всесвітньо‑
му масштабі відбулися значні зміни в суспільно‑політичній та 
економічній сферах, зросла взаємозалежність країн та народів, 
відбулося формування спільного інформаційного простору. Це 
призвело до процесів глобалізації, що охопили різні сфери сус‑
пільного і культурного життя. Вони позначаються на свідомості 
людей, на культурі, зокрема на мистецтві. Процеси глобалізації 
нівелюють важливу для більшості людей етнічну, національну, 
державну та релігійну ідентичність. 

На початок ХХІ ст., як зазначає філософ М. Козловець, виник‑
ла «сила супротиву масовій уніфікації, і  цією силою є власне 
ідентичність» 1. Глобалізація та ідентичність, на думку відомого 
іспанського соціолога М. Кастельса, «є двома силами, що струк‑
турують новий світ, який саме народжується» 2.

Проблемі національної ідентичності присвячено багато за‑
рубіжних та вітчизняних праць у галузі філософії, психології, 
соціології, етнології. Національна ідентичність має складну 
структуру, й  однією з її складових є культурна ідентичність. 
Вона полягає в усвідомленому віднесенні індивіда або групи 
індивідів до певної культури, сповідування її цінностей, прин‑

1 Козловець М. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації. 
Монографія. Житомир : Вид‑во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 6.

2 Сastelis M. L’Ère de l’information t. 3. Fin de millénaire. Patis : Fayard, 1999. 
T. 3. P. 398 (цит. за: Метаморфози світу: Соціологія глобалізації / Домінік Иар‑
тен, Жан‑Люк Мецжер, Філіп П’єр ; пер. з французької Євгена Марічева. Київ : 
КМ Академія, 2005. С. 14).
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ципів, норм поведінки, які їй властиві. Зародження й розвиток 
кожної культури проходить у конкретно‑історичних середови‑
щах, з якими пов’язана самобутність та специфічність культур‑
ної ідентичності. 

Сучасні британські дослідники Ентон Сміт та Монсеррат Гі‑
бернау, які є видатними фахівцями з проблеми національної 
ідентичності та нації, тлумачать національну ідентичність пе‑
редусім як культурну ідентичність  3. Для них ця ідентичність є 
особливо важливою також при характеристиці нації. М.  Гібер‑
нау відзначає, що «властива нації окрема культура вирізняє її 
з‑поміж решти інших націй і править за її презентаційну картку 
в міжнародній спільноті» 4. Про це писав і Е. Сміт: «Саме завдяки 
спільній неповторній культурі ми спроможні дізнатися, “хто ми 
такі” в сучасному світі. Наново відкривши ту культуру, ми “на‑
ново відкриваємо” себе, своє “автентичне  Я”»  5. Генезою націо‑
нальної ідентичності є етнічна ідентичність, яка, за визначенням 
Е. Сміта, має такі ознаки: «групова власна назва; міф про спільних 
предків; спільна історична пам’ять; один або більше диференцій‑
них елементів спільної культури; зв’язок із конкретним “рідним 
краєм”; чуття солідарності у значної частини  населення» 6. 

Невід’ємним компонентом культури є музична творчість. 
Вона як особлива «мова емоцій» (Г. Орлов) пов’язана з внутріш‑
нім світом індивідуумів, сприяє консолідації спільноти на чут‑
тєвому рівні. Тому музика є важливим культурним ресурсом у 
процесах ідентифікації етносу, нації. 

Проблема національної ідентичності в українській музиці 
у музикознавчих працях ще не зайняла належного місця. Ви‑
нятком є розвідка М.  Ярко, яка, розглядаючи парадигму етно‑
національної ідентичності музичної творчості, зосереджується 

3 Лисий І. Культурна ідентичність: культурні виміри нації у баченні М. Гі‑
бернау. Наукові записки. Київ, 2014. Т. 154. Філософія та релігієзнавство. С. 11.

4 Гібернау М. Ідентичність нації / пер. з англ. П. Таращука. Київ : Темпора, 
2012. С. 26.

5 Сміт Е. Національна ідентичність / пер. з англ. П. Таращука. Київ : Осно‑
ва, 1994. С. 27.

6 Там само. С. 31, 22.
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на розкритті загальних тенденцій використання фольклору в 
українській музичній творчості ХІХ – початку ХХ ст. 7. У нашій 
статті зроблено спробу окреслити окремі етапи формування й 
розвитку етнонаціональної ідентичності в українській музиці та 
визначити її місце в націотворчих процесах.

Етнонаціональна ідентичність проявляється у музичному 
фольклорі та в професійній музиці. Народна музична творчість, 
як і народна культура загалом, є  важливим чинником творен‑
ня етнічної та національної ідентичності. У професійній музиці, 
яка розвивається в діалозі з музичним фольклором, з «чужою» 
(інонаціональною) музичною творчістю митці можуть несвідо‑
мо або свідомо досягти етнонаціональної ідентичності.

Етнонаціональна ідентичність професійної музичної твор‑
чості, за нашим визначенням, – це створення самобутності в му‑
зичному мистецтві шляхом інтерпретацій народнопісенних цін‑
ностей і поява таких емоційно‑образних, змістових та виразових 
ознак, які відрізняють «своє» національне від іншого – «чужо‑
го». Складовими елементами етнонаціональної ідентичності 
професійної музичної творчості є національна ментальність, 
національний характер, національна свідомість, національна 
самобутність музичної мови, національний стиль, національна 
модель історичних стилів. 

Етнонаціональна ідентичність музичного мистецтва зумовле‑
на не тільки звертанням до фольклорних джерел. Значну роль 
відіграє також діалог «чужого» і «свого» на рівні творчості одно‑
го композитора або музичного стилю певної епохи, який при‑
водить до вироблення «свого», що відрізняється від «чужого», 
і тим самим музика набуває ознак національної ідентичності. 

Початки формування національних ознак у західноєвро‑
пейській професійній музиці дослідники відносять переваж‑
но до епохи Ренесансу. На думку американського музикознав‑

7 Ярко  М. Парадигма етнонаціональної ідентичності української музич‑
ної творчості як пріоритетна дослідницька проблема сучасного вітчизняного 
музикознавства. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. 2013. 
С. 40–48.
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ця П. Ланга, в епоху Ренесансу зароджується національна ідея; 
 поява гуманізму в Італії пов’язана з виникненням національної 
самосвідомості 8. На цю добу припадає також формування націо‑
нальних держав, і цим зумовлене загальне зростання патріотич‑
ної свідомості. Створюється література національними мовами 
при ще досить стійкій традиції використання спільної латин‑
ської мови в католицькому світі, а в православному – грецької 
та церковнослов’янської. Але в період ХV–ХVІІІ ст. національна 
своєрідність мистецтва як естетико‑художня проблема ще не іс‑
нувала, не було свідомого прагнення митців досягнути індивіду‑
альної чи національної ідентичності у своїх творах.

Після Великої французької революції й особливо після на‑
ціонально‑визвольних революцій у Європі в першій половині 
ХІХ ст. проблема національного в мистецтві виходить на перший 
план. Українські історики музики відзначають ознаки націо‑
нальної самобутності української музики, починаючи з ХІХ ст. 
(М. Грінченко, А. Ольховський, О. Шреєр‑Ткаченко, автори ко‑
лективної «Історії української музики» ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько‑
го НАН України).

На появу етнонаціональної ідентичності в українській музиці 
впливали два чинники: 1) національна ментальність; 2) культур‑
ні контакти, і  в результаті  – адаптація інонаціональних досяг‑
нень та генерація «своїх» ознак.

Національна ментальність формується на ранній стадії етно‑
генезу. На думку політолога Ігоря Поліщука, «етноси мають своє 
“обличчя”, сформоване етногенезом, історією і культурою», ви‑
никає «певне ментальне ядро‑основа, яке зберігається протягом 
усієї історії. Цьому сприяє відносна незмінність географічного, 
геополітичного, біологічного факторів» 9.

Філософ Вікторія Храмова зазначає, що на перших етапах фор‑
мування етносу створюються «психоповедінкові архетипи». Хоч 
вони в історичному процесі змінювалися, проте «зберігався пев‑

8 Lang P. H. Music in western civilization. МІСТО, РІК. S. 170.
9 Поліщук  І. Поняття національна ментальність. Вісник Національного 

університету «Юридична академія Український інститут Ярослава Мудрого». 
2017. № 2 (33). С. 106.
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ний психоповедінковий інваріант, що виникав на спільній мовній, 
культурній та морально‑етнічній основі. Він дає змогу народові 
зберегти собітотожність у всіх історичних перипетіях, пронести 
через усі “малі Апокаліпсиси” історії етнічну самосвідомість як, 
мабуть, єдину обов’язкову ознаку етносу. Цей інваріант і є ті важ‑
ко вловні особливості національного характеру, фіксовані на рівні 
найдавніших архетипів світосприйняття та поведінки, що в мета‑
фізичній площині звуться “духом нації”, “душею народу”» 10. 

Дослідники неодноразово відзначали, що на ментальність 
українців вплинула «кордоцентричність» їхньої психіки, і тому 
в українському національному характері значну перевагу має 
почуттєво‑емоційний компонент 11. Через те що почуттєва емо‑
ційність є домінантною ознакою музичного мистецтва, саме му‑
зика, мабуть, найяскравіше розкривала цю ознаку української 
ментальності, що вплинуло на створення етнічної та національ‑
ної ідентичності в музичних творах. 

Спочатку українська етнічно‑національна ідентичність про‑
явилася в музичному фольклорі, а згодом і в професійній музиці. 
Музичний фольклор був тим тезаурусом, який живив професій‑
ну музику на різних історичних етапах, надаючи їй національ‑
ного забарвлення. Як слушно відзначила С.  Грица, фольклор 
став «фактором етнічної консолідації». «Фольклор об’єднав різні 
сфери людського життя – виробництво, сімейний, громадський 
побут в Україні, діяв подібно до водних артерій землі, без яких 
неможливим був би розвиток національної культури. На всіх 
етапах її пробудження та оновлення до нього звертались як до 
своєрідного генофонду нації» 12.

Уже в стародавніх племен, які жили на одній території, спіл‑
кувалися однією мовою і сповідували спільну релігію, витво‑
рилися такі ознаки творчості, які не щезали, а передавалися від 

10 Храмова  В. До проблеми української ментальності. Українська душа. 
Київ : Фенікс, 1992. С. 8–9.

11 Там само. С. 17.
12 Грица С. Час і простір у фольклорі, його стратифікація у зв’язку з етно‑

графічним регіонуванням України. Українська художня культура. Навчаль-
ний посібник / за редакцією І. Ляшенка. Київ : Либідь, 1996. С. 164.
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покоління до покоління. Це стосується й племен протоукраїн‑
ського етносу (дуліби, поляни, волиняни, деревляни, сіверяни 
та  ін.), який витворив цілий комплекс обрядового фольклору, 
пов’язаного з язичництвом. Побутуючи в усній формі, він не 
зник, а його відгомін дійшов до нашого часу. Саме цей пласт му‑
зичного фольклору міг бути чинником для консолідації племен. 
Він продовжував існувати й після запровадження в Русі‑Україні 
християнства і сприяв консолідації українського етносу, нада‑
вав йому ідентичності.

Календарно‑обрядова творчість, на думку С. Грици, «вказує 
на єдність етногенезу всіх етнографічних груп України і найкра‑
ще зберігається у західних регіонах, де найкраще затрималися 
пережитки патріархальних відносин»  13. Хоч із часом колиш‑
ня сакральність календарної обрядовості втрачалася, проте в 
трансформованому вигляді землеробсько‑календарний цикл пі‑
сень став складовою частиною життя українців різних поколінь.

У процесах етнічної та національної консолідації значну роль 
відіграє епос, у якому зберігається пам’ять народу про історичне 
минуле. 

Найдавнішим епосом, що виник на праукраїнській терито‑
рії, були билини (у Південній Русі через несприятливі історичні 
обставини вони, на жаль, не збереглися). Саме билини, які спо‑
чатку виникли в Києві та Чернігові, були музично‑культурним 
явищем праукраїнської етнічної спільноти русь, що сформу‑
валася на Середній Наддніпрянщині в результаті консолідації 
східнослов’янських племен (полян, деревлян та чернігівської 
частини сіверян). 

З билинами генетично пов’язаний козацький епос – думи та 
історичні пісні, що виникли в Україні в ранньомодерну епоху 
(ХVІ–ХVІІ ст.). Саме в цей період козацьких повстань під про‑
водом Богдана Хмельницького, за визначенням М. Грушевсько‑
го, закладався фундамент української нації 14. На думку іншого 
українського історика, В. Липинського, завершення козацького 

13 Там само. С.152.
14 Грушевський  М. Історія України‑Русі. Київ  : Наукова думка, 1996. 

Т. ІХ‑1. С. 6–7.
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повстання «створило підстави для існування української нації 
протягом наступних століть» 15.

Створенню етнонаціональної ідентичності сприяли фольк‑
лорні жанри – думи, історичні пісні, танці (гопак, козак), а також 
гра на кобзі, бандурі, що були невід’ємною частиною життя коза‑
ків. Саме в цих фольклорних жанрах з яскравою емоційною ви‑
разністю відображалася суспільно‑політична ситуація в Україні. 
Носії цих творів – кобзарі й лірники – зберігали цей народний 
скарб протягом століть, і тільки в ХІХ ст. він був зафіксований. 
Кобзарі, виконуючи думи та історичні пісні в народному середо‑
вищі, пробуджували національну свідомість українців і робили 
свій внесок у консолідацію української етнічної нації.

У думах, історичних піснях та козацьких танцях увиразнили‑
ся особливості українського національного характеру, що про‑
являлося в героїчних, лірично‑епічних та жартівливих образах. 
У  них сформувалася музична інтонаційність, яка вплинула на 
українську професійну музику ХІХ–ХХІ ст.

У формуванні й розвитку української професійної музики 
визначальним чинником було засвоєння здобутків інонаціо‑
нального музичного мистецтва, вміння його адаптувати до своєї  
культури й досягти в ній ідентичності. Набуття українською 
професійною музикою етнонаціональної ідентичності було три‑
валим процесом, і кожний з його етапів мав свою специфіку. 

У ХІ–ХVІІІ ст. українська професійна музика була представ‑
лена в основному богослужбовими церковними жанрами. На 
цьому етапі прерогативою стало засвоєння «чужої» культури. 
Дослідники відзначають в основному вектор культурної орієн‑
тації українських творців церковної музики. Однак є підстави 
вважати, що поряд із засвоєнням «чужого», спочатку стихійно, 
не усвідомлено, виникали й певні ознаки «свого».

У період так званої княжої доби у зв’язку з прийняттям хрис‑
тиянства Русь‑Україна запозичила у Візантії та Болгарії все необ‑
хідне для функціонування нової релігії, зокрема, й стосовно цер‑

15 Подано за: Франк Е. Сисин. Українське націотворення за ранньомодер‑
ної доби: нові результати дослідження. Україна. Процеси націотворення / упо‑
ряд. Андреас Каппелер ; пер. з нім. Київ : K.L.C., 2011. С. 85.
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ковного монодичного (унісонного) співу. Яким же чином, разом 
із засвоєнням греко‑болгарських церковних здобутків, могли 
виникати певні ознаки «свого» у давньоруському співі? 

Передумовою появи цих ознак на початковому етапі мог‑
ло бути усне поширення монодичного співу, запозиченого від 
грецьких та болгарських церковних діячів, а також спосіб запи‑
су піснеспівів ідеографічною невменною нотацією. У цій нотації 
мелодичний зміст піснеспівів протягом ХІ–ХVІ ст. умовно від‑
творювали спеціальними знаками (знаменами). Піснеспів пере‑
давався від керівника хору до півчих. Через те що знаменна но‑
тація була розрахована на запам’ятовування і на усну передачу 
піснеспівів, поки що не вдається її розшифрувати. Тому в про‑
цесі запозичення грецьких або болгарських піснеспівів давньо‑
руською церковною практикою могли вноситися зміни в їхню 
мелодику, що й позначалося на давньоруській нотації, названій 
дослідниками знаменною, або кулизм’яною. 

До запровадження церковної музики в Києві Русь‑Україна 
вже мала великі надбання музичного фольклору, і це не могло не 
вплинути на богослужбовий спів. Тим більше, що він записував‑
ся невменною нотацією, у якій значну роль відігравало усне за‑
пам’я товування з можливими елементами імпровізації. Під час 
порівняння дослідниками (М. Успенським, Р. Палікаровою‑Вер‑
дейль 16 та ін.) піснеспівів грецького і давньоруського походжен‑
ня (з  грецькими та церковнослов’янськими текстами на ті самі 
слова), а  також знаків палеовізантійської та знаменної систем, 
виявилося, що за наявності спільних рис спостерігається й певна 
самостійність. І. Гарднер з цього приводу пише, що через «від‑
мінності графіки окремих подібних знамен можна дійти висно‑
вку, що й мелодична форма слов’янської [давньоруської. – Л. К.] 
версії повинна була якимсь чином відрізнятися від грецької» 17. 
Крім того, у Києві з’явилися наспіви з місцевим текстом. Як за‑

16 Успенский  Н. Древнерусское певческое искусство. Москва, 1971. С. 
42–43; Palikarova‑Verdeil R. La musique byzantine chez les bulgares et les russes. 
Copenhague, 1953. S. 110–111.

17 Гарднер И. Богослужебное пение русской православной церкви. Моск‑
ва, 1994. Т. І. С. 278.
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свідчив Києво‑Печерський патерик, у Києві церковний співець 
Григорій писав піснеспіви, присвячені пам’яті ігумена Киє во‑
Печерського монастиря Феодосія Печерського, київського князя 
Володимира Святославича. Це дає підстави вважати, що в Києві 
виник старокиївський богослужбовий спів як етнорегіональний 
варіант православного співу християнської церкви.

Подібні процеси з церковною монодією простежуються і 
в мові, якою послуговувалася руська церква. Після прийнят‑
тя християнства була запозичена староболгарська літературна 
мова, але в Південній Русі під впливом місцевих говірок ви‑
творився її регіональний варіант, який дістав назву «церковно‑
слов’ян ська мова» 18.

Церковна монодія в Україні функціонувала і в наступні пе‑
ріоди – до ХVІІІ ст. включно. Порівняння піснеспівів на той са‑
мий вербальний текст у рукописах ХІІ–ХVІІ ст. показало, що в 
процесі історичного розвитку в українській церковно‑співаць‑
кій культурі виникали нові піснеспіви на традиційні вербальні 
тексти іншого мелодичного змісту. Тобто, спираючись на візан‑
тійські традиції, формувалася «своя» церковно‑співацька гілка 
монодичного співу 19.

У процесах релігійної та етнічної консолідації помітну роль 
відіграв збірник монодичного співу Ірмолой (Ірмологіон). На 
відміну від попереднього історичного періоду, монодія в Ірмо‑
лоях фіксувалася п’ятилінійною (так званою київською квадрат‑
ною) нотацією, яка була не складна для мелодичного відтворен‑
ня. У  Ірмолоях записаний основний монодичний церковний 
репертуар, який вживався в церквах України. Збереглися сотні 
списків нотолінійних Ірмолоїв з різних церковних осередків та 
різних регіонів України. Ірмолої використовувалися не тільки 
для співів у церковних службах,  – на їхній основі відбувалося 
навчання нотної грамоти у братських школах та ін. Тобто пісне‑

18 Русанівський  В. Джерела розвитку східнослов’янських літературних 
мов. Київ, 1985. С. 14.

19 Корній  Л. Проблеми джерелознавства української музичної культури 
(безлінійні нотовані рукописи сакральної монодії ХІ–ХVІ  ст.). Студії мис-
тецтвознавчі. Київ, 2005. Чис. 6 (10).
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співи, які записані в Ірмолоях, були відомі парафіянам на зна‑
чній території України. 

В Ірмолоях ХVІІ  ст. деякі піснеспіви фіксувалися з атрибу‑
цією «київський», «острозький», «волинський», «межигірський», 
«печерський» тощо, що свідчить про формування етнолокаль‑
них рис в українській монодії.

Поряд з використанням монодії, з  кінця ХVІ  – початку 
ХVІІ  ст. в українських церквах запровадили багатоголосний 
партесний спів, який репрезентує українське музичне бароко. 
У цей час в Україні суттєво реформувалася культура, помітною 
стала її зорієнтованість у бік «латинської» культури. Сучасна іс‑
торик Н.  Яковенко вважає, що в цей час відбулася «культурна 
революція», пов’язана з відходом від середньовічного світогляду 
й формуванням гуманістичного. Те, що в країнах Європи зазна‑
вало змін протягом ХV–ХVІ  ст., в  Україні змінилося протягом 
кінця ХVІ – середини ХVІІ ст.

Поряд з орієнтацією на «латинську» культуру відбувалися й 
процеси конфесіоналізації  – кожна церква (православна, като‑
лицька) змагалася за душі вірних, тобто активізувався процес, 
за словами Н. Яковенко, «націоналізації» церковного простору 20. 
В  умовах релігійного протистояння католиків і православних 
українська православна церква хотіла, щоб музика в їхніх храмах 
не поступалася католицькій, яка залучала орган. Православна 
церква не використовувала органа, але запровадила багатоголо‑
сий (шести‑, восьми‑, дванадцяти‑, шістнадцятиголосний і навіть 
двадцятичотириголосний) спів концертуючого стилю (партесні 
концерти), який своїм звучанням вражав і захоплював парафіян. 
На відміну від монодії, для якої був притаманний нерозривний 
зв’язок вербального і музичного начал, піснеспіви були, по суті, 
«співаними молитвами». У партесних творах музичне начало на‑
було автономії, і музичними засобами композитори створювали 
велично‑святкові, сумно‑ліричні образно‑емоційні стани. 

Дослідники вже звертали увагу на рецепційні тенденції в пар‑
тесних творах західноєвропейської та польської хорової  музики 

20 Яковенко Н. Нарис історії середньої та ранньомодерної України. Київ, 
2006. С. 285–286.
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на релігійні тексти (Андреа та Джовані Габрієлі, Г. Шютц, М. Зе‑
ленський, М. Мільчевський та ін.) 21, але попри зв’язки з «латин‑
ським» хоровим концертуючим стилем, українські твори від‑
значаються самобутністю. На думку російського музикознавця 
Ю.  Келдиша, вони не мають точної аналогії в польській та за‑
хідноєвропейській бароковій музиці 22. Творці партесної музики 
по‑своєму перевтілювали музичну техніку «латинського» хоро‑
вого концерту. У  партесних концертах простежуються зв’язки 
з українськими музичними джерелами: церковною монодією, 
кантами, зрідка – з народнопісенними зразками. Видатний тво‑
рець партесної музики та її теоретик Микола Дилецький у своє‑
му трактаті «Граматика музикальна» пропонував композиторам 
використовувати в партесних творах світські мелодії, можливо, 
народні: «І то не послідній способ до композиції, когда не тіль‑
ко церковную, але і свіцькою якую пісеньку в голосі жалобном, 
альбо ли і в веселом будет что, прекладаю на церковную, албо 
ведлуг оної покладаю фантазію церковную»  23. У «Граматиці...» 
М. Дилецький наводить приклад українського танцю з гопачко‑
вим ритмом. Таке оновлення партесних творів інтонаційністю 
світських пісень простежується і в його творах. У п’ятому розді‑
лі композиції Дилецького «Воскресенський канон» на церковні 
слова «люди божии святии» виразно відчутні інтонації україн‑
ської народної пісні «Дівка в сінях стояла». Такі факти свідчать 
про зародження тенденції до зближення церковної музики зі 
світськими жанрами, що надавало їй самобутніх рис.

Про формування ознак ідентичності в межах партесної творчос‑
ті свідчить і дванадцятиголосний концерт «Сначала днесь по утру 
рано» світського змісту, який зберігся в Києві. У ньому відтворена 
жартівлива сценка з життя бурсаків. Автор концерту використав 

21 Герасимова‑Персидська  Н. Специфіка національного варіанту бароко 
в українській музиці ХVІІ ст. Українське бароко та європейських контекст. 
Київ, 1991.

22 Келдиш Ю. Проблемы стилей в русской музыке ХVІІ–ХVІІІ веков. Очер-
ки и исследования по истории русской музыки. Москва, 1978. С. 101.

23 Дилецький  М. Граматика музикальна  / підгот. до видання О.  Цалай‑
Якименко. Київ : Музична Україна, 1970. С. 25.
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музичну техніку, характерну для церковних партесних концертів, 
для розкриття тексту світського, бурлескного змісту, що надало 
йому пародійних рис. Усе це свідчить, що партесна творчість була 
певним етапом формування етнонаціональної ідентичності.

Виразніше, ніж у партесному концерті, етнонаціональна іден‑
тичність проступає в класичному хоровому стилі другої полови‑
ни ХVІІІ – початку ХІХ ст. духовних творів А. Рачинського, М. Бе‑
резовського, Д.  Бортнянського, А.  Веделя, що представляють 
новий етап розвитку української духовної музики. У  творчості 
цих талановитих композиторів яскраво проявилася їх творча 
індивідуальність. Вони прилучалися також до здобутків «латин‑
ської» хорової музики, переважно італійської, з якою М. Березов‑
ський і Д. Бортнянський близько ознайомилися в Італії. Однак 
їхні твори не були епігонськими: композитори переосмислювали 
рецепційні явища, що й надало їхнім творам специфічних рис. 

Порівняно з партесною творчістю, автори нового хорово‑
го стилю частіше зверталися до українських народнопісенних 
джерел, хоч на цьому етапі це ще було спорадичним явищем. 
Вони навіть писали хорові фуги (як частини хорових концертів) 
на музичні теми, позначені впливом українського фольклору. 
Особливо близька до українських духовних кантів та міської 
пісні‑романсу творчість А. Веделя. У музиці цих композиторів 
простежуються еволюційні тенденції у створенні національно‑
ідентичного в духовній музиці. Порівно з попередніми періода‑
ми духовної музики, у творчості композиторів класичного сти‑
лю віддзеркалилася їхня національна ментальність. Це яскраво 
відбилося в ліричних сторінках їхньої музики: у характері ліриз‑
му, якому притаманна емоційна чуттєвість, сердечність. Якщо в 
ХІХ ст. у Росії музику Д. Бортнянського критикували за італійські 
впливи, то в Україні її сприймали як свою. Михайло Вербицький 
у 60‑х роках ХІХ ст. писав, що Д. Бортнянський «є в українців, 
тим, ким у Західній Європі є Моцарт і Гайдн» 24. Станіслав Люд‑
кевич уперше писав про українські національні риси в музиці 
Д. Бортнянського і зазначив, що митець підняв вокальний стиль 

24 Вербицький  М. Про спів музичний. Галичина  : альманах. Львів, 1863. 
Кн. І. Вип. 2. С. 139.
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a capella «до можливих границь техніки, до особливого розквіту 
оригінальності та встиг накласти на нього також очевидну націо‑
нальну співочу печаль, яка зразу мусить вразити і дійсно вражає 
музикальних чужинців як щось нове і оригінальне <...> Взагалі 
збірник духовних творів Бортнянського – се велика скарбниця, 
у якій невичерпною масою лежать жемчуги та шедеври вокаль‑
но‑хорової музики a capella <...> Ця скарбниця нам тим дорожча, 
що вона є зразком найвищим вицвітом української вікової во‑
кальної культури»  25. Оригінальність музики Д. Бортнянського 
відчував і французький композитор Г.  Берліоз. Почувши його 
твори в 40‑х роках ХІХ ст. і висловлюючи захоплення ними, він 
відзначав: «У всіх цих творах проявляється справжнє релігійне 
почуття, а нерідко і той своєрідний, ніби містичний настрій, під 
впливом якого слухач поринає в споглядання, сповнене про‑
никливого екстазу. Ці твори позначені рідкісною майстерністю 
в поводженні з хоровими масами, дивовижним поєднанням 
відтінків, повнозвучністю гармонії і, – що абсолютно дивовиж‑
но – незвично вільним розташуванням голосів, явною зневагою 
до всіх правил, перед якими схилялися як попередники, так і 
сучасники Бортнянського, і особливо італійці, чиїм учнем його 
вважали»  26. Духовні твори Д. Бортнянського, позначені націо‑
нальними рисами, відрізняються від його світських компози‑
цій – опер і камерних творів, у яких композитор наслідував сти‑
льові особливості італійської та французької музики.

Таким чином, українське музичне мистецтво протягом ХVІІ–
ХVІІІ ст., запозичуючи досягнення інонаціональних культур та 
адаптуючи їх, виходило на рівень тогочасної європейської куль‑
тури. Поступово увиразнювалося «своє», яке еволюціонувало й 
досягало ознак ідентичності. 

На підхід до втілення національного в ХІХ ст. суттєво вплину‑
ли ідеї німецького філософа Г. Гердера (1744–1803), які поширили‑
ся на все європейське культурне середовище епохи романтизму. 
Він відзначив особливий характер кожної нації, зумовлений «на‑

25 Людкевич С. Д. Бортнянський і сучасна українська музика. С. Людкевич. 
Дослідження, статті, рецензії, виступи. Львів, 1999. С. 317–318.

26 Берлиоз Г. Избранные статьи. Москва, 1956. С. 324–325.
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родним духом», який зберігає сталі ознаки незалежно від полі‑
тичних обставин. За допомогою національної мови вони переда‑
ються від покоління до покоління в легендах, міфах, фольклорі. 
Тому, за Г. Гердером, мова, культура, зокрема фольклор, визнача‑
ють національну самобутність. У розкритті «народної душі» він 
надавав пріоритет саме фольклору, зокрема музичному.

Ці ідеї підхопила епоха романтизму, в  мистецтві якої праг‑
нення до втілення національної неповторності через звертання 
до фольклору є однією з визначальних тенденцій. 

У ХІХ ст. в Україні, як і в інших країнах Європи, також ви‑
ник особливий інтерес до музичного фольклору. Про це свідчать 
надруковані збірники народних пісень М. Цертелєва, М. Макси‑
мовича, В.  Залеського, А.  Єдлічки, А.  Коціпінського, О.  Рубця, 
М.  Лисенка та  ін. Композитори здійснювали аранжування на‑
родних пісень і використовували їх у своїх творах. Це був важ‑
ливий етап на шляху до створення національної ідентичності в 
українській професійній музиці. Визначальну роль у цьому зі‑
грав М. Лисенко, котрий свідомо прагнув досягти в музиці укра‑
їнської етнонаціональної ідентичності й доклав для цього багато 
зусиль. Усі великі здобутки Лисенка на цьому шляху зумовлені 
глибоким патріотизмом митця, його національною свідомістю, 
відданістю українській справі. Композитор називав себе «глибо‑
ким, гостро пересвідченим патріотом». 

Аналіз теоретичних праць М. Лисенка, його листів та спогадів 
про нього дозволяє дійти висновку: композитор усвідомлював 
необхідність створення такої української музики, яка б відзнача‑
лася національною ідентичністю і завдяки цьому могла би стати 
«суб’єктом» у світовому музичному просторі. В одному з листів 
до Ф. Колесси (1896) композитор писав: «Європа зі своїм обме‑
женим мажором і мінором мало не все промовила вже світові у 
творах величних своїх геніїв, нам же ще, хіба, тільки між люди 
припадає доба з’явитись. Наша пісня в широкому світі європей‑
ському занадто молода, свіжа, нова, – їй належить  будущина» 27. 

27 Лист М.  В.  Лисенка до Ф.  М.  Колесси №  242 від 22  квітня 1896  р. Ли-
сенко М. В. Листи / упоряд., передм., комент., Р. М. Скорульська. Київ : Муз. 
Украї на, 2004. С. 258.
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М. Лисенко, даючи в листах поради іншим композиторам, на‑
голошував на необхідності засвоєння європейського музично‑
го досвіду й створення національної оригінальності. Він писав: 
«Для того, щоб краще оцінювати свою, треба добре пригляну‑
тись, зучити загально‑європейську музику в різних її напря‑
мах, – класичному, романтичному, еклектичному. Все це добре 
розкушувати, вивчити та й доплисти й до свого; оттоді зрозу‑
мієш одміни свого галуззя од загального кореня і всю красу ори‑
гінальну уподобаєш» 28. 

Для М. Лисенка, як і для інших європейських композиторів‑ро‑
мантиків, прерогативою у створенні національного самобутнього 
була опора на музичні фольклорні джерела. На середину ХІХ ст. в 
Україні ще мало було опубліковано зразків українського музич‑
ного фольклору, не вистачало й теоретичних розробок. Компози‑
тор усвідомлював, яким неоціненним народнопісенним скарбом 
володіє український народ, тому одним з особливо важливих на‑
прямків діяльності М.  Лисенка стало збирання і публікація на‑
родних пісень, створення їх аранжувань і написання теоретичних 
розвідок про народну пісню. У цьому він не має рівних серед євро‑
пейських композиторів ХІХ – початку ХХ ст. У результаті багато‑
річної праці М. Лисенко записав близько півтори тисячі народних 
пісень і здійснив понад 500 їх аранжувань майже з усіх жанрів 
музичного фольклору. Композитор уперше здійснив нотні записи 
українського епосу – дум від кобзаря Остапа Вересая. 

Аранжування народних пісень стало для М. Лисенка лабора‑
торією формування українського національного стилю. Вели‑
ся пошуки відповідної музичної мови в опрацюванні народної 
пісні. У процесі еволюції цього жанру композитор започаткував 
новий тип аранжувань народних пісень, які сприймаються як 
авторські твори. По цьому шляху пішли його послідовники  – 
М. Леонтович, К. Стеценко, О. Кошиць, С. Людкевич та ін. 

Етнонаціональна ідентичність музики М.  Лисенка прояви‑
лася у комплексі ідей, тем та образів, що представляють музич‑

28 Лист М. В. Лисенка до С. П. Дрімцова № 470 від 30 жовтня 1907 р. Лисен-
ко М. В. Листи... С. 421.
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ний український світ. Значну роль у цьому відіграло написан‑
ня композитором великої кількості (понад 90) творів на тексти 
Т. Шевченка. Уперше в його музиці набула багатогранного вті‑
лення історична й козацько‑гайдамацька тематика, до якої в 
українському суспільстві в другій половині ХІХ ст. був особли‑
вий інтерес. У творах з козацькою тематикою звучить ідея націо‑
нальної волі, мотиви козацької героїки і слави, а також неволі в 
полоні й боротьби за волю, мотив зрадництва України, докір не‑
далекоглядній політиці Богдана Хмельницького. У деяких тво‑
рах з такою тематикою відображена не тільки туга за минулою 
славою і героїзмом, а й віра в непереможну силу і дух українсько‑
го народу (кантата «Б’ють пороги»). 

У героїчних, героїко‑епічних, ліричних та жартівливих му‑
зичних образах композитор розкривав психологію «української 
душі», особливості українського характеру. Деякі думки Лисенка 
в його праці «Характеристика музичних особливостей україн‑
ських дум і пісень у виконанні Вересая» свідчать, що композитор 
намагався усвідомити психологію українців. Зокрема, він писав, 
що на мелодиці народних пісень позначився тип українця «ми‑
ролюбивого й глибокого характером, палкого й пристрасного з 
природи, з естетичним почуттям і з розумом споглядальним» 29. 

М.  Лисенко, спираючись на фольклорні джерела, уперше 
створив зразок яскраво самобутнього національного стилю в 
межах історичного романтичного стилю. Ця національна само‑
бутність виявилася не тільки у творах, які мають інтонаційну 
близькість із фольклором, а  й в інших, які не виявляли такої 
ознаки. Дослідники звертали більшу увагу на досягнення Лисен‑
ка як інтерпретатора народнопісенних джерел і недооцінювали 
значну частину його композицій переважно з ліричною темати‑
кою (фортепіанні, камерно‑вокальні твори), які не мали прямо‑
го зв’язку з фольклором. У них він, адаптуючи стильові засади 
романтизму, створив індивідуальний стиль з національним ко‑
лоритом. До них, зокрема, відносяться його нечисленні духовні 

29 Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і 
пісень у виконанні кобзаря Вересая. Київ : Муз. Україна, 1978. С. 36.
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твори: «Херувимська пісня», псалом «Камо піду от лиця твоєго, 
Господи», кондак «Діва днесь пресущественного раждаєт», мо‑
литва «Боже великий єдиний, Русь‑Україну храни». Цією молит‑
вою досі завершують служби Божі в українських православних 
та греко‑католицьких церквах, вона є артефактом релігійної та 
національної консолідації. Творами на релігійні тексти М.  Ли‑
сенко розпочав новий етап розвитку української духовної музи‑
ки, позначений прикметами національної ідентичності.

Національна самобутність музики М.  Лисенка проявилася і 
в жанровій специфіці. Творячи в типових для романтизму жан‑
рах, композитор зумів наповнити їх новою національною харак‑
терністю, інтонаційністю й стилістикою, створити національні 
різновиди романтичних жанрів (романс‑дума, хорова поема, 
фортепіанні рапсодії), різні жанри національної опери (історико‑ 
героїчна народна драма, лірико‑комічна опера, лірико‑фантас‑
тична опера, камерна лірична опера, комічна опера з сатирични‑
ми рисами, опера‑пародія, дитяча опера). У  музиці М.  Лисенка 
з’явилася національно увиразнена цілісна система музичної мови 
(мелодика, гармонія, поліфонія), а також музична форма. Усе це 
дає підстави дійти висновку, що в його творчості сформувалася 
українська національна модель романтичного стилю.

Музика М.  Лисенка ще за його життя була популярною не 
тільки серед патріотичної української інтелігенції, але й серед 
широких верств українського суспільства. Про це писав сучас‑
ник композитора Іван Франко: «Ім’я його стає у нас щораз більш 
звісним, а  його утвори щораз більше любленими. Ніякий кон‑
церт русько [українсько. – Л. К.] народний не обходиться без ком‑
позицій Лисенка, ба вже й по многих руських домах, як у Львові 
так і по краю, все більше й більше співають й грають його твори, 
особ ливо нашою молодіжжю, в котрій Лисенко має найщиріших 
і найгарячіших прихильників»  30. Український громадський 
діяч і публіцист Віктор Андрієвський (1885–1967) у розвідці про 
М. Лисенка писав: «Робота Лисенка мала величезний вплив і зна‑

30 Франко І. Микола Віталійович Лисенко. Іван Франко про музику / упо‑
ряд. Тамара Коноварт. Львів, 2006. С. 11.
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чення для українського громадянства обабіч Збруча. Насампе‑
ред його збірники українських народних пісень зробили велике 
діло для піднесення культурно‑музичного рівня і національної 
свідомості серед української інтелігенції. До появи першої “со‑
роківки” [збірки аранжувань народних пісень Лисенка. – Л. К.] 
на Придніпрянщині українська інтелігенція співала звичайно 
московські пісеньки та сентиментальні романси. З  появою ви‑
пусків Лисенкових пісень майже у кожній інтелігентній роди‑
ні, де тільки було фортепіано, можна було побачити ті збірники. 
Пісні ті співали в родиннім колі й на аматорських виставах, які 
все частіше стали влаштовуватися на провінціях. Організову‑
ються хори аматорів, що виконують на виставах та концертах 
пісні з його “сороківок” і “десяток”»  31. Таким чином, збірники 
аранжувань народних пісень, укладених М.  Лисенком, та його 
власні твори були важливим чинником у процесі формування 
національної ідентичності. 

У націотворчих процесах в Україні, пробудженні націо‑
нальної свідомості особливо важливим був других напрямок 
діяльності М. Лисенка – ознайомлення слухачів на Лівобереж‑
ній Україні з багатствами української народної та професійної 
музики. Через послідовну русифікаторську політику царського 
самодержавства українська музика в містах не звучала. Долаючи 
заборони та переслідування, Лисенко майже півстоліття орга‑
нізовував хорові концерти, концертні хорові подорожі, камерні 
концерти, у  яких сам брав участь як піаніст і диригент. Софія 
Русова у спогадах писала: «Лисенко був живим уособленням бо‑
ротьби за визволення України. Його концерти ширили цю ідею 
в серцях людей найменше свідомих. Куди б він не приїздив із 
своїм хором, скрізь прокидалось прибите російськими переслі‑
дуваннями національне українське почуття, починала лунати 
українська мова, українська пісня» 32. «Кожний концерт Лисенка 

31 Андрієвський  В. Микола Лисенко. В  соту річницю з дня народження. 
Львів : УАН у Львові, 1942. С. 31.

32 Русова С. Микола Лисенко (Спомини). Микола Лисенко у спогадах сучас-
ників : у 2 т. / упоряд., передм., та коментар Р. Пилипчука. Київ : Муз. Україна, 
2003. Т. І. С. 171.
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був національно‑музичним святом» 33. Вони відбувалися в різних 
куточках Наддніпрянської України. У листі до Ганни Барвінок, 
дружини П. Куліша, Лисенко писав: «Об’їздив усю Полтавщину 
і у Київщині був, у Черкасах та Смілі. Виїздив трохи більше як 
місяць. Б у д и в  з а с п а н и х  з е м л я к і в  п і с н я м и 
[розрядка наша. – Л. К.]» 34. Тому, за словами молодшого сучас‑
ника композитора, відомого літературознавця Сергія Єфремова, 
Лисенко був найдужчим пропагандистом українства, «інтим‑
ною силою» українського руху 35. 

Таким чином, у процесі створення національної ідентичності 
українського музичного мистецтва М. Лисенко своєю творчістю 
та багатогранною діяльністю проклав шлях для наступних поко‑
лінь, яким пішли його послідовники (М. Леонтович, К. Стецен‑
ко, С. Людкевич, О. Кошиць та ін.).

Видатний композитор, славетний диригент Олександр Ко‑
шиць, який вчився в школі М.  Лисенка, допомагав йому в хо‑
ровій справі, писав: «Скажемо одне, що коли великі наші поети 
оперували вже готовим українським словом, то Микола Віталі‑
йович одкрив новий національний світ у широкій світовій му‑
зичній справі, і що той прекрасний, так би мовити, ідейно‑ро‑
мантичний настрій суспільства на протязі більше півстоліття 
виховувався його духом і, ним натхнений, він міг поставити і 
дати потугу до вирішення тих національних ідеалів, якому ми 
свідками. Ім’я такої людини не належить лише історії; воно за‑
вше буде на устах кожного українця, що далі, то більше, в міру 
того, як буде зростати наша національна свідомість» 36.

33 Русова С. Микола Лисенко (Спомини)... С. 167.
34 Лист М. В. Лисенка до О. М. Куліш (Ганни Барвінок) від 30 липня 1899 р. 

Там само. С. 290.
35 Єфремов С. Інтимна сила. Рада. 1912. 29 жовтня. С. 5–6.
36 Кошиць  О. Спогади  / передмова М.  Головащенка. Київ  : Рада, 1995. 

С. 369.
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УКРАЇНСЬКА МУЗИКОЗНАВЧА 
НАУКА НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 

1930 ‑х РОКІВ:  
(погляд крізь призму логіки її історії)

У сучасних наукових працях, що стосуються різних сфер куль‑
тури 1930‑х років, поки що не склалися єдині концепційні заса‑
ди осмислення зазначеного культурно‑історичного етапу. Проте 
його об’єктивне осмислення є необхідним для формування не‑
упереджених уявлень про культурний процес ХХ  ст. загалом, 
а відтак – і для розуміння його стану сьогодні, в епоху тоталь‑
ної глобалізації та інформатизації світу, створення науково об‑
ґрунтованих побудов прогностичного характеру. Це стосується й 
української музикознавчої науки, що є саморефлексією музично‑
культурного процесу, специфічно відтворює його конкретно‑іс‑
торичну специфіку в особливостях свого предмета, методології, 
провідної проблематики, концептуальних засад, структури тощо. 

Попри уніфікаційні процеси, музикознавство Наддніпрян‑
ської України 1930‑х  років є неоднорідним, змінюваним упро‑
довж зазначеного десятиліття явищем, у  якому специфічно 
роз крилася вся складність тогочасної музичної культури в її 
синхронному й діахронному зрізах. У ньому було відображено 
масштаби трагізму того періоду її розвитку, згубні наслідки гру‑
бого екстремізму й волюнтаризму в управлінні мистецьким і на‑
уковим процесами, що навіть із часом важко було знівелювати, 
а подеколи вони призводили до непоправних втрат. Водночас у 
музикознавчій науці давалися взнаки різні форми взаємодії про‑
явів жорсткої регламентації художніх та наукових пошуків і та‑
лановитої творчої думки, фахової культури, досвіду конкретних 
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музикознавців. В умовах масових репресій і нищення всього, що 
не відповідало примітивним і догматичним, сформованим «зго‑
ри» вихідним теоретико‑методологічним засадам або не зазна‑
ло спотворення під їх тиском, однак, відбувалося не помітне для 
поверхневого погляду «проростання» іманентної логіки історії 
музикознавства. Адже воно є невід’ємною складовою загально‑
наукового знання, культури як систем, що організуються та ре‑
гулюються самі по собі, виявляють власну, об’єктивну логіку їх 
еволюції за будь‑яких несприятливих каузальних обставин у 
своєрідних, часто зовні прихованих формах. У зазначеній сфері 
знання мала місце винятково важлива для виживання тогочас‑
ної культури її риса – завуальована спадковість, а отже, безпе‑
рервність її розвитку впродовж ХХ ст. За їх відсутності не від‑
булися б якісні зрушення в усіх сферах музичної практики й 
теорії, що почали даватися взнаки в 1950‑х, рельєфно виявилися 
в 1960–1980‑х роках, відбуваються сьогодні. 

Регресивні зміни в українській музикознавчій науці 1930‑х 
років виразно виступають при порівнянні її тогочасного ста‑
ну й рівня розвитку та досягнутого нею на кінець 1920‑х років. 
Упродовж другої половини ХIХ – першої третини ХХ ст. сфор‑
мувалася власна, українська освітня база музикознавчої науки. 
Тоді виникли курси музично‑історичних та музично‑теоретич‑
них дисциплін у консерваторіях, Музично‑драматичній школі 
М.  Лисенка, музучилищах ІРМТ, навчальних духовних, при‑
ватних музично‑освітніх закладах, музично‑наукові факуль‑
тети, зокрема в Київській консерваторії, науково‑теоретичне 
відділення в Музично‑драматичному інституті ім. М. Лисенка, 
секція історії та етнографії музики при дослідчій кафедрі мис‑
тецтвознавства ВУАН, науковий відділ Музичного товариства 
ім. М. Леонтовича, науково‑дослідна секція ВУТОРМу в Харко‑
ві тощо. Cформувалася кадрова, видавнича база музикознавчої 
науки, було відкрито музичні бібліотеки. Отже, викристалізува‑
лась інфраструктура в межах музичної культури, на яку безпо‑
середньо спирається музикознавство. 

Упродовж першої третини ХХ ст. воно утвердилось як науко‑
ва галузь, залучена до провідних тенденцій розвитку тодішнього 
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наукового знання (пов’язана з його фундаментальними ідеями, 
концепціями, методами, провідними надбаннями європейської 
думки про музику), окреслена у своїй національній специфіці 
його невід’ємна складова. Упродовж невеликого хронологічно‑
го відтинку  – першої третини ХХ  ст.  – вона пройшла великий 
шлях, позначений істотними змінами. У  той час не лише було 
утворено певну її емпіричну основу (історично перший щабель 
формування наукової дисципліни). Вітчизняні дослідники роз‑
робляли проблеми теоретичного рівня  – осмислювали доціль‑
ність використання в музикознавстві певних ідей, методів інших 
наук, порушували концептуальні питання історії української 
музики (її хронологічного обсягу, цілісності, національної спе‑
цифічності) тощо. До наукового й педагогічного процесів уві‑
йшла створена Б.  Яворським на початку ХХ  ст. у Росії теорія 
ладового ритму. Відбувся перший етап кристалізації зазначе‑
ної наукової сфери як системи наукових дисциплін. Діяльність 
М. Грінченка та Б. Яворського в Києві, С. Богатирьова в Харкові, 
учня М. Римського‑Корсакова В. Малішевського, а також М. Ві‑
лінського, К. Кузнецова (який, до речі, одним із перших у Європі 
почав читати історію музики як історію стилів) в Одесі, низки ін‑
ших талановитих педагогів ознаменувала початок формування в 
Україні музикознавчих шкіл 1. 

Таким чином, на межі 1920–1930‑х років в українському му‑
зикознавстві визріли потужні імпульси для виходу на історич‑
но наступний щабель розвитку, що, утім, був досягнутий лише в 
1960–1980‑х роках. Його безпосередня генетична пов’язаність із 
надбаннями 1920‑х років рельєфно виступає при наведенні на‑
віть окремих прикладів також порівняльного характеру. У дру‑
гій половині ХХ  ст. до наукового обігу увійшли великі масиви 
джерельного матеріалу. У процесі вироблення методів роботи з 
ним залучалися й адаптувалися до специфіки відповідних видів 
джерел, а також музикознавства дані джерелознавства, археогра‑
фії, текстології, епістології, у зв’язку з цим активізувався процес 
формування усього циклу допоміжних (спеціальних) музично‑

1 Немкович О. Українське музикознавство ХХ століття як система науко‑
вих дисциплін. Київ, 2006. 534 с.
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історичних дисциплін. Відтак історичне музикознавство актив‑
но перетворювалося на розгалужену підсистему музикознавчої 
науки. На цій основі дедалі рельєфніше окреслювався «другий 
концепційний ряд», що формувався не «згори», а «знизу», спи‑
рався на дані конкретного фахового аналізу, відтак підготував 
необхідну іманентну основу для концепційних змін у цій науко‑
вій галузі на межі ХХ–ХХI ст.

Зазначений процес було започатковано в першій третині 
ХХ ст. у зв’язку з активною тоді джерелознавчою роботою (фік‑
сація, відбір, описання, систематизація та класифікація, підго‑
товка до друку, публікація джерел), стосовною історії україн‑
ської музичної культури. Вона вписувалась у більш широку й 
потужну тоді тенденцію формування джерелознавчої бази на‑
укової україністики сукупністю народознавчих дисциплін, пер‑
ші кроки на шляху створення теоретико‑методологічних засад 
джерелознавчої роботи. Цим було закладено підвалини для фор‑
мування музично‑історичної концепції, основні ідеї якої дістали 
продовження на сучасному етапі. 

У 1960–1980‑х роках національна музикознавча наука досягла 
якісно вищого щабля розвитку, значно розвиненішою стала її ін‑
теграція‑диференціація. З одного боку, було продовжене активне 
формування або розвиток раніше сформованих, започаткованих 
у першій третині ХХ ст. музикознавчих дисциплін та проблем‑
но‑тематичних напрямів (історичного й теоретичного музико‑
знавства як багатопрофільних наукових сфер, музичної есте‑
тики, соціології, психології, музикознавчої гілки культурології, 
циклу допоміжних музично‑історичних дисциплін тощо). З дру‑
гого, мала місце інтенсифікація міждисциплінарних зв’язків як 
усередині музикознавства, так і між ним та іншими – точними 
й гуманітарними  – науками. Згадані докорінні зрушення орга‑
нічно вписувалися в контекст провідних тенденцій розвитку 
тогочасного наукового знання, перенесення в ньому акценту з 
домінуючої в першій половині ХХ ст. диференціації знань на їх 
інтеграцію в другій його половині. 

Саме в контексті цих міждисциплінарних контактів, значною 
мірою започаткованих у першій третині ХХ  ст. (у  той час  – із 
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філософією, естетикою, історіографією, етнологією, етномузи‑
кологією, літературознавством, мовознавством, лінгвістикою, 
джерелознавством, соціологією, психологією, психофізіологією,  
фізикою, зокрема акустикою та багатьма ін.), сформувалися 
ідеї, концепції, теорії, методи, підходи, принципи досліджен‑
ня, що великою мірою визначили стан і рівень розвитку укра‑
їнського музикознавства 1960–1980‑х  років. У  другій половині 
ХХ ст. це, зокрема, метод цілісного аналізу музичних творів та 
введення до вузівських навчальних програм відповідного на‑
вчального курсу, що прийшов на зміну курсу аналізу музичних 
форм, був одним із основних втілень переходу від дискретного 
вивчення музичної композиції до її осмислення як художнього 
цілого. Поміж відповідних передумов у 1920‑х  роках, зокрема, 
одне з важливих положень теорії ладового ритму Б. Яворського, 
що полягало в необхідності розгляду ладового аспекту твору у 
взає модії з іншими – ритмічним, формальним, драматургічним, 
композиційним. У цьому сенсі характерним є і поєднання в од‑
ному логічному ланцюгу в аналізі музичної композиції різних за 
ступенем узагальнення його аспектів. Полюсами такого ланцю‑
га були, з одного боку, сполучення двох (стійкого й нестійкого) 
звуків, тобто інтонації як прояву ладових відношень, з другого – 
зіставлення наймасштабніших частин музичного цілого, що та‑
кож тлумачилися як прояв ладових відношень. Зазначеній теорії 
була притаманна комплексність підходу до аналізу музичного 
твору, взаємодія теоретичного, естетичного, психологічного ра‑
курсів дослідження 2. Указані ідеї вчителя засвоїли його україн‑
ські учні та послідовники. 

У 1970–1980‑х роках відбулася специфікація системного під‑
ходу у сфері музикознавства, що був одним із методологічних 
явищ, у  яких найвиразніше фокусувалося перенесення акцен‑
ту з диференціації на інтеграцію знань у цій науковій царині в 
другій половині ХХ  ст. Серед передумов системного підходу у 
1920‑х  роках, зокрема, ідеї структуралізму, функціональності 
(у тому числі розкриті в контексті генетичних зв’язків Б. Явор‑

2 Яворский Б. Строение музыкальной речи. Материалы и заметки. Моск‑
ва : Тип. Г. Аралова, 1908. Ч. 1–3. 100 с.
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ського з функціональною школою європейського музикознав‑
ства) в музично‑теоретичних працях.

Розробка методології аналізу сучасного музичного мистецтва, 
де не «працював» інтонаційний метод, залучення й водночас ви‑
значення доцільних меж застосування методів точних наук (кі‑
бернетики, статистики, математики тощо) мала своєю історич‑
ною передумовою орієнтацію в 1920‑х  роках на тодішні точні 
науки‑лідери у пошуках критеріїв музикознавства як науки. 

Музикознавча наука рельєфно розкрилась як дворівнева систе‑
ма, представлена розвиненими емпіричним та теоретичним (ство‑
рення теорій – музичної артикуляції, музичної мови й музичного 
мовлення, жанру тощо; вивчення категорій музикознавства, що 
спиралося на дані фахового аналізу, праця над конкретно‑музико‑
знавчими аспектами методологічних проблем тощо) рівнями 
знання. Почав формуватися метатеоретичний рівень цієї науки 
(спочатку у статтях, де об’єктом стало музикознавство). Перші ж 
звернення до музикознавства як об’єкта осмислення також сяга‑
ють часів його кристалізації в першій третині ХХ ст., коли слово 
про музику інтенсивно перетворювалося на науку, отже, одними 
з пріоритетних тоді були питання критеріїв науковості зазначеної 
новосформованої тоді гілки загальнонаукового знання. 

Усе вищезазначене засвічувало утворення в нових умовах і 
формах «арки» між надбаннями музикознавства першої трети‑
ни й другої половини ХХ ст., що специфічно виявлялась у різ‑
них сферах культури. На думку С. Кримського, друга половина 
століття дала відповіді на питання, які поставив його початок, 
водночас у межах останнього мало місце «закидання вперед», 
окреслилися імпульси, які пронизали все ХХ ст., особливо другу 
його половину. Наведені окремі приклади свідчать, що в першій 
третині ХХ ст. і, насамперед, у 1920‑х роках у цій науковій галузі 
було нагромаджено значний потенціал для подальшого досяг‑
нення вказаних результатів. 

Однак на межі 1920–1930‑х років відбулася різка дестабіліза‑
ція новосформованої системи наукових музикознавчих дисцип‑
лін. Руйнівних ударів зазнала кадрова панорама українсько‑
го музикознавства, що в 1930‑х  роках утворювалася частково 
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молодим тоді поколінням (В.  Довженко, І.  Белза, А.  Ольхов‑
ський, В. Дяченко, О. Білокопитов, М. Гейліг, О. Шреєр‑Ткачен‑
ко, Т. Шеффер, Л. Файнштейн, Т. Тихонова, А. Гозенпуд та  ін.), 
частково ж фахівцями, які сформувалися, здійснили певний 
внесок у наукову та/або педагогічну складові музикознавства 
попереднього періоду й у зазначене десятиліття продовжували 
свою творчу діяльність (К.  Квітка, Г.  Хоткевич, М.  Грінченко, 
Д. Ревуцький, С. Богатирьов та ін.). Проте з різних, зокрема по‑
літичних причин продовжувався відтік музикознавців за межі 
України. Іще в 1920‑х  роках за кордон виїхав М.  Бойченко. На 
початку 1930‑х років у Росію виїхав К. Квітка, який у такий спо‑
сіб намагався уникнути репресій. Один із найвизначніших у 
колишньому СРСР, провідний тоді в Наддніпрянській Україні 
музикознавець‑теоретик С. Богатирьов та відомий учений‑сла‑
віст, літературознавець, композитор, музикознавець І. Белза на 
початку 1940‑х років також емігрували до Росії. 

Насамперед представників старшого покоління торкнулися 
репресії. Адже вони були носіями немарксистського світогляду, 
наукових ідей і концепцій, що не вкладалися у створене на основі 
сталінського варіанту марксизму естетичне вчення й відповідну 
схему національного та світового історико‑культурного процесу. 
Низка провідних тоді науковців зазнала морального та, потім, фі‑
зичного знищення. Так, у 1930‑х роках у результаті репресій були 
позбавлені життя Г. Хоткевич і Я. Юрмас. Одного із заснов ників 
АПМУ О. Білокопитова 1937 року несправедливо було звинува‑
чено по справі Українського радіокомітету й розстріляно 3. В оку‑
пованому Києві на початку війни загинув Д.  Ревуцький. Після 
вій ни ім’я Д. Ревуцького зникло з контексту культури, його праці 
було вилучено з бібліотек та передано в закриті фонди. Першою 
спробою повернення його імені із забуття стала публікація стат‑
ті М. Рильського «Учитель словесності» в газеті «Вечірній Київ» 
(1964), а  потім у журналі «Огонек». Лисенкознавчий доробок 
Д.  Ревуцького (друковані й рукописні матеріали) побачив світ 
лише 2003 року у праці: Ревуцький Д. «Микола Лисенко. Повер‑

3 Кузик В. Справа радіокомітету. Рік 1937. Музика. 1994. № 3. С. 22–24.
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нення першоджерел» (Київ, 2003, вступна стаття, упорядкування 
текстів – В. Кузик). М. Грінченко був звинувачений у «буржуаз‑
ному націоналізмі» 4, звільнений з роботи та ув’язнений. У кон‑
текст музичної культури (як працівник Інституту фольклору) він 
повернувся 1938 року тяжко хворим. Після пережитого провід‑
ний у 1920‑х роках історик‑музикознавець не міг продовжувати 
розробку музично‑історичної проблематики. 1942  року він пі‑
шов з життя, а його ім’я замовчувалося майже до кінця радян‑
ської доби, згадувалось у вузівських курсах історії української 
радянської музики здебільшого у зв’язку з «початковими, недо‑
сконалими» спробами написання історії української музики на 
засадах «буржуазної історіографії». Першим, сміливим кроком у 
переоцінці зробленого М. Грінченком стала підготовка до друку 
й публікація збірки його праць М. Гордійчуком у 1959 році 5. На‑
прикінці ХХ – на початку ХХI ст. у низці розробок О. Немкович із 
проблем історії українського музикознавства 6 відбулось осмис‑
лення наукової спадщини М. Грінченка в контексті української 
музичної культури кінця ХIХ – першої третини ХХ ст. 

Нові кадрові втрати внаслідок репресій, загибелі музико‑
знавців на фронті, передчасної втрати здоров’я в тяжкі воєнні й 
перші повоєнні роки українське музикознавство понесло впро‑

4 Білокопитов О. Викрити й розтрощити до кінця націоналізм на музич‑
ному фронті УСРР. Радянська музика. 1934. № 1. С. 18–44.

5 Грінченко М. Вибране / упоряд. і ред. М. Гордійчука. Київ : Держ. вид‑во 
образотворчого мистецтва і муз. літератури УРСР, 1959. 530 с. 

6 Немкович  О. Українське музикознавство ХХ  століття як система на‑
укових дисциплін. Київ, 2006. 534 с.; Немкович О. Предмет українського іс‑
торичного музикознавства кінця ХIХ – 20‑х рр. ХХ ст. / НМАУ ім. П. І. Чай‑
ковського. Українське музикознавство  : наук.-метод. збірник. Київ, 2001. 
Вип. 30. С. 15–34; Немкович О. Видатний український історик‑музикознавець: 
(М.  О.  Грінченко). Музична україністика: сучасний вимір  : зб. наук. статей 
пам’яті композитора й музикознавця, доктора мистецтвознавства, професо-
ра Антона Мухи. Київ, 2009. Вип. 3. С. 141–155; Немкович О. Неопублікована 
«Історія української музики» М. Грінченка в історико‑культурному контексті 
другої половини ХIХ – першої третини ХХ ст. (перша стаття циклу). Музична 
україністика: сучасний вимір  : зб. наук. праць. Київ, 2012. Вип.  7  : Постать 
Миколи Лисенка в європейському й національному історико-культурному кон-
тексті. С. 138–152 та ін.
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довж 1940‑х років. На фронті загинув В. Дяченко, у німецькому 
полоні – С. Ананьїн. Уже після війни на 10 років ув’язнення був 
засуджений В. Костенко. Наприкінці 1940‑х років, під час ідео‑
логічної кампанії, присвяченої боротьбі з космополітизмом, 
несправедливої критики зазнала творча діяльність Л.  Хінчин, 
А. Гозенпуда, М. Ґейліґ, М. Береговського та  ін. Такої кількості 
вчених і створеного ними сукупного доробку могло б вистачити 
для репрезентації музикознавчої науки будь‑якої європейської 
країни. В Україні ж вилучення названих постатей із музикознав‑
чого процесу було особливо помітним із огляду на його нечис‑
ленну кадрову панораму в той час. Вітчизняне музикознавство, 
загалом культура втратили визначних особистостей, частина 
яких, утім, уславила інші національні музикознавчі традиції, на‑
самперед російську. 

Унаслідок таких втрат на певний час припинилася розробка 
низки провідних наукових напрямів, адже з огляду на невели‑
кий кадровий показник, розробка деяких напрямів здійснювала‑
ся лише одним ученим. Нечисленним був кадровий показник і у 
сфері педагогіки. Так, Р. Гліер, С. Богатирьов, В. Золотарьов зро‑
били вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих 
музикознавців‑теоретиків в Україні, отже, їх виїзд за її межі озна‑
чав помітні втрати в цій сфері музичної освіти, а відтак і теоре‑
тичного музикознавства як наукової галузі. Разом із еміграцією 
М.  Бойченка перервалися спеціальні музично‑теоретичні дослі‑
дження новочасних ознак музичної мови. Видатним музикознав‑
цем радянського часу став В. Цуккерман, який починав свій твор‑
чий шлях в Україні. З  його іменем (поряд із іменем Л.  Мазеля) 
найбільшою мірою пов’язані вищевказані зміни в музикознавчій 
науці другої половини ХХ ст., стосовні переходу від дискретного 
до цілісного аналізу музичної композиції. С. Богатирьов здійснив 
визначний внесок у вивчення проблем поліфонії, працював над 
ними в український період його життя, однак завершені й опублі‑
ковані відповідні праці були вже в Москві в повоєнні роки. У про‑
цесі відновлення й продовження із часом розвитку цих напрямів 
молодшими генераціями музикознавців лише поступово напра‑
цьовувалися знання, досвід, культура наукового дослідження, 
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втрачені за короткий час у 1930‑х роках. Лише в 1970–1980‑х роках 
ці напрями знову були представлені іменами відомих українських 
музикознавців‑учених, приміром, Н.  Горюхіної у сфері аналізу 
музичних творів, В.  Задерацького, Н.  Герасимової‑Персидської, 
М. Тіца, О. Ровенка – у сфері поліфонії та ін. 

Деструктивні процеси в музикознавчій думці спочатку дали‑
ся взнаки в її найбільш мобільній складовій – музичній журна‑
лістиці, зміст якої вже з 1929 року зумовлювався уніфікованими 
вихідними засадами, позначався нігілізмом щодо національних 
здобутків культури попередніх періодів. Домінуюча у фаховій 
періодиці першої половини 1930‑х років агресивна політизована 
публіцистика не мала нічого спільного з фаховим підходом до 
висвітлення явищ культури, виконувала певне ідеологічне замов‑
лення – нищення останніх проявів художньої і наукової творчос‑
ті періоду національного культурного відродження. Так, вража‑
ючу картину тотального войовничого заперечення наявних тоді 
музично‑культурних здобутків (музикознавчої науки, етномузи‑
ко логії, театру, освіти, видавничої справи) репрезентовано у 
масштабній статті О.  Білокопитова «Викрити й розтрощити до 
кінця націоналізм на музичному фронті УСРР» 7. У ній об’єктом 
морального знищення стали: автор праць із питань вокальної пе‑
дагогіки М. Михайлов (за «буржуазний академізм»), композитор 
і музикознавець В.  Костенко (зокрема, за пропозицію створити 
«при музичних інститутах кафедри національної музики», від‑
сутність «класового підходу» в аналізі українського музичного 
процесу, «намагання спрямувати творчість наших композиторів 
націоналістичним шляхом Лисенка»), М. Грінченко (за «націона‑
лістичні позиції», що «вже переросли в цілу концепцію», за те, що 
«термін нація у нього тут [в “Історії української музики” – О. Н.] 
основний, якому підпорядковане все»), а також Л. Курбас, Г. Хот‑
кевич (також за націоналістичні погляди) та ін. 1936 року в газеті 
«Правда» було опубліковано статтю «Сумбур замість музики», що 
була передрукована і в Україні (ж. «Радянська музика», 1936, № 1), 

7 Білокопитов О. Викрити й розтрощити до кінця націоналізм на музич‑
ному фронті УСРР... С. 18–44
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наслідки якої ще тривалий час давалися взнаки. Подібні прикла‑
ди були тоді типовими. Зворотним боком дестабілізуючих, руй‑
нівних процесів були спроби утвердження в музичній журналіс‑
тиці нового образу культури. У  великому масиві домінуючих у 
музичній періодиці першої половини 1930‑х років критико‑пуб‑
ліцистичних матеріалів обговорювалися питання соціалістич‑
ного змісту та національної форми радянської музики, олімпіад 
самодіяльного мистецтва, «рапортів» радянських композиторів 
України з’їздам КП(б)У та ВКП(б), творчих завдань міжнародного 
революційного руху тощо. 

Від 1931–1932  років новітні тенденції почали даватися взна‑
ки й у музикознавчій науці. У ній, як менш мобільній складовій 
музикознавства, в 1929–1930 роках іще відчувалась інерція попе‑
реднього етапу – кульмінації тривалої музикознавчої традиції, 
що почала формуватись у ХIХ ст., була саморефлексією процесу 
національного культурного відродження в музичній культурі. 
1930‑го  року було опубліковано перший том «Збірника музею 
діячів науки та мистецтва України», лисенкознавчі розвідки 
Д.  Ревуцького, М.  Грінченка (з  питань творчості Я.  Степового, 
К. Стеценка), протягом перших років цього десятиліття продов‑
жувалася робота вченого над ґрунтовними працями, стосовни‑
ми історії української культури. 

Однак уже з 1931 року в музикознавчій науці почали виразно 
проступати нові методологічні засади, було припинено видання 
робіт, пов’язаних із науковими і культурними традиціями мину‑
лого історичного періоду. Натомість розробок, що спиралися б 
на нові, уніфіковані засади, тоді було ще дуже мало: для теорети‑
ко‑методологічної переорієнтації наукової галузі потрібним був 
певний час. Крім того, базові положення соцреалізму як єдино 
можливої тоді «теорії і методу» радянської художньої культури 
(що, таким чином, впливав і на всі основні параметри музико‑
знавства як науки – його предмет, метод, проблематику, концеп‑
туальні засади тощо), як відомо, були сформульовані на першо‑
му з’їзді радянських письменників 1934 року. Отже, логічно, що 
до середини 1930‑х років включно домінуючими в українському 
музикознавстві були деструктивні тенденції. Нищівна критика 
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наявних на той час надбань національної та світової культури 
в публіцистиці переважала над спробами вивчення музичних 
явищ на основі нових, ідеологічно детермінованих позицій у му‑
зикознавчих розвідках. Акцент з деструктивних на відповідним 
чином розкриті конструктивні тенденції було перенесено в дру‑
гій половині 1930‑х років. 

Залежність української музичної практики і теорії від уніфі‑
кованих вихідних засад, прямолінійність їх тиску на науку та 
мистецтво виявлялися в 1930–1940‑х роках найсильніше за весь 
радянський час  8. Лише в 1950‑х роках в українському музико‑
знавстві почали визрівати передумови для перенесення акценту 
на прогресивні процеси, що в другій половині століття поступо‑
во стали домінуючими. 

У контексті зміни парадигми культури під жорстким тиском 
ідеології з початку 1930‑х років відбулося швидке руйнування на‑
працювань українського музикознавства, що були результатом 
об’єктивної історичної логіки еволюції цієї сфери знання впро‑
довж другої половини ХIХ – першої третини ХХ ст., узагальнен‑
ня в ній типологічних для Європи процесів у музичній практи‑
ці. Починаючи з 1930‑х років, відбулося катастрофічне звуження 
хронологічних меж та збіднення змісту предмета музикознавчих 
досліджень, що було проявом протилежно спрямованих стосов‑
но першої третини ХХ ст. процесів у формуванні художньої і на‑
укової картин світу під впливом ідеології. Масштаби й сутність 
цих руйнувань особливо виразно виступають також при порів‑
нянні зі станом відповідних параметрів української музикознав‑

8 Якщо у світовій культурі ХХ ст. позначено стильовою багатоплановістю, 
то в радянській культурі 1930–1940‑ві роки – час найрельєфнішого виявлення 
її моностильових основ, пов’язаних із уніфікацією вихідних естетико‑філо‑
софських засад. Нівелювання в них суб’єктивного начала, поєднане з догма‑
тизмом, призвело до виникнення тематичних, сюжетних, концепційних та ін‑
ших штампів. І лише від ступеня таланту художника залежала міра подолання 
заздалегідь заданих принципами естетики соцреалізму схем і досягнення ху‑
дожньої переконливості. Не випадково сумнозвісна постанова від 1948 року 
орієнтувала на програмну музику, адже в «неконкретній» музиці втрачалась 
очевидна однозначність зв’язків із офіційно дозволеним тематичним та ідей‑
ним спектрами.
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чої науки 1920‑х років. Тоді історична специфіка меж наукової 
картини світу виявлялась у їх стрімкому розсуненні в напрям‑
ках мега‑ й, водночас, мікросвітів, спробах осягнути проблеми 
планетарних масштабів (як‑от у вченні про ноосферу В. Вернад‑
ського), проникненні в історичну архаїку, русі до джерел буття 
в художній творчості й відповідній рефлексії в науковому знан‑
ні (розвиток історичних наук, етнології, етномузикології тощо), 
входженні до кола уваги науковців всього історичного діапазону 
світової культури від архаїчних періодів до сучасності включно.

Подібно до точних наук, де відкриття початку ХХ ст. (теорія 
відносності, явище радіоактивності тощо) докорінно змінили 
уявлення про світ, у музикознавстві в мікромасштабах також від‑
булася своєрідна «наукова революція». У  дослідженнях народ‑
ної, церковної музики (зокрема, їх ладового аспекту), у музичній 
практиці початку ХХ ст. (де, приміром, у композиціях А. Шенбер‑
га вже були представлені зразки додекафонної техніки), творах 
тодішніх українських композиторів – Л. Ревуцького, Б. Лятошин‑
ського, М. Вериківського та  ін. (де, зокрема, мали місце прояви 
синтезу архаїчних і новочасних ознак музичного мислення, тобто 
були представлені зразки неофольклоризму) було доведено істо‑
ричну обмеженість гомофонно‑гармонічної, тональної системи. 
Ступінь «революційності» цих змін переконливо виступає, якщо 
врахувати, що гомофонно‑гармонічна система формувалась іще 
в поліфонії Барокової доби, прояви тонального мислення мож‑
на простежити й раніше, потім відповідна система усталилася й 
панувала в епохи Класицизму та Романтизму. З  погляду вище‑
зазначених новацій у музикознавчій рефлексії характерними є 
розробки українських дослідників: П. Сокальського, М. Лисенка, 
Ф.  Колесси, К.  Квітки у сфері етномузикології, використовува‑
на в українському музикознавчому обігу теорія ладового ритму 
Б. Яворського, праці російських і західних дослідників – В. Одо‑
єв ського, О.  Сєрова, О.  Кастальського, Б.  Бартока та  ін., де ви‑
вчалися закономірності музичної мови (зокрема, ладові), що не 
вкладалися в межі мажоро‑мінорної системи.

У вивченні історії української та світової музичної культури 
в першій третині ХХ  ст. дослідницька робота спрямовувалася 
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на заповнення «білих плям», описання й систематизацію дедалі 
нового фактажу. Напрацьована впродовж кінця ХIХ – початку 
ХХ  ст. джерельна база охоплювала хронологічний діапазон від 
архаїчної доби до початку ХХ ст. включно. Цим було утворено 
основу осмислення української музичної культури як багатовіко‑
вого, багатопрофільного й водночас безперервного історичного 
процесу, відтак самобутньої і самодостатньої гілки європейської 
культури (насамперед у двох «Історіях української музики» – ви‑
данні 1922 року та рукописі кінця 1920‑х – початку 1930‑х рр. – 
М.  Грінченка). Указаний здобуток стояв в одному ряду з на‑
дбаннями різного масштабу в науці та художній творчості, які, 
однак об’єднує те, що вони відіграли підсумовуючу, синтезую‑
чу роль щодо відповідних тривалих традицій. У літературі – це 
творчість І. Котляревського й, потім, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі 
Українки та ін.; у театрі – так званого театру корифеїв; у музиці – 
М. Лисенка та його старшах і молодших сучасників; у класичній 
історіографії  – передусім праці М.  Грушевського тощо. Зазна‑
чені явища засвідчили чітко сформовану національну ідентич‑
ність названих традицій, що зумовлювала їх внутрішню єдність. 
І, таким чином, ці явища відіграли непересічну роль у розкрит‑
ті української культури як суб’єкта європейського культурного 
простору й водночас утвердженні названих та інших сфер віт‑
чизняної науки та художньої творчості в європейському кон‑
тексті як сформованих і самодостатніх його складових.

Нагромадження досвіду у вивченні джерел історії української 
музичної культури створювало підвалини й для утвердження 
національного музикознавства у статусі науки зі своїм специфіч‑
ним предметом, що, своєю чергою, потребував певних методів 
і принципів дослідження. Відносна розробленість емпіричної 
бази також зумовлювала органічність двосторонніх контактів 
між емпіричним і концептуально‑теоретичним рівнями знання. 
Музично‑історична концепція, як уже вказувалося, спиралася 
на зібраний, систематизований, описаний фактаж, стосовний 
усього історичного діапазону історії української музики, теорія 
ладового ритму – на новочасну європейську музичну практику, 
в якій також резонував весь хронологічний діапазон культури.  
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Таким чином, відкриття нових фактичних даних формувало 
концептуальний зріз музикознавчої науки, а виокремлення кон‑
цептуальних ідей на основі опрацювання емпіричних засад, за‑
лучення й спроб адаптації в музикознавстві методів, концепцій, 
окремих положень вищезгаданих гуманітарних і навіть при‑
родничих наук націлювало на пошуки нових емпіричних да‑
них. Цим зумовлювалася достовірність підсумкових положень у 
межах,  зумовлених тодішнім станом і рівнем розвитку україн‑
ської музикознавчої науки.

Розвивалися тенденції, які засвідчували активне формуван‑
ня українського музикознавства як системи наукових дисцип‑
лін. Маються на увазі узагальнення знань у концептуальних 
побудовах, пов’язана з цим теоретизація історичного музико‑
знавства, зустрічний процес історизації теоретичного музико‑
знавства (зокрема, розгляд специфічних музично‑теоретичних 
питань на українському матеріалі), тобто ієрархічні зв’язки між 
емпіричним і теоретичним рівнями знання. Мали місце інші 
форми міждисциплінарних контактів (наприклад, між історією  
музики та етномузикологією, музично‑психологічними та му‑
зично‑естетичними розробками). Нагромадження джерельних 
матеріалів засвідчувало перші кроки на шляху формування 
музичних: біографістики, археографії, нотографії, бібліографії 
та інших допоміжних музично‑історичних дисциплін, отже, іс‑
торичного музикознавства як певної субсистеми в середині му‑
зикознавства. Указані тенденції відображали не лише іманентну 
історичну логіку розвитку цієї наукової галузі, але й закономір‑
ності вищого рівня  – формування системних закономірностей 
загальнонаукового знання, починаючи з другої половини ХIХ ст.

Від початку 1930‑х  років було зруйновано напрацьовану в 
попередні десятиліття емпіричну базу. Штучне коригування 
«згори» емпіричних засад  – численні заборони, надто різка й 
несправедлива критика існуючого музикознавчого доробку, га‑
ласливі кампанії, під час яких «навішувались ярлики» «буржу‑
азного націоналізму», «формалізму», «космополітизму» на все, 
що не відповідало вимогам соцреалізму як «єдино правильним» 
«теорії і методу» радянського мистецтва, спричинили вилучен‑
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ня з науко вого обігу численних фактів, імен, документів, цілих 
традицій історії культури (західної музики ХХ  ст., на початку 
1930‑х років – навіть музичного фольклору, що вважався пере‑
житком буржуазного суспільства, та багато ін.).

Відмежування від західної культури й водночас від власних 
багатовікових традицій мало своєю основою войовничість, не‑
терпимість до проявів будь‑якого іншого світогляду у процесі 
ствердження матеріалістичних та пов’язаних з ними атеїстич‑
них засад, абсолютизацію ідеї соціально‑класової диференціації 
суспільства, декларовані тоді претензії на найбільшу науковість, 
правильність, винятковість тогочасних світоглядних засад. Такі 
філософські й пов’язані з ними ідеологічні позиції націлювали на 
знищення головного – духовного єства окремих людей і суспіль‑
ства загалом через заперечення духовних підвалин українського 
народу, культурної пам’яті, що, своєю чергою, відкривало шлях 
до насаджування у свідомості людей альтернативних ціннісних 
критеріїв, іншого світогляду. Відтак вістря нігілізму тогочасної 
критики найбільшою мірою було спрямовано на два аспекти іс‑
торії культури – релігійність (і, зокрема, її перевтілення в музич‑
ній творчості), що, як відомо, пронизує весь культурний процес 
від часів виникнення християнства, освітлюючи його високими 
загальнолюдськими цінностями, та прояви національної іден‑
тичності, де загальнолюдські цінності набувають неповторного 
регіонального, етнічного, власне національного звучання, існу‑
ють лише через нього. За умови вилучення цих первнів культура 
перестає бути проекцією духовності людини, втрачає свою гу‑
маністичну сутність. Саме вказана тенденція, до речі, простежу‑
ється й на сучасному етапі тотальної інформатизації та глобалі‑
зації культури, де духовність людини перестає бути внутрішнім 
сенсом, головним критерієм культури.

У зазначеному контексті українське музикознавство було по‑
кликане включитися до виконання спільного для тогочасної гу‑
манітарної науки завдання – підвести теоретичну, «наукову» базу 
під зазначені світоглядні зміни. Враховуючи, що обидва вище‑
названі первні культури (релігійність і національна неповтор‑
ність) є нерозривними в її багатовіковій історії, стає зрозумілим 
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масштаб руйнувань емпіричної бази українського музикознав‑
ства. У зазначеному контексті на початку 1930‑х років відбулося 
вилучення з наукового обігу тисячолітньої традиції духовного 
хорового співу (адже він є не сферою музичного виконавства, 
а  співаною молитвою, втіленням у музичних звуках релігійних 
почуттів людини), фольклору (що в першій третині ХХ  ст. був 
осмислений як своєрідне духовне розкриття генофонду нації, 
база національної специфічності академічної музики), творчості 
М. Лисенка (як провідного носія в українській музичній культурі 
її національної ідентичності) тощо. Водночас значною мірою було 
зруйновано фактологічні та специфічні методологічні основи 
етно музикології. Повернення і музичного фольклору, і творчості 
М. Лисенка до контексту культури в другій половині 1930‑х років 
відбулося на засадах їх переосмислення під кутом зору естетики 
соцреалізму. У тодішніх наукових музикознавчих розробках ува‑
гу було зосереджено переважно на вивченні музичної творчості 
ХIХ  ст. (що тоді оцінювалась як своєрідний еталон класичного 
мистецтва, тобто «реалістичного» й «народного», як взірець для 
наслідування композиторами радянської доби) та музиці ком‑
позиторів республік колишнього СРСР. Лише поодинокі явища 
національної і світової культури більш ранніх етапів або межі 
ХIХ–ХХ ст. стали предметом розгляду, як‑от творчість К. Дебюссі 
(Л. Лісовський), А. Гретрі (Є. Браудо), О. Скрябіна (І. Белза). 

Вилучення з наукового обігу напрацьованої в попередніх де‑
сятиліттях фактологічної бази означало наставання протилежно 
спрямованих процесів відносно логіки історичної еволюції музи‑
кознавчої науки, виразно виявленої в 1920‑х роках. Це, насамперед, 
утвердження на довгі роки фрагментарності джерельної основи, 
отже, руйнування цілісних уявлень про українську музичну куль‑
туру як у синхронному, так і в діахронному вимірах. Цим було 
знівельовано можливість науково‑теоретичного осмислення па‑
радигми культури минулого періоду. Натомість торувався шлях 
до «наукового» обґрунтування диференціації музичної культури 
на два антагоністично протиставлені одне одному річища – «на‑
родне», «реалістичне» (залишки джерельної бази, які вціліли піс‑
ля її «чистки» й були переосмислені відповідно до ідеологічних 
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настанов) та позначене різними «‑ізмами» (колосальні масиви іс‑
торії культури, що зазнали нігілістичного ставлення). Розрізнені й 
тенденційно витлумачені фрагменти джерельних підвалин уже не 
виявляли «опір матеріалу» при прямолінійному (без урахування 
специфіки музики й музикознавства, іманентних закономірнос‑
тей музично‑культурного процесу) впровадженні філософських і 
соціологічних положень у музикознавчу науку. 

Уявлення про музичний процес як диференційований на два 
протиставлені одне одному річища зумовили інші, продиктовані 
принципами соцреалізму, критерії цілісності культури. Її мали 
визначати прояви в різні епохи «народного», «реалістичного» та 
«демократичного» мистецтва в тогочасному їх розумінні. Цим, 
своєю чергою, створювалась основа для репрезентації україн‑
ської культури як національної вже не за сутнісними параметра‑
ми, а лише за формою, отже, для замикання кола концептуальної 
переорієнтації вітчизняної музикознавчої науки, насамперед іс‑
торичного музикознавства, до протилежності, порівняно з мину‑
лим періодом. Репрезентація національної музичної культури як 
соціально диференційованого, національного лише за формою 
явища також стала теоретичним підґрунтям для припинення 
процесу утвердження цієї галузі знання як національно визначе‑
ної музикознавчої школи, гілки європейського музикознавства. 

Знищення джерельної бази означало також заперечення мож‑
ливості формування об’єктивних наукових висновків, отже, спри‑
чинювало на певний час фактичну втрату музикознавством його 
наукової сутності, нерозривність у ньому власне наукових і тен‑
денційних, ідеологічно заангажованих аспектів. Звідси заздале‑
гідь запрограмованою в наукових музикознавчих дослідженнях 
були необ’єктивність, схематичність, примітивність як численних 
окремих суджень, так і висновків, концептуальних положень. 

Як відомо, в науці важливим є не лише «що», але і «як» дослі‑
джується. У 1930‑х роках, коли в центрі уваги держави було праг‑
нення виховати в людині нові світоглядні риси, специфічні для 
«радянської людини», особливого значення в науці стали надава‑
ти «інструментарію», тобто методології наукового дослідження, 
що була предметом підвищеної уваги протягом усієї радянської 
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доби. Гіперболізація при тому ролі філософських, теоретико‑ме‑
тодологічних аспектів наукової праці, в яких концентрувалися 
найбільш загальні моменти, об’єднуючі роботи різних авторів, 
таким чином, виступала як прояв уніфікації, нівелювання не‑
повторності окремих науковців. У  кінцевому підсумку такий 
стан речей відображав типове для того часу перебільшення ролі 
об’єктивного й недооцінку ролі суб’єктивного начала в тогочас‑
ній філософській моделі пізнанні 9. Крім того, за умови різкого 

9 Сталінський варіант діалектико‑матеріалістичної філософської традиції 
розкрив її в найбільш примітивному, антидіалектичному, войовничо‑догма‑
тичному варіанті за всю історію її існування. Так, вихідний постулат матеріа‑
лізму про первинність об’єктивного і вторинність суб’єктивного начала еволю‑
ціонував у той період до абсолютизації першого і максимального нівелювання 
другого. Суб’єктивне в тодішній теорії пізнання тлумачилось переважно в ас‑
пекті перетворення в ідеальній, абстрактно‑поняттєвій формі об’єктивної ре‑
альності. Інші, крім здатності до логічного мислення, сторони духовного мікро‑
космосу людини, які в 1960–1980‑х роках увійшли в коло зацікавлень філософів, 
в 1930‑х роках не тільки не вивчались, але скоріше заперечувались. Здатність 
до інтуїтивного осягнення сутнісних аспектів буття, його ціннісної оцінки, 
моменти натхнення, прозрінь у творчому процесі, мудрість і життєвий досвід, 
морально‑етичні принципи, національно‑ментальні риси світовідчуття та інші 
моменти, необхідні для осмислення суб’єкта в його специфічній гуманістичній 
сутності, в той час здебільшого вважалися ненауковими. Усе це спричинилось 
до того, що намагання відійти від абстрактного розуміння суб’єкта, характер‑
ного, на думку філософів‑марксистів, для ідеалістичних філософських вчень, 
призвело до зворотних наслідків: людина в цій теорії переставала бути, власне, 
людиною. Процес духовного осягнення світу звужувався до процесу пізнання, 
витлумаченого лише в його логічній іпостасі, що найлегше відчужується від 
людини, наприклад, у різного роду обчислювальній, комп’ютерній техніці. За 
умови гіперболізації логічного начала відчутно виступала відчуженість об’єкта 
і суб’єкта. У контексті вищевказаного показово, що саме сталінський час поро‑
див сумнозвісну формулу: незамінимих людей немає. 

Не випадково соціалістичний реалізм, будучи наперед заданою матрицею 
художнього зображення дійсності, орієнтованою на вищеописану модель 
пізнання, був усвідомлений у результаті дискусій не як стиль, а  як теорія і 
метод. Названі поняття як такі втілюють у собі високий рівень абстрактності й 
узагальненості наукових знань. У стилі ж нерозривно переплітаються об’єктивне 
й суб’єктивне, спільне та індивідуальне, що, в першу чергу, розкриває специфіку 
творчого обличчя митця, певної школи, течії, напряму. На виняткове значення 
суб’єктивного аспекту осмислення категорії «стиль» указує, зокрема, А. Лосєв, 
підкреслюючи, що стиль є самим «інтимним» у тому, що хоче висловити митець.
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звуження емпіричної бази, вилучення з наукового обігу великої 
кількості методів конкретно‑наукових (музикознавчих) та запо‑
зичених із інших наук, що застосовувались у цій науковій галузі 
в 1920‑х роках (наприклад, компаративного), посилена увага до 
філософських методів і принципів пізнання, фактично, сприя‑
ла закріпленню роз’єднаності сповненого «білих плям» пред‑
мета й філософського діалектичного методу, спрямованого на 
розгляд явищ у їх розвиткові та взаємній зумовленості. Один із 
характерних проявів такої ситуації – надмірно затеоретизовані, 
позначені характерною для тих часів фразеологією музично‑іс‑
торичні й музично‑естетичні праці, у яких, однак, нівелювалася 
неповторна конкретика обраних для аналізу явищ. 

Тиск ідеології позначився на окремих музикознавчих дисцип‑
лінах різною мірою. Найбільших руйнувань зазнали ті з них, які 
були відчутно пов’язані в наріжними політико‑ідеологічними 
проблемами. Відтак найсильніше постраждало історичне музи‑
кознавство, що в той час було, фактично, синонімом музичної 
україністики. Адже саме в його концептуальних засадах най‑
більшою мірою відображалися парадигма культури періоду на‑
ціонального культурного відродження, пошуки її конкретно‑ 
аналітичного обґрунтування, зв’язки з відповідним колом ідей 
тогочасної наукової гуманітаристики (музичної фольклорис‑
тики, всієї сукупності українських народознавчих дисцип‑
лін, знач ною мірою класичної історіографії, передусім в особі 
М.  Грушевського). Засуджені як прояв «буржуазного націона‑
лізму» такі погляди в різних сферах науки й у музикознавстві в 
тому числі стали об’єктом нищівної критики в лекційних курсах 
у музичних вузах, на радіо, у пресі тощо. Відтак нігілістичного 
ставлення зазнав весь музично‑історичний доробок минулих 
десятиліть, історія музики як безперервна наукова традиція з 
початку 1930‑х років на певний час майже припинила своє існу‑
вання. Розвідки з питань музичного мистецтва ХIХ ст. і радян‑
ської доби, позначені не лише впливом ідеології, але й фаховими 
рисами, більш характерні для другої половини 1930‑х років. 

Натомість теоретичне музикознавство не зазнало тоді таких 
різких зламів. Водночас особливо помітне в той період нівелюван‑
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ня суб’єктивних аспектів у філософській моделі пізнання спричи‑
нило переривання традиції музично‑психологічних досліджень. 
Критика вульгарного соціологізму з подібних же догматично‑
примітивних соціологічних позицій, відсутність бачення різни‑
ці між соціологічним підходом до аналізу музичної культури і 
вульгарним соціологізмом зумовили припинення на перших по‑
рах процесу кристалізації музичної соціології, що також почався 
в 1920‑х  роках. Отже, регресивних змін зазнав дисциплінарний 
склад музикознавства. На відміну від першої третини ХХ ст., коли 
воно включало різною мірою сформовані історію та теорію музи‑
ки, музичну естетику, окремі дослідження, що репрезентували 
музичну психологію та соціологію, істотні джерелознавчі напра‑
цювання, пов’язані з різними допоміжними музично‑історични‑
ми дисциплінами, лексикографією, у 1930‑х роках музикознавчу 
науку представляли лише перші три (також істотно зруйновані) 
названі сфери та окремі довідкові видання. Питання музичної 
психології, акустики розглядалися в поодиноких працях. 

Описані руйнівні процеси спричинили нівелювання здо‑
бутків попереднього періоду, стосовних формування україн‑
ської музикознавчої науки як інтегрованої в загальнонауковий 
контекст цілісної системи знань про музику. Зникнення ієрар‑
хічних зв’язків унаслідок роз’єднання емпіричного й теоретич‑
ного рівнів знання, переривання процесу формування циклу 
допоміжних історичних дисциплін, а також музичної психології 
і соціології, що «заповнювали простір» між музикознавством і 
відповідними більш загальними дисциплінами, означали руй‑
нування сформованих у попередні десятиліття різних форм 
системоутворювальних зв’язків. Заміна їх штучно створеними 
не зумовлювалась іманентною логікою розвитку музикознавчої 
науки. Тим самим ця наукова галузь, фактично, відкидалася на 
декілька десятиліть назад, на рівень, коли ще попереду була її 
кристалізація як системи наукових знань. Зрештою, відбувалося 
перекреслення й забуття великого наукового досвіду, без постій‑
ного нагромадження якого наука не може розвиватись. 

У перші десятиліття минулого століття пафос в осягненні 
музичного мистецтва був пов’язаний із його осмисленням як 
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феномена, що фокусує в собі і мікрокосмос людини, і, ширше, 
весь Всесвіт, хоч безпосереднє їх поєднання в одному ланцюгу 
свідчило про недостатню зрілість музикознавчої науки першої 
третини ХХ ст., перебування її в постійних пошуках власної спе‑
цифіки, меж предмета, визначення наукових засад музикознав‑
чих досліджень, де орієнтиром були тодішні природничі науки‑
лідери. Такими рисами характеризуються, наприклад, розвідки 
учнів і послідовників Б. Яворського, в яких ланками одного лан‑
цюга виявлялись всесвітнє тяжіння, тяжіння як чинник психо‑
логії людини, ладове тяжіння (Н. Вольтер, А. Альшванг), роботи 
з питань інтонаційної специфіки музики, в яких інтонація роз‑
глядалась у її зв’язку з психічними процесами (Б. Навроцький), 
та  ін. Проте важливим є те, що пошуки розкриття музичного 
мистецтва у співвідношенні його об’єктивних і суб’єктивних 
аспектів тоді вже почалися. Вимушена орієнтація на далекі за 
своєю специфікою від музичної творчості й від музикознавства 
соціологічні й пов’язані з ними примітивні естетичні засади 
спричинила надмірну гіперболізацію об’єктивних і недооцінку 
суб’єктивних аспектів музикознавчого аналізу. Практичне вилу‑
чення в 1930‑х роках із кола уваги питань, вичерпні відповіді на 
які не можна було отримати суто логічним шляхом, розкриття 
мистецтва виключно як соціально‑історичного явища означа‑
ли нівелювання родової, синтетичної специфіки музикознавста 
як своєрідної галузі гуманітарного знання, що розмикає межі 
науко вого знання. Водночас відбувалася примітивізація в розу‑
мінні специфіки музичного мистецтва, перенесення акценту з 
цілісного на дискретне осягнення музики лише на основі одного 
з багатьох можливих ракурсів наукового музикознавчого пошу‑
ку. Адже в ньому надзвичайно важливими є суб’єктивні момен‑
ти, пов’язані з уважним вслуховуванням у музику, осягненням 
непідвладних раціональному осмисленню граней сутності му‑
зичного твору (саме вони стали, наприклад, «відправним пунк‑
том» формування теорії інтонації Б.  Асаф’єва). Щоправда, вка‑
зане розуміння музикознавчої науки певною мірою відповідало 
домінуванню сцієнтистського світогляду приблизно до середи‑
ни минулого століття. 
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Таким був масштаб руйнівних процесів в українській музи‑
кознавчій науці 1930‑х  років, унаслідок яких названу наукову 
галузь було відкинуто на декілька десятиліть назад, знищено 
можливість вільного творчого пошуку на основі плюралізму на‑
укових і філософських ідей і, навпаки, на довгі роки нерозривно 
поєдналися фахово‑науковий та ідеологічно детермінований ас‑
пекти діяльності науковців‑музикознавців 10. 

Водночас панорама музикознавчої науки 1930‑х років є знач‑
но складнішою. Не можна оминути той факт, що низка праць, 
написана українськими музикознавцями в 1930‑х  роках, збе‑
рігає сьогодні історичну (приміром, «Нарис історії української 

10 В  естетичних працях першого пожовтневого десятиліття в загальних 
рисах уже були сформовані теоретико‑методологічні основи розкриття мис‑
тецтва як прояву «ідеологічних надбудов», що зумовлюються матеріальним, 
економічним базисом, специфічної форми соціальної практики людей (Г. Ко‑
ган, Б.  Манжос, Б.  Нейман). Протягом 1930‑х  років була опублікована й уві‑
йшла в науковий обіг помітна частина спадщини класиків марксизму, зокрема, 
текстів, у яких розглядалися естетичні питання, як‑от у листуванні Маркса і 
Енгельса з Лассалем. Важливі для естетики радянського періоду думки стосу‑
валися зв’язків мистецтва з соціальним життям, праці як основи виникнення 
творчості і формування естетичного смаку, тенденційності, або (за терміно‑
логією радянського часу) «партійності» художньої творчості, зв’язку таланту з 
життям тощо. Розосереджені у згаданих публікаціях естетичні ідеї були осмис‑
лені як цілісна естетична концепція, складова відповідної філософської теорії. 
Указані естетичні погляди швидко набули порівняно розробленого вигляду, 
уже протягом 1930‑х років розкрились як основа всього подальшого розвитку 
естетичної думки радянської доби. У той самий час було зроблено спроби ви‑
користання названих вихідних засад в аналізі культурного процесу, зокрема 
розглянуто проблеми: суспільних функцій художньої творчості, соціального 
характеру розвитку художніх методів, стилів, жанрів, ролі світогляду митця 
в його творчості, співвідношення класовості і народності мистецтва, приро‑
ди реалізму, нерівномірності й суперечностей процесу розвитку мистецтва, 
значення класичної спадщини, співвідношення національного та інтернаціо‑
нального в культурі, а також проаналізовано основні епохи, художні стилі зі 
згаданих позицій. Названі питання висвітлювались у дослідженнях з музичної 
естетики А. Адамяна, М. Ліфшиця, В. Ванслова та ін. Їхні праці лягли в основу 
узагальнюючих робіт з історії мистецтва, зокрема, музичного, та літератури, 
відповідних вузівських курсів. Основні положення цієї естетичної концепції 
зберігали значення до кінця радянського періоду, проте характер їх співвідно‑
шення з живим мистецьким процесом еволюціонував і, звідси, з часом певною 
мірою трансформувалися й певні нюанси їх змісту. 
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музики» А. Ольховського) або водночас наукову (як‑от музично‑ 
теоретичні розвідки С.  Богатирьова з проблем поліфонії, які 
Л.  Мазель уважав продовженням і закінченням досліджень 
С.  Танєєва у галузі контрапункту) цінність. Констатуючи руй‑
нування емпіричної бази через ідеологічні причини, втрату 
величезної кількості джерел під час війни, однак, не можна за‑
перечити, що напрацювання музичної бібліографії, нотографії 
1930‑х років щодо фіксації та систематизації джерел української 
музичної культури є невід’ємною ланкою процесу творення ем‑
піричної бази, на якій виросла українська музикознавча наука 
ХХ  – початку ХХI  ст. Подібні приклади не поодинокі. Попри 
жорсткий тиск ідеології, волюнтаризм і екстремізм в управлінні 
культурою, домінування деструктивних, регресивних процесів, 
вони свідчать, що цілісна картина розвитку українського музи‑
кознавства в 1930‑х роках не піддається її поясненню як явища 
винятково деградуючого, у ній є нерозривними, складно взаємо‑
діють регресивні й історично перспективні явища і тенденції. 

Безумовно, це пояснюється насамперед працею на теренах 
указаної сфери знання в ті роки низки вищезгаданих талано‑
витих фахівців. Адже професійна майстерність і талант ніколи 
не вкладалися в межі заздалегідь заданих меж дослідження. За 
умови продовження в 1930‑х  роках діяльності музикознавців, 
які сформувалися в першій третині ХХ ст., не міг зникнути без‑
слідно, попри заборони, й напрацьований у попередній період 
науковий досвід. Зосібна, М. Грінченко, який у 1930‑х роках не 
мав можливості продовжувати розробку концептуальних му‑
зично‑історичних питань у наукових музикознавчих розвідках, 
висловлював відповідні ідеї у своїх етномузикологічних працях. 
Його дослідження в цій галузі позначені поглядом на народну 
творчість не стільки етномузиколога, скільки історика‑музико‑
знавця з університетською освітою та широким гуманітарним 
світоглядом. Тому в його міркуваннях про музичний фольклор 
впізнаються властиві його музично‑історичним розвідкам тлу‑
мачення проблем періодизації українського музично‑історично‑
го процесу. Акцентовано розуміння фольклору як визначника 
національної специфічності академічної музичної творчості, що 
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на межі ХIХ–ХХ ст. мало місце в музичній критиці, фольклорис‑
тиці, власне історії музики, стало вихідною тезою тогочасної му‑
зично‑історичної концепції. Сьогодні не можна дати однозначну 
відповідь на питання: було це звичайним для М. Грінченка про‑
явом наукового сумління, вірності своїм науковим і громадян‑
ським позиціям, виявленим цього разу у сфері етномузикології, 
чи одним із характерних для 1930‑х років прикладів свідомого 
звернення до засобів езопової мови провідного в минулий пе‑
ріод історика‑музикознавця? Не вкладалися в межі примітиві‑
зованих поглядів на мистецтво й дослідження С.  Богатирьова, 
Д. Ревуцького, А. Ольховського, М. Вериківського та ін. У низці 
праць із питань історії, теорії музики, методичних питань му‑
зичного виконавства, акустики, що містили в собі численні, суто 
фахові спостереження, намічалися вектори осмислення обраних 
явищ не «згори» (шляхом від філософії – до музики), а «знизу» 
(шляхом від музики – до філософії).

Не можна не помітити безпосередній або опосередкований 
вплив вищеназваних та інших висококваліфікованих фахівців 
на музикознавство не лише того часу, але й наступних періо‑
дів. Авторитет, знання, професіоналізм співробітників Інсти‑
туту українського фольклору М.  Грінченка та Д.  Ревуцького, 
безумовно, впливали на їхніх колег  – працівників цієї акаде‑
мічної установи, з  якою генетично пов’язаний сучасний ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України. Попри репресії, а потім за‑
мовчування, несправедливу критику доробку М. Грінченка в ра‑
дянський час, його архів зберігається в названому Інституті, до 
якого в різні часи зверталися музикознавці, найчастіше науковці 
з цієї установи, використовували їх у своїй науковій діяльності 
вже в другій половині ХХ  ст. У  багатьох моментах, пов’язаних 
із глибинним розумінням явищ, процесів, традицій української 
музичної культури та історії музики як науки простежують‑
ся паралелі між дослідженнями М. Грінченка й М. Гордійчука, 
який першим опублікував низку праць свого попередника. Ця 
обставина особливо звертає на себе увагу з огляду на те, що най‑
головнішим науковим проектом Миколи Максимовича, спра‑
вою його життя, що нині продовжує керований ним упродовж 
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багатьох років відділ музикознавства, є багатотомна академічна 
«Історія української музики». Водночас М.  Гордійчук виховав 
близько 50 музикознавців, які нині працюють у наукових уста‑
новах і різних навчальних закладах України. Серед учнів Мико‑
ли Максимовича Гордійчука – також авторка цих рядків. 

Формування авторитетної музикознавчої школи і, потім, 
відповідної наукової традиції, представленої низкою відомих 
не лише в Україні, але й у колишньому Союзі музикознавців 
(М. Тіц, В. Барабашов, В. Борисов, Д. Клебанов та ін.), пов’язано 
з іменем С. Богатирьова. Її принципи продовжують жити в на‑
уковій діяльності наукових «онуків» і «праонуків» С. Богатирьо‑
ва дотепер. Так, в  учня С.  Богатирьова М.  Тіца вчилися Г.  Тю‑
менєва, М. Боровик, Н. Очеретовська, О. Гусарова, З. Юферова, 
Н. Тишко, одні з найвідоміших українських музикознавців‑тео‑
ретиків Т. Кравцов і В. Золочевський та ін. Їхні учні працюють 
на теренах українського музикознавства сьогодні. Серед учнів 
М. Вілінського – один із відомих педагогів‑теоретиків В. Куче‑
ров (робота якого з його вихованцями вирізнялася унікальною 
«ювелірністю» опрацювання найменших деталей кожного зав‑
дання) та визначний музикознавець‑учений другої половини 
ХХ – початку ХХI ст. А. Муха. Вибудовування такого «генеало‑
гічного древа» може стати предметом окремої наукової розвідки. 

Взаємодія з музикознавством нав’язаних ззовні вихідних по‑
зицій, що нанесли йому надзвичайної шкоди, також не була од‑
нозначною. Уніфіковані філософські й теоретико‑методологічні 
позиції наукових досліджень, що протиставлялися тоді всім ін‑
шим, існуючим у світі філософським теоріям як «найбільш на‑
укові» та «єдино правильні», насправді такими не були. Діалек‑
тико‑матеріалістичне вчення, що зазнало істотних модифікацій 
у його сталінському варіантні, виникло не у вакуумі, а  в річи‑
щі певних традицій європейської культури, а  саме раціоналіс‑
тичної філософії. Від часів його зародження в другій половині 
ХIХ ст. і, далі, упродовж наступних етапів існування (на відміну 
від його сталінського варіанту) воно значною мірою спиралося 
на конкретні результати наукових досліджень відповідних істо‑
ричних періодів, тоді ще не спотворених ідеологією. Отже, воно 
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було не протиставлено, а пов’язано з каузальним філософським 
і науковим контекстами впродовж його історичного розвитку. 
А  це означало, що типологічні для раціоналістичної філософ‑
ської традиції (в тому числі і для марксизму) діалектичні ідеї в 
різні часи плідно використовували талановиті українські музи‑
кознавці в контексті суто фахового аналізу (починаючи від док‑
торської дисертації С. Людкевича, написаної і захищеної ним у 
Віденському університеті 1907 року 11).

У 1930‑х  роках, попри гостру критику ідеологами держави 
новітньої європейської філософії і намагання відмежуватися 
від «буржуазної культури», штучно впроваджені в музикознав‑
ство вихідні засади окремими своїми гранями зовні резонува‑
ли з домінуючим у світовій культурі першої половини минулого 
століття сцієнтистським світоглядом 12, їх абстрактна затеорети‑

11 «Дві проблеми розвитку зкукозображальності в музиці» (1907. Рукопис 
знаходиться в архіві бібліотеки Музикознавчого інституту при Віденському 
університеті; опубліковано: Людкевич С. Дослідження. Статті. Рецензії  / упо‑
ряд., вступ. ст., переклади та примітки З. Штундер. Київ : Музична Україна. 1973. 
519 с.). У другій частині праці «До питання про драматичну програмну музи‑
ку» автор, зокрема, зазначає: «Драматична проблема як у музиці, так і в пое‑
зії передбачає зовнішню або внутрішню боротьбу (двох) протилежностей та її 
розв’язання» (с. 112 зазначеної праці). Наведений другий принцип програмнос‑
ті викликає безпосередні асоціації з відповідним діалектичним філософським 
принципом. Тут далися взнаки закономірні (з огляду на виховання його на 
традиціях віденської школи), впливи на С. Людкевича німецької і австрійської 
культури, притаманний їм високий ступінь розвитку філософських традицій, 
зокрема діалектичних, у працях І. Канта, Й. Фіхте, Ф. Шеллінга, Г. Гегеля та ін. 

12 Друга третина ХХ ст. була часом значних успіхів у точних науках – у ви‑
вченні неорганічної природи, опрацюванні законів квантової механіки тощо. 
Не можна не згадати й про кристалізацію генетики в 1930‑х роках, відкриття 
в ядерній фізиці в наступне десятиліття. Вперше в історії наукового знання 
його структура стає трищаблевою завдяки формуванню дисциплін загально‑
наукового рівня. Уже протягом 1940‑х років починається розробка теорії ін‑
формації, наприкінці цього десятиліття формується кібернетика як відносно 
самостійна галузь знання і пов’язані з нею системні принципи дослідження. 
Спочатку ця нова наукова галузь, як і ряд інших досягнень науки (зокрема, ге‑
нетики), зазнала нігілістичного ставлення в межах колишнього СРСР, проте в 
наступний період посіла гідне місце в науковому знанні, а системна методоло‑
гічна концепція знайшла широке застосування як у точних, так і в гуманітар‑
них дисциплінах, у тому числі й у музикознавстві.
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зованість нібито йому не суперечила. Саме відповідність зазна‑
ченим світоглядним тенденціям, поряд із менш безпосередньою 
пов’язаністю з ідеологією, утворювала глибинні каузальні умови 
для розвитку музично‑теоретичних досліджень, у  яких тради‑
ційно зосереджувався логічно‑раціональний аспект музико‑
знавчої науки. Відтак у сфері теоретичного музикознавства в той 
час було написано фахові музично‑теоретичні праці С. Богати‑
рьова, М. Скорульського, С. Орфєєва, В. Борисова та ін.

Своєрідними «переробками» вже давно існуючих у мистец‑
тві художньо‑естетичних принципів були основні постулати 
соцреалізму. Зокрема, не новим був принцип народності як для 
української, так і для інших національних культур. Починаючи з 
епохи Романтизму, він відображав опору академічної музики на 
фольклор, таким чином, фокусував у собі одну з провідних засад 
естетики Романтизму і, водночас, базових ідей музично‑історич‑
ної концепції періоду українського національного культурного 
відродження. Приміром, А.  Рудницький у своїй узагальнюючій 
музично‑історичній праці, написаній уже в еміграції (в Мюнхе‑
ні), зазначав, що український композитор, диригент, педагог «Гай‑
воронський уважав Лисенківський принцип народності за свій 
первозір» 13. Отже, в попередні періоди принцип народності, вияв‑
ляючись в академічній музиці на всіх її рівнях – від мовно‑техно‑
логічного до духовно‑ментального, розкриваючись у проникненні 
в глибинні закономірності народної творчої практики, виступав 
як визначник національної специфічності української музики. 

За радянського часу названий принцип було переосмислено 
під кутом зору «класового підходу», отже, примітивізовано й дог‑
матизовано. Критерієм народності академічного мистецтва, як і 
раніше, залишався його зв’язок з фольклором. Проте конкретне 
розуміння цього зв’язку, власне фольклору, обсягів і принципів за‑
своєння фольклорної традиції продовжувало бути предметом по‑
стійних дискусій, значно еволюціонувало протягом радянського 
часу. У 1930‑х роках типовою ознакою народності було легко влов‑
люване слухом використання в композиторському творі народно‑

13 Рудницький А. Українська музика: історико‑критичний огляд. Мюнхен :  
Дніпрова хвиля, 1963. 406 с.
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пісенного матеріалу (точніше – його жанрово‑стильових пластів, 
освоєних у класиці ХIХ ст.), тобто, здебільшого, його цитування 
або стилізація. За таких умов зміст поняття «народне» суттєво 
звузився, порівняно з минулим періодом, розкриваючись лише 
на поверхневому – етнографічному, мовному рівні. Показовим з 
цього погляду є те, що засвоєння національних народнопісенних 
елементів на такому рівні тоді віталося, навіть було обов’язковою 
вимогою до композиторської творчості. Проте дослідження проб‑
леми національної специфіки на теоретичному рівні, зокрема, 
проникнення у глибший зріз фольклорного матеріалу, пов’язаний 
із осягненням сутнісних, у тому числі інваріантних ознак народ‑
но‑художнього мислення, де окреслювалися ознаки національ‑
ної ментальності, національної ідентичності, в  музикознавстві 
до кінця радянського часу, природно, не проводилися. Отже, ту 
частину культури, яка залишилась у культурному, зокрема, науко‑
вому обігу, було переосмислено під вищезазначеним кутом зору, 
тобто винятково як «класичну» і «народну» в характерному для 
соцреалізму їх примітивному тлумаченні. Основою для такої ін‑
терпретації була відома тоді установка на залучення й перегляд 
з діалектико‑матеріалістичних позицій тих немарксистських ідей, 
які могли бути «перекладені марксистською мовою». 

Водночас прочитання принципів народності й реалізму ви‑
сококваліфікованими, досвідченими, талановитими фахівцями 
виходило за межі їх спрощеного розкриття в тогочасній есте‑
тичній доктрині, як, приміром, Д. Ревуцьким у лисенко знавчих 
працях. У  таких випадках, фактично, продовжувалося запо‑
чатковане в попередній період осмислення проблем національ‑
ного музичного стилю, національної музичної мови, специфіки 
національного художнього мислення й водночас принципу на‑
родності художньої творчості в тому вигляді, в якому він сфор‑
мувався в романтичному мистецтві ХIХ  ст., був виявлений у 
творчості М. Лисенка та його старших і молодших сучасників і, 
потім, знайшов своє теоретичне узагальнення в музично‑істо‑
ричних розвідках першої третини ХХ ст. 

Зазначене фахове, об’єктивне тлумачення актуальних у різні 
часи мистецьких принципів, що були політизовані й примітиві‑
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зовані в естетиці соцреалізму, зумовлювалося не лише зв’язками 
цих науковців із традиціями попереднього періоду, але й прак‑
тикою музичної культури 1930‑х  років. Так, у  багатьох явищах 
виявлялася нерозривність ідеологічно заангажованого й твор‑
чого начал (як, наприклад, у талановитих зразках масової пісні), 
у культурному процесі мали місце найрізноманітніші форми їх 
взаємодії – від протиставлення, конфронтації, до взаємодії і взає‑
мопроникнення. Отже, жива практика тодішньої культури також 
не вкладалась у межі штучно привнесених у неї вихідних засад. 
У своїх кращих зразках вона репрезентувала високохудожні до‑
сягнення, де проникнення в глибини національного художнього 
мислення, відповідна неповторність музичного стилю, мови (як, 
приміром, у  симфонізмі Б.  Лятошинського), інструментального 
та вокального інтонування або хореографічної лексики ставали 
основою індивідуальних мистецьких картин світу, в яких резо‑
нував духовний досвід визначних особистостей, нації, людства. 
Відтак реципієнти неминуче сприймали не тільки її музично‑
мовний аспект (до речі, далеко не завжди позначений етнографіз‑
мом у відтворенні фольклору), але й філософські, художні кон‑
цепції вказаних композицій, що не піддавалися їх тлумаченню з 
позицій соцреалістичних принципів «народності» й «реалізму». 
Цьому, безперечно, сприяли інтерпретації різножанрових творів 
видатними українськими митцями  – диригентами (А.  Пазов‑
ським, В. Дранишниковим, В. Пірадовим та ін.), оперними співа‑
ками (М. Литвиненко‑Вольгемут, З. Гайдай, М. Гришком, Ю. Ки‑
поренко‑Доманським, І.  Паторжинським, О.  Петрусенко та  ін.), 
режисерами (Й. Лапицьким, М. Смоличем, В. Манзієм та ін), ба‑
летмейстерами (М. Болотовим, П. Вірським, Г. Березовою та ін.), 
артистами балету (Л.  Герасимчук, А.  Бєловим, А.  Васильєвою, 
О. Гавриловою, А. Яригіною та ін.), художниками‑сценографами 
(А. Петрицьким, О. Хвостенко‑Хвостовим та ін.). 

Вказані явища, де принципи соцреалізму не визначали собою 
мистецькі результати, відображали як неповторність конкретних 
творчих індивідуальностей композиторів, диригентів, співаків‑
акторів, балетмейстерів, так і послідовний, позначений іманент‑
ною логікою розвиток відповідних сфер української художньої 
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культури. Отже, прояви в музикознавстві живої творчої думки, 
не регламентованої тиском ідеології, були невід’ємною складо‑
вою сукупності відповідних проявів у різних сферах музичної 
культури. У  тогочасних драматичних умовах вони відігравали 
виняткову роль у збереженні спадковості й водночас прокладан‑
ні шляху до кардинальних якісних зрушень у другій половині 
століття, збереженні субстанціальних основ національної куль‑
тури. Вищезазначене також засвідчувало визрівання передумов 
іншого, значно об’єктивнішого й глибшого тлумачення класи‑
ки ХIХ ст. у музикознавчих розробках другої половини ХХ ст., 
осмислення її вже не як музейного експонату, вартого лише ко‑
піювання її зовнішніх, здебільшого мовних прикмет, принципів 
обробки фольклору, але також в аспекті її глибинних морально‑
етичних, філософських, екзистенціальних основ, високого сту‑
пеня поетичності. 

Передумовою художніх і наукових явищ, які не вкладалися 
в дозволені ідеологією межі, були реальні історичні події того 
часу, що сприяли формуванню більш об’ємної моделі пізнання, 
ніж та, що нав’язувалася суспільству у сталінському варіанті 
марксизму, а отже, відображенню її у практиці й теорії культури. 
Так, нищення інтелігенції в 1930–1940‑х роках, гоніння, яких за‑
знало багато митців і науковців, переселення цілих народів зу‑
мовлювали скоріше не оптимістично‑безконфліктне, а загостре‑
но драматичне сприймання дійсності всіма, здатними мислити 
людьми. Таку емоційно‑психологічну атмосферу часу загострю‑
вала і «передгрозова» атмосфера 1930‑х років. Потім значно змі‑
нила психологічну ауру часу війна, про що свідчить багатющий 
за своїми емоційно‑образними й естетичними відтінками пісен‑
ний пласт, породжений воєнними подіями.

Віддзеркаленням реальної, а не штучно сформованої ідеоло‑
гами радянської держави психологічної аури часу були не лише 
конкретні твори мистецтва, але насамперед її найчутливіший 
«барометр» – інтонаційний фонд епохи. Він формувався не тіль‑
ки зразками масової пісенності, що в той час була покликана 
виховувати певний світогляд у кожної людини й суспільства за‑
галом, але й багатьма іншими явищами. Це – міцно вкорінені в 
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музичний побут народнопісенні зразки – пам’ятки різних епох, 
часом співзвучні дійсним настроям людей тієї трагічної доби. Це 
також позначені елементами новітньої, властивої ХХ cт. музич‑
ної мови зразки джазового мистецтва, вокальні твори у виконан‑
ні зарубіжних гастролерів, що періодично звучали з концертної 
естради, засвідчуючи окремі обережні прояви залучення україн‑
ського музичного процесу до єдиного загальносвітового музич‑
ного простору. Низка композицій, зокрема кантатно‑ораторі‑
ального жанру на поширену тоді індустріальну тематику, однак, 
об’єктивно споріднювала українську музику 1930‑х років із ур‑
баністичною течією модернізму початку ХХ ст. Гостро критико‑
вані в той час індивідуальні музично‑художні концепції компо‑
зиторів‑мислителів ХХ ст., як‑от Б. Лятошинського, прокладали 
шлях до неостилів, концептуально‑художньої індивідуалізації 
в мистецтві, починаючи з 1960‑х років, і водночас «перекидали 
арку» до модерних рис композиторської творчості першої тре‑
тини ХХ  ст. Тобто реально існуючий інтонаційний фонд епо‑
хи далеко виходив за дозволені офіційною цензурою межі, що 
об’єктивно створювало основи для відповідної рефлексії над 
цими процесами в музикознавстві вже в наступні десятиліття. 

Отже, надзвичайно важливими в 1930‑х роках були не лише 
прояви фахової, незаангажованої наукової музикознавчої дум‑
ки, які в роки «переривання безперервності» музикознавчого 
процесу виконували життєво необхідне для нього завдання 
з’єднання його різних періодів. Не менш важливим для віднов‑
лення в подальшому прогресивних процесів у музикознавчій 
нау ці було виявлення в різних галузях художньої культури, в ре‑
альному світосприйнятті людей того складного часу духовного 
досвіду як окремих творчих особистостей, так і тривалих куль‑
турних традицій, пам’яті культури, що трагізм сталінської доби, 
зокрема воєнного часу не знівелювали, а  навпаки, виявили ще 
рельєфніше. В описаних умовах ідеологія могла сильно тиснути 
на культуру, завдавати їй нищівних ударів, але не могла визнача‑
ти собою всю культуру. Саме зазначений внутрішній стан соціу‑
му, реальна світоглядна модель, що специфічно відбивались і в 
низці музикознавчих явищ 1930‑х років, поступово підготували 
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зміни в основах мислення, зокрема, кризу догматизму на межі 
1950–1960‑х років, появу в подальшому визначних художніх до‑
сягнень у різних сферах мистецтва, а отже, відповідну рефлексію 
в музикознавчій думці в другій половині ХХ  ст. Усвідомлення 
згаданої обставини є потрібним для розуміння логіки розвитку 
українського музикознавства впродовж ХХ – початку ХХI cт. і 
місця 1930‑х років у цьому контексті. 

Взаємодія різноспрямованих тенденцій специфічно розкри‑
лась у кожній музикознавчій дисципліні. Як уже вказувалося, 
історичне музикознавство у Східній Україні зазнало в 1930–
1940‑х  роках найсильніших руйнівних процесів як у його ем‑
піричному, так і в теоретичному аспекті, у ньому найвиразніше 
виявилися антитетичність зазначеного й попереднього періодів 
його розвитку та спрямування еволюції музикознавчої науки 
загалом упродовж зазначеного десятиліття. Водночас, з  огляду 
на масштаби руйнівної тенденції, в цій дисципліні найвиразні‑
ше виявився й контраст між різноспрямованими  – тенденцій‑
ним, регресивним та ідеологічно незаангажованим, історич‑
но перспективним  – її аспектами. Так, вищевказані звуження 
хронологічного діапазону предмета наукових музикознавчих 
досліджень, штучне повернення від цілісної схеми музично‑іс‑
торичного процесу до її фрагментарності, отже, дискретності 
предмета музикознавчої науки, пов’язана з цим роз’єднаність 
емпіричного й теоретичного рівнів знання найбільшою мірою 
стосувалися історичного музикознавства. У  цьому контексті 
особливо виразно виступила цінність для вказаного й наступ‑
них періодів розробки джерельної бази, проявів структурної ди‑
ференціації предмета цієї дисципліни й водночас формування в 
ній «другого концепційного ряду». Поступово, безперервно роз‑
виваючись упродовж наступних десятиліть, вони підготували 
концепційну переорієнтацію, потужне розгортання двоєдиного 
процесу інтеграції‑диференціації в сучасному комплексі музич‑
но‑історичних знань. 

Протягом 1930‑х років форми розкриття наскрізної іманент‑
ної логіки розвитку цієї наукової дисципліни, характер співвід‑
ношення її емпіричного й теоретичного рівнів варіювалися. На 
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початку 1930‑х  років у контексті наступу тотального нігілізму 
щодо національної і світової культурної спадщини, коли старо‑
го вже не існувало, залишилися тільки окремі прояви інерції 
минулих років, а нове ще не утвердилося остаточно, рельєфно 
розкрилася характерна для перехідного періоду взаємодія еле‑
ментів попередньої музично‑історичної традиції та спроб пе‑
ребудови названої дисципліни на базі уніфікованих вихідних 
засад. Як указувалося вище, 1930  року вийшли друком нариси 
М. Грінченка про К. Стеценка та Я. Степового, що, фактично, яв‑
ляли собою окремі видання відповідних розділів його другої «Іс‑
торії української музики». Відтак у них найбільшою мірою вті‑
лювалась інерція музикознавчої традиції першої третини ХХ ст. 
Характерною з цього погляду є й одна з найґрунтовніших на той 
час праця М. Грінченка «Український романс» (написана протя‑
гом 1932–1934 років 14, однак тоді не опублікована через переслі‑
дування вченого). У ній зібрано значний джерельний матеріал, 
цілісно вивчено історію цього жанру. Дослідження є важливим 
і з огляду на те, що камерно‑вокальна лірика є однією з найваж‑
ливіших галузей української музики в контексті виняткової ролі 
в ній споріднених із романтичним світоглядом стильових рис, 
закорінених у кордоцентризмі світосприйняття українців. Вра‑
ховуючи, що визначний історик‑музикознавець викладав у той 
час у Київській консерваторії, очевидно, що ідеї цієї розробки не 
лише увійшли до читаних ним лекцій, а також «проросли» в на‑
ступний період у діяльності музикознавців, які в 1930‑х роках на‑
вчалися в цій консерваторії та продовжили свою наукову діяль‑
ність у повоєнний період. Про прояви рецепції можна говорити, 
зокрема, в кандидатській дисертації О. Шреєр‑Ткаченко «Укра‑
їнська пісня‑романс в її джерелах і розвитку в ХVII–XVIII  ст.» 
(1947). Своєю чергою, можна простежити чимало генетичних 
зв’язків між названими працями М. Грінченка й О. Шреєр‑Тка‑
ченко та монографією Т. Булат «Український романс» (1979), що 
лягла в основу її докторської дисертації. 

14 Всеукраїнська конференція у справах музичної критики. Радянська му-
зика. 1934. № 8–9. С. 61. Опубліковано: Грінченко М. О. Вибране... С. 177–303.
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У працях названого та інших музикознавців, які на той час 
уже працювали на теренах українського музикознавства бага‑
то років і були носіями світоглядних і концептуальних науко‑
вих засад минулого етапу, виразно виявилася також взаємодія 
різноспрямованих тенденцій. На рівні конкретного аналізу об‑
раних питань – фаховий підхід, детальна розробка джерельних 
матеріалів, судження, які свідчили про ґрунтовне знання історії 
української культури, пролонгування музикознавчої традиції 
першої третини ХХ ст. На декларативному рівні – використання 
ідеологічно детермінованої фразеології. У такий спосіб визнані в 
минулому музикознавці, які розуміли, що невдовзі їх торкнуть‑
ся репресії, намагались утриматися в контексті культури. Амбі‑
валентність проступала, наприклад, у другій «Історії української 
музики» (загалом завершена наприкінці 1920‑х рр.) М. Грінчен‑
ка, де вчений пропонував запровадити в музикознавстві «фор‑
мально‑соціологічний підхід». Щоправда, в  цьому віддзерка‑
лювалися не стільки вимушені поступки ідеології, скільки суто 
наукова спроба «примирення» новітнього, соціологізованого 
погляду на музичну культуру (соціологічний аспект) з аналізом 
конкретних джерел історії української музичної культури (фор‑
мальний аспект). 

Співіснування об’єктивно‑наукового й ідеологічно зумовле‑
ного аспектів дослідження простежується й у лисенкознавчих 
розвідках Д. Ревуцького. Іще наприкінці 1920‑х років за ініціа‑
тивою Музею діячів науки та мистецтва України було прийня‑
то рішення про повне видання творів М.  В.  Лисенка. Редакто‑
рами було призначено Льва (музичний редактор) та Дмитра 
(упорядник томів, автор статей та приміток) Ревуцьких. Однак 
було опубліковано тільки два томи – четвертий «Народні пісні 
для хору» (1931; 14  випусків) і другий «Музика М.  Лисенка до 
«Кобзаря» Т. Шевченка» (1932; опубліковано 3 випуски з 13‑ти; 
одноіменна вступна стаття та примітки Д. Ревуцького). У першо‑
му випуску четвертого тому вміщено ґрунтовну вступну статтю 
Д. Ревуцького «Хорова діяльність М. Лисенка», де проаналізова‑
но різнобічну працю композитора у сфері хорової культури (ви‑
конавську – як диригента мандрівних капел, творчу – як авто‑
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ра хорових композицій, організаційну). У статті наведено цінні 
фактичні дані  – спогади сучасників, повідомлення тогочасної 
преси тощо. Пізніше ці матеріали було використано в публіка‑
ції з цієї самої теми 1937 року. В інших випусках також вміщено 
лисенкознавчі статті, як‑от у 13‑му – «Я. Бігдай і Лисенкові пісні 
в його збірці» тощо. Лисенкознавчий напрям у музикознавчому 
доробку Д. Ревуцького представлений також публікаціями, при‑
свяченими «Андріашіаді» (1930), зв’язкам творчості М.  Лисен‑
ка й українського фольклору (1941). У  цих текстах типова тоді 
фразеологія співіснує з розумінням непересічної ролі спадщини 
М. Лисенка в українській музичній культурі, проявами (зокрема, 
у скрупульозно зроблених примітках) глибокої обізнаності вче‑
ного з українською історією та культурою, прискіпливою робо‑
тою з документальними матеріалами. М. Лисенкові присвячено 
також останню прижиттєву публікацію М. Грінченка (1942, саме 
в цьому році визначний український історик‑музикознавець ві‑
дійшов в інший світ), що є певною мірою символічним.

Таким чином, у вказаних дослідженнях, де М. Лисенко роз‑
крився не лише як композитор, а і як багатогранна творча осо‑
бистість, було окреслено справжні масштаби постаті М.  Ли‑
сенка, що в попередній період були основою концептуального 
осмислення його ролі не лише в композиторській творчості, але 
загалом в українській музичній культурі, розкриття тих стиму‑
лів, які живлять українську музичну культуру дотепер. Виявля‑
лися й інші ідеї, характерні для музично‑історичних праць попе‑
редніх десятиліть. Саме ці грані лисенкознавства були втрачені 
або переосмислені в подальшому. У  цьому контексті особливо 
виступає цінність названих праць 1930‑х років, що до сьогодні 
зберігають історичне й, певною мірою, наукове значення, до речі, 
засвідчують наявність точок дотику між східно‑ та західноукра‑
їнською, діаспорною музикознавчими традиціями, їх єдність як 
у синхронному, так і в діахронному аспектах. 

Натомість у публікаціях першої половини десятиліття пред‑
ставників молодшої тоді генерації музикознавців найбільшою 
мірою виявилися впливи пануючого тоді нігілізму стосовно 
культури попередніх періодів та войовниче прагнення перепи‑
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сати історію культури на основі марксистських вихідних засад. 
Поміж типових прикладів – стаття вищезгаданого О. Білокопи‑
това «Кирило Стеценко», де автор пише: «В цій статті я ставлю 
собі завдання  – проаналізувати попередні музикознавчі праці 
з цього питання і, викриваючи ідеалістичне буржуазно‑націо‑
налістичне поцінування діяльності композитора К.  Стеценка 
з боку попередніх музикознавців, дати справжню марксівську 
оцінку цього композитора... моє завдання – висвітлити громад‑
сько‑політичне обличчя композитора К. Стеценка» і т. ін. 15. 

Невелику кількість статей першої половини 1930‑х років цих 
авторів було присвячено власне музикознавчому аналізу певних 
явищ музичної культури, як‑от творчій біографії композитора 
О.  Давиденка (Л.  Лебединський), балету «Міщанин з Тоскани» 
В.  Нахабіна (В.  Нахабін, В.  Галицький), Другій симфонії Л.  Ре‑
вуцького (Б.  Лятошинський), симфонічній поемі Д.  Клебанова 
«На Заході – бій» (Ю. Ткаченко, усі – 1934).

У другій половині 1930‑х  років нищівна критика проявів 
культури, які викликали найменші сумніви щодо їх відповід‑
ності радянській ідеології, революційний пафос утверджен‑
ня нового, його різке протиставлення всій попередній історії 
культурі, поступово перестали домінувати у змісті музично‑іс‑
торичних розробок. Це не означало наставання більш лояльно‑
го ставлення до відповідних явищ. Як і раніше, низку номерів 
журналу «Радянська музика» відкривали матеріали, в яких тав‑
рувалися «вороги народу», в музичній періодиці публікувалися 
стенограми промов Й.  Сталіна тощо. Однак у другій половині 
десятиліття істотно збільшилася кількість розвідок, де, при на‑
явності типових фразеологічних кліше, ідеологічно заангажова‑
ного заперечення певних явищ минулого й тогочасного періодів, 
акцент все ж таки зміщувався з їх критики на фаховий аналіз 
залишеної в обігу науки частини культурної спадщини. Елемен‑
ти «перекладу» її марксистською мовою» втратили в таких стат‑
тях властиву першій половині десятиліття войовничість. Відтак 
більшість указаних публікацій вирізняється більш спокійним 

15 Білокопитов О. Кирило Стеценко. Радянська музика. 1934. № 2–3. С. 23.
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тоном. У  них чіткіше проступає показове для радянської доби 
загалом роз’єднання емпіричного й теоретичного рівнів дослі‑
дження. З одного боку, декларування народності, реалізму, демо‑
кратичності обраних для аналізу музичних творів, апелювання 
до постанов партії і уряду, ідеї Леніна про «дві культури в кож‑
ній національній буржуазній культурі», присутність елементів 
критики деяких явищ минулого й сучасного етапів музичної 
культури. З другого, – описання певного фактажу, суто фаховий 
музикознавчий аналіз форми, драматургії, особливостей музич‑
ної мови, стилістики музичних композицій, характерних рис 
творчості музикантів‑виконавців, спостереження та «локальні» 
висновки, що спиралися на конкретний розгляд цих емпіричних 
даних. Однак спроби вийти на узагальнення естетико‑теоретич‑
ного, концептуально‑історичного рівнів «знизу», шляхом «від 
музики – до філософії», звичайно, були відсутні. 

З цього погляду характерними є розробки, присвячені но‑
вій редакції опери «Тарас Бульба» М.  Лисенка (Л.  Ревуцький, 
1936), оперній творчості М. Лисенка (М. Ґейліґ), біографії П. Со‑
кальського (О. Дзбанівський), опері «Тарас Бульба» М. Лисенка 
(В. Косенко, усі – 1937), музиці М. Лисенка до «Кобзаря» (М. Ґей‑
ліґ), романсам українських композиторів на вірші Т. Шевченка 
(О. Брескін), Т. Шевченкові – музиканту (А. Герман, усі – 1939), 
творчості М.  Леонтовича (В.  Дяченко), мистецтву диригента 
Н. Рахліна (О. Шварцман), перебуванню П. Чайковського в Хар‑
кові (Й. Миклашевський, усі – 1940), публікації в періодиці Над‑
дніпрянської України західноукраїнських музикознавців після 
1939 року, як‑от В. Витвицького (про С. Людкевича), Й. Волин‑
ського (про тодішніх молодих українських композиторів, оби‑
дві – 1940) та ін. 

Співіснування проявів тенденційності, ідеологічно зумовле‑
них кліше (приміром, «тільки радянська дійсність, яка розкрі‑
пачила творчу ініціативу, створила виняткові умови для її роз‑
витку»  16) та описання й систематизації значного джерельного 

16 Ольховський  А. Перша симфонія М.  А.  Гозенпуда. Радянська музика. 
1940. № 1. С. 5–6.
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матеріалу, виникнення на цій основі науково цінних суджень, 
окремих спостережень, ідей, висновків мали місце й у масштаб‑
нішому тоді масиві розвідок, присвячених розгляду музичної 
спадщини радянської доби. Поміж них публікації про: бале‑
ти «Міщанин з Тоскани» В.  Нахабіна (В.  Івановський, 1936) та 
«Лелеченя» Д. Клебанова (В. Довженко, 1937), життя і творчість 
М. Коляди (О. Арнаутов, 1936), «Баладу про канальські роботи» 
А. Штогаренка (Т. Тихонова, 1937), Концерт D‑dur для скрипки з 
оркестром П. Глушкова (В. Довженко), Першу симфонію К. Дань‑
кевича (Б. Савінов), оперу «Щорс» Б. Лятошинського (В. Грудін), 
творчу біографію композитора М. Вілінського (В. Анісімов, усі – 
1938), музику часів громадянської війни (Л.  Носов, 1938–1941), 
а також доробок композитора В. Косенка (В. Довженко), нові му‑
зичні обробки «Заповіту» Т. Шевченка (І. Белза, обидві – 1939), 
Першу симфонію М.  Гозенпуда (А.  Ольховський), «Героїчну 
увертюру» В. Косенка (Л. Хінчин), «Лілею» К. Данькевича (М. Го‑
зенпуд), Другу симфонію Б. Лятошинського (І. Белза), виконав‑
ське мистецтво Н. Рахліна (О. Шварцман), Скрипковий концерт 
Д. Клебанова (М. Ґейліґ, усі – 1940), мистецтво В. Косенка (В. Дя‑
ченко, 1941) та ін. 

Зміст вищеназваної праці І.  Белзи «Друга симфонія Б.  Ля‑
тошинського»  17 позбавлений властивої тому часові фразеоло‑
гії, закидів на адресу будь‑яких ‑ізмів, полягає в послідовному 
музикознавчому аналізі зазначеного в назві статті твору  – ха‑
рактеристиці тематизму, принципів його розробки, інтонацій‑
ної, а  відтак і емоційно‑образної драматургії, архітектонічних 
особ ливостей, гармонії, фактури, частково – оркестровки тощо. 
Констатуючи атональність музики Б. Лятошинського (атональ‑
ність тоді гостро критикувалась як прояв формалізму), І. Белза 
уникає будь‑яких негативних суджень щодо музики названого 
композитора, залишаючись у межах фахового аналізу. Автор 
указує: «Гармонічні засоби, використані композитором, дозво‑
ляють говорити про атоналізм його музики. Але цей атоналізм 

17 Белза І. Друга симфонія Б. Лятошинського. Радянська музика. 1940. № 6. 
С. 5–12. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



212

Олена Немкович

не має нічого спільного з атоналізмом віденської школи (вза‑
галі висловлення про «шенбергіанство» Лятошинського треба 
розглядати тільки як непорозуміння). Не укладаючись у рамки 
звичайної тональної гармонії, музика Лятошинського, проте, 
базується на міцній гармонічній основі, навіть у найскладніших 
контрапунктичних сполученнях. Прагнучи до згущення емо‑
ційного напруження в своїй творчості, Лятошинський широко 
користується сміливими сполученнями ускладнених акордів і 
досить часто переносить опорні функції тризвуччя на великий 
септакорд... Досить часто в симфонії зустрічаються і альтеровані 
септакорди і нонакорди, а також ундецим – і, навіть, терц‑децим‑
акорди, завжди спираючись на бездоганну логіку голосоведення 
і тематичного розвитку»  18. Висновок зі спостережень щодо ін‑
тонаційної драматургії симфонічного циклу є таким: «в основу 
другої симфонії Лятошинського, яку можна вважати значним 
творчим досягненням композитора, покладений симфонізм, як 
метод цільного мислення» 19. Зважаючи на те, що тоді на адресу 
композитора прозвучали типові для часу звинувачення (ніби‑
то він є «одним із носіїв таких негативних рис, про які писала 
«Правда», «іде виключно під гаслом нейтральності, аполітичнос‑
ті мистецтва», «загальною рисою» його творчості є «містика», 
його музична мова «заумна», творам властиві «страшенні гармо‑
нічні нагромадження» і т. ін.) 20, публікація вказаної статті була 
помітним проявом неупередженої фахової музикознавчої думки 
1930‑х років. 

Не випадково вперше здійснений І. Белзою аналіз Другої сим‑
фонії Б.  Лятошинського (написана 1936  р., прем’єрне виконан‑
ня  – того самого року під керівництвом Ґ.  Адлера) не втратив 
значення в подальшому. Саме зазначені риси різножанрових 

18 Белза І. Друга симфонія Б. М. Лятошинського. С. 11–12.
19 Там само. С. 12.
20 Проти формалістичного трюкацтва, за музику радянську, народну, 

ідейно‑ насичену (на зборах київських композиторів). Радянська музика. 1936. 
№ 1. С. 37–43. Публікація містить матеріали обговорення на зборах компози‑
торів і музикознавців опублікованих у газеті «Правда» сумнозвісних статей 
«Сумбур замість музики» та «Балетна фальш».
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композицій видатного митця констатували дослідники другої 
половини ХХ ст. – початку ХХI ст. – О. Шольп, М. Бялик, М. Гор‑
дійчук, М.  Боровик, Ю.  Малишев, Н.  Горюхіна, Л.  Пархомен‑
ко, В.  Самохвалов, Т.  Бондаренко, Гл.  Виноградов, М.  Копиця, 
О. Зінькевич, О. Козаренко та ін. Зосібна, автор декількох моно‑
графій про творчість Б.  Лятошинського В.  Самохвалов указує: 
«Лятошинский  – прежде всего композитор‑симфонист, но не 
только потому, что важнейшая часть его творчества – произве‑
дения, написанные для симфонического оркестра. Симфонизм 
как творческий метод, как образ мышления характеризует поч‑
ти все сочинения Лятошинского, в том числе его оперы, кварте‑
ты, хоры и т. д.» 21 Л. Пархоменко у статті «Лятошинський Борис 
Миколайович», вміщеній у третьому томі «Української музичної 
енциклопедії», зазначає, що композитор «оновив муз. мову ліне‑
арно‑конструктивними засобами, емансипацією дисонансності, 
які виявляли своєрідність світосприймання автора. Симфоніст 
за особливостями світогляду й муз. мислення» 22. 

Святкування в 1939  році 125‑річчя від дня народження 
Т. Шевченка викликало широке звернення до його постаті мит‑
ців і науковців. Саме в той рік його ім’я було присвоєне Київсько‑
му оперному театрові, відбулася постановка опери В.  Йориша 
«Шевченко», з’явилися численні публікації в періодиці тощо. Ха‑
рактерно, що до творчості Кобзаря звернулися музикознавці, які 
сформувалися в попередній період – М. Грінченко та Д. Ревуць‑
кий. Саме в їхніх дослідженнях відроджувалися типові для гу‑
манітарної науки попереднього періоду риси шевченкознавства. 
У першій третині ХХ ст. уже надзвичайно рельєфно розкрилася 
творчість Т.  Шевченка як одного з найяскравіших за всю істо‑
рію суб’єктивно‑особистісних виявів етнопсихологічного єства, 
найхарактерніших морально‑етичних рис, художньої свідомості 
української нації, її синтезуюче, сенсоутворювальне значення в 
процесі становлення різних сфер національної культури, винят‑

21 Самохвалов  В. Черты симфонизма Б.  Лятошинского. Киев  : Музична 
Україна, 1977. С. 166.

22 Лятошинський Борис Миколайович. Українська музична енциклопе‑
дія / гол. ред. Г. Скрипник. Київ : ІМФЕ, 2008. Т. 3. С. 249.
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кова формотворча роль в історії мови, літератури, освіти, музич‑
ної творчості, театру, науки тощо. Відтак у контексті активного 
формування музикознавства як науки шевченкознавчі розвідки 
спрямовувалися на виявлення конкретних рис творчості Т. Шев‑
ченка, які уможливили такий винятковий її вплив на українську 
композиторську творчість, стали чинником становлення націо‑
нального музичного стилю. Саме це спостерігається в перших 
українських шевченкознавчих працях С.  Людкевича, що пере‑
бувають на межі музикознавства й літературознавства  23. Тим 
самим ці дослідження, започаткувавши українське музичне 
шевченкознавство, водночас заклали базові ідеї для всього по‑
дальшого розвитку названого проблемно‑тематичного напряму 
в українському музикознавстві до сучасного етапу включно. 

У другій половині десятиліття з’явилися праці «Шевченко і на‑
родна пісня» 24 Д. Ревуцького та «Шевченко і музика» 25. М. Грін‑
ченка. За наявності в них певних ідеологічно заангажованих 
суджень, об’єктивно розглянуто деякі питання естетичного ха‑
рактеру. Проте переважає музично‑історичний ракурс розкрит‑
тя теми. Це виявляється в осмисленні цілої низки питань, які у 
своїй сукупності засвідчують розуміння взаємозв’язків творчос‑
ті Т.  Шевченка й музики як різнобічного процесу формування 
системи двосторонніх зв’язків. Композитори пишуть твори різ‑
них жанрів на слова Т. Шевченка. Натомість поезії Т. Шевченка, 
де виявляється образно‑стильова спорідненість із українським 
фольклором (зокрема, у процесі засвоєння поетом народної «спі‑
ваної поезії» 26), впливають на формування національного стилю 
української музики. Концептуально важливим тут є виявлення 
спільних ознак творчості Т. Шевченка й М. Лисенка, глибинної 
осі їх перетину, якою виявляється національний стиль худож‑

23 Людкевич С. Про основу і значення співності в поезії Тараса Шевчен‑
ка. Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії / упоряд., вступ. ст., перекл. та 
прим. З. Штундер. С. 114–133; Людкевич С. Про композиції до поезій Т. Шев‑
ченка. Там само. С. 133–137. 

24 Ревуцький Д. Шевченко і народна пісня. Київ : Мистецтво, 1939. 64 с.
25 Грінченко М. Шевченко і музика. Грінченко М. О. Вибране. Київ : Держ. ви‑

давництво образотворчого мистецтва і муз. літератури УРСР, 1959. С. 304–380.
26 Термін С. Людкевича.
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нього мислення. Специфічно перетворюючись у різних видах 
мистецтва, в тому числі й у музиці та поезії, він, таким чином, 
цементує всю українську культуру в певну національно непов‑
торну цілісність. Завдяки такому ідейному стрижню названі 
розробки М. Грінченка й Д. Ревуцького вписуються в зазначену 
тенденцію української музикознавчої шевченкіани, народженої 
в минулий період. Поміж питань, які конкретизують такий по‑
гляд на тему «Шевченко і музика»: виявлення закономірностей 
фольклору в процесі його взаємодії з Шевченковою поезією, 
взає мовпливи останньої й композиторської творчості, стильова 
спорідненість творів Т. Шевченка й М. Лисенка, функціонування 
народнопісенних форм на слова художника як історичний про‑
цес (М. Грінченко), перетворення поезій Кобзаря в різних музич‑
них жанрах, побутування його віршів у фольклорному середо‑
вищі, виконання Т. Шевченком народних пісень (М. Грінченко, 
Д.  Ревуцький), записування митцем народнопісенних зразків, 
створення ним власних мелодій у народному стилі (Д. Ревуць‑
кий) тощо. Крім того, Д. Ревуцький вивчив і систематизував за 
жанрами коло тих народних пісень, які знав поет 27. М. Грінчен‑
ко зібрав і систематизував майже весь фольклорний матеріал і 
композиторські твори на слова Т. Шевченка 28, що, таким чином, 
склали фундаментальну систематизовану емпіричну базу музи‑
кознавчої шевченкіани. Комплексність розкриття теми, залучен‑
ня даних історії, теорії музики, джерелознавства, фольклористи‑
ки, літературознавства, культурології, генетично пов’язуючись із 
надбаннями музичної шевченкіани попередніх років, водночас 
стали важливою ланкою в розвитку комплексних шевченкознав‑
чих досліджень наступних десятиліть. 

Надавання виняткового значення російській культурі в про‑
цесі розвитку культур союзних республік сприяло вивченню 
зв’язків російської та української музичних культур, розкриттю 
цих досліджень як концепційно значущого проблемно‑тематич‑
ного напряму українського музикознавства радянського часу, 

27 Ревуцький Д. Шевченко і народна пісня.
28 Грінченко М. Шевченко і музика...; Матеріали до теми «Шевченко і музи‑

ка». НАФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Ф. 36–3. Од. зб. 278–281.
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як правило, гіперболізації ролі російської музичної культури в 
становленні української. Перші публікації цієї тематичної гру‑
пи з’явились у довоєнний час, серед яких збірка матеріалів і до‑
кументів, присвячених перебуванню П. Чайковського в Україні 
(1940, підготовлена Л.  Файнштейн, Т.  Шеффер, Т.  Тихоновою). 
У цих роботах, утім, нагромаджувався також фонд об’єктивних 
фактологічних даних, необхідних для більш глибокого її висвіт‑
лення в майбутньому. 

Натомість у розвідці М. Грінченка «Українська народна пісні 
у творчості російських композиторів‑класиків ХIХ ст.» (кінець 
1930‑х  – початок 1940‑х  років, рукопис, фрагмент цієї роботи 
під іншою назвою опубліковано за редакцією М.  Гордійчука у 
збірці вибраних праць М. Грінченка, 1959 р.) 29 на перший план 
висувається показ важливого значення українського інтона‑
ційного пласта всередині російського інтонаційного фонду на 
який спиралася російська композиторська школа ХIХ  ст., ви‑
явлення впливу української інтонаційності на становлення її 
стильових засад. Названа думка була різнобічно обґрунтована 
в наукових музикознавчих дослідженнях пізніше, починаючи з 
1960‑х років, коли в Наддніпрянській Україні почала розвивати‑
ся музична медієвістика (точніше, дослідження музичної куль‑
тури до ХIХ ст.) 30. Входження згаданої ідеї до наукового обігу в 
1930‑х роках не відбулося через те, що названа розробка не була 
тоді надрукована, не характерним для офіційної ідеології був і 
наведений погляд на обрану тему. Вищезгаданий фрагмент на‑

29 Грінченко М. Українська тематика у творчості М. Глінки. Грінченко М. 
Вибране... С. 381–397. 

30 Одним із перших помітних кроків на шляху формування цього ново‑
го тоді, в подальшому міждисциплінарного проблемно‑тематичного напряму 
став симпозіум «Українська музична культура ХVI–XVIII сторіч» (5–9 квітня 
1969 року, Київ). Його матеріали надруковані у збірнику: Українське музико‑
знавство / упоряд. та вступ. ст. О. Шреєр‑Ткаченко. Київ : Музична Україна, 
1971. Вип.  6. 266  с. До збірника увійшли статті С.  Грици, О.  Цалай‑Якимен‑
ко, Я. Ісаєвича, В. Протопопова, Н. Герасимової‑Персидської, М. Гордійчука, 
Л. Корній, К. Майбурової, М. Боровика, Т.Шеффер, Й. Волинського, Л. Хіврич, 
Ю. Щербиніна та ін. 
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званої праці побачив світ лише тоді, коли в країні дещо зменши‑
лася прямолінійність тиску ідеології на культуру.

Визнання творчості ряду російських і західноєвропейських 
композиторів як «класичної» і «народної», крім того, підвищена 
увага до російської культури зумовили створення популярних 
нарисів про творчість М. Мусоргського, О. Бородіна, О. Дарго‑
мижського, М.  Римського‑Корсакова, ґрунтовніших робіт про 
П.  Чайковського (А.  Ольховський, 1933), Р.  Шумана (М.  Крох‑
маль, 1937) та ін. 

Стабілізація нових вихідних засад упродовж 1930‑х  років 
сприяла написанню на їх основі перших узагальнюючих праць, 
присвячених українській музичній культурі. Характерним з 
огляду на фрагментарність емпіричної бази були прояви «нари‑
сового» викладу матеріалу в найрізноманітніших за жанрами, 
ґрунтовністю викладу матеріалу тогочасних розвідках. Пока‑
зовою в цьому сенсі стали стисла «Iсторія української музики» 
(1940) В.  Довженка та збірка «Українська музикальна спадщи‑
на» (1940, редакція А. Ольховського). До вказаного видання уві‑
йшов  ряд статей із питань історії української музичної культури, 
а саме: оперної творчості М. Лисенка, рогової музики (М. Ґейліґ), 
музичної освіти М. Лисенка (Д. Ревуцький), інструментального 
мистецтва кінця ХVIII – початку ХIХ ст. (Т. Тихонова, Т. Шеф‑
фер), принципів обробки народної пісні М. Леонтовичем (В. Дя‑
ченко), опери «Збитенщик» італійського композитора Д. Астаріти 
(який був придворним музикантом гетьмана К. Розумовського) 
тощо. У зверненні в цій збірці не лише до постатей окремих ви‑
датних композиторів, але й до галузей і жанрів української му‑
зики, у  виході за межі історії композиторської творчості намі‑
чалися перші кроки на шляху розкриття в майбутньому історії 
української музичної культури в узагальнюючій академічній мо‑
нографії, де вивчаються не окремі явища, а музично‑культурні 
процеси. Спробу підсумування даних про доробок українських 
композиторів пожовтневого часу було зроблено у статті «Твор‑
чість радянських композиторів України» (1940) А. Ольховського. 

У контексті нечисленної панорами публікацій музично‑іс‑
торичного характеру цінними для розуміння тогочасного ста‑
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ну музично‑історичних знань є «Тематичний план курсу історії 
української музики» А.  Ольховського (1938)  31, що відображав 
зміст лекційного курсу історії української музики, читаного ним 
у Київській консерваторії, та його ж «Нарис історії української 
музики» 32 (задуманий як підручник, редакція Б. Асаф’єва), що, 
очевидно, також базувався на згаданому лекційному курсі. За‑
значена праця є найвагомішою узагальнюючою музично‑істо‑
ричною розробкою 1930‑х  років. Оскільки вона тоді не була 
опуб лікована, указаний «Тематичний план...»  – єдине надру‑
коване в той час джерело, яке давало цілісне уявлення про 
стан тодішніх музично‑історичних знань, що функціонували в 
науко вому обігу й навчальному процесі. Зважаючи на те, що «Те‑
матичний план...» був уміщений на сторінках журналу «Радян‑
ська музика», обговорювався на Першій конференції музико‑
знавців України 33, а його зміст розкривався у вузівському курсі 
лекцій А. Ольховського, основні ідеї, напрями розкриття історії 
української музики, заявлені в названій публікації, безумовно, 

31 Ольховський  А. Тематичний план курсу історії української музики. 
Радян ська музика. 1938. № 5. С. 18–28. 

32 Ольховський А. Нарис історії української музики / підгот. до друку, наук. 
ред., вступ. ст., коментарі Л. Корній. Київ : Музична Україна, 2003. 510 с. Книга 
була затверджена до друку 16  червня 1941  року. Було виготовлено її наклад. 
Однак під час бомбардування Києва він загинув. Залишилося тільки два при‑
мірники. Після еміграції до США А.  Ольховський продовжував працю над 
«Нарисом». Як зазначає Л. Корній, після його смерті син музикознавця Ю. Оль‑
ховський привіз до Києва ксерокс видання 1941  року та машинопис нового 
варіанту цієї праці. Порівняння обох її варіантів засвідчило, що в новому ва‑
ріанті немає істотних змін. Відмінності мають місце у розкритті деяких істори‑
ко‑культурних питань, назв розділів, окремих узагальнень. У другому варіанті 
автор позбавився деяких ідеологічно зумовлених суджень, використав деяку 
нову наукову літературу, що була заборонена в радянський час. (Корній Л. Дже‑
релознавство історії української музичної культури. Київ : ПП Лисенко М. М., 
2019. С. 68). Саме цей другий варіант і був надрукований 2003 року. 

33 26–27 серпня 1938 року на Першій конференції музикознавців Радян‑
ської України обгорювався вищезазначений «Тематичний план...» А. Ольхов‑
ського. В обговоренні взяли участь В. Костенко, О. Дзбанівський, Ф. Наденен‑
ко, О. Брескін, І. Белза, В. Анісімов, П. Козицький, В. Довженко, О. Шреєр та ін. 
(Радянська музика. 1938. № 5. С. 51). 
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відображалися в тогочасному музикознавстві. Не аналізуючи 
тут детально цей документ, вкажемо на ті його аспекти, де фоку‑
сується характерний стан тогочасного українського історичного 
музикознавства – його безпосередня залежність від «ідеологіч‑
ної надбудови» і водночас внутрішня суперечливість, рельєфно 
виявлені зв’язки з минулим періодом та актуальність низки ідей і 
матеріалів для українських музично‑історичних досліджень на‑
ступних десятиліть. 

Попри типові для часу ідеологічно детерміновані штампи 
(«завдання вивчення історії в світлі постанов партії і уряду», «іс‑
торія української музики як бататовічний процес боротьби за на‑
родність і реалізм» 34, властиве часові акцентування соціально‑ 
класових чинників історичного процесу тощо), «Тематичний 
план...» засвідчує включення до лекційного вузівського курсу 
значних масивів джерельних матеріалів, стосовних української 
традиційної та академічної музичної культури, музичного побу‑
ту, певною мірою, церковної музики різних історичних періодів. 
Особливо важливими з цього погляду є розділи, присвячені тим 
її періодам, дослідження яких у 1930‑х роках було перервано в 
наукових працях, насамперед музичної творчості до ХIХ ст. «Те‑
матичний план...» засвідчує, що в курсі лекцій з історії музики 
А.  Ольховського, зокрема, розглядалися: «стан культури Київ‑
ської держави до християнізації. Культурні зв’язки Київської дер‑
жави з Західною Європою, Візантією, Сходом, сприйняті звідти 
зв’язки, зокрема музичні», «музичний побут великокнязівсько‑
го двору. Співці‑дружинники. Ратна музика. Скоморохи. Били‑
ни київського циклу. «Слово о полку Ігореве» як найцінніший 
пам’ятник героїчного епосу» та багато іншого. Попри войовничу 
атеїстичну спрямованість тогочасної ідеології, висвітлювалося 
«Охрещення Русі» і його значення для розвитку культури і пись‑
менства народів СРСР. Роль Візантії, південних слов’ян Афо‑
на і християнського Сходу у формуванні стародавньої руської 
культової музики. Зв’язок християнських співів з єврейськими 
гімнами і античною лірикою», «монастирі і церкви як вогнища 
церковно‑музичного професіоналізму. Спів у київських церквах 

34 Ольховський А. Тематичний план... С. 18.
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(Десятинна церква, Софіївський собор, Печерська лавра), роль 
їх як вогнищ музичної культури» 35 тощо. Концептуально цінна 
ідея для подальших студій церковної хорової традиції, що рані‑
ше мала місце в «Історії української музики» М. Грінченка, була 
закорінена в давніших студіях церковної хорової традиції, сто‑
сувалася «переінтонування слов’янськими народами сприйня‑
тих іноземних культових наспівів»  36, отже, була базовою для 
осмислення зазначеної музичної традиції як явища української 
національної культури. 

До кола уваги увійшли також матеріали, які стосувалися роз‑
витку садибно‑поміщицького музичного побуту (зокрема, пода‑
но відомості про відповідні матеріали в архівах УАН), діяльності 
кріпацьких капел, хорів, оркестрів, рогової музики, міського му‑
зичного життя ХVIII  ст., «магістратського оркестру та школи», 
музичної освіти, зокрема, у  Співочій школі в Глухові, проекту 
створення музичної академії в Катеринославі, музики у шкіль‑
ному театрі, музичної публіцистики тощо. 

Текст «Нарису...» та подані в кінці книжки списки основних 
музичних творів композиторів УРСР (до червня 1941 р.)  37, ви‑
користаних джерел і літератури 38 розкривають те коло конкрет‑

35 При порівнянні «Тематичного плану...» і «Нарису...» виявляються пев‑
ні розбіжності між ними: у першому зроблена заявка на ширшу джерельну 
базу, ніж та, що представлена в другому. Низка відповідних джерел невідо‑
ма дотепер. У  ряді випадків (мається на увазі «Тематичний план») виникає 
така ситуа ція: в переліках споріднених між собою явищ дослідник називає 
не лише ті з них, вивчення яких тоді вже було забезпечено джерельною базою, 
але й ті, для вивчення яких джерельна база була тоді відсутня (наприклад, спів 
у Києво‑ Печерській лаврі, Софіївському соборі, Десятинній церкві). Навряд  
чи це було проявом халтури при написанні «Тематичого плану...» або необіз‑
наності з наявними на той час джерелами серйозного вченого. Можливо, 
А. Ольховський таким чином указував шляхи подальшої пошукової роботи 
щодо джерел історії української музики, а отже, введення їх до навчального 
процесу. Це питання може стати об’єктом окремої розвідки. 

36 Ольховський А. Тематичний план... С. 19.
37 Ольховський А. Нарис... С. 485–502.
38 Там само. С. 503–506. Певне коло джерел і наукової літератури, на яких 

побудовано «Нарис...» А. Ольховського, розглянула Л. Корній у праці «Джере‑
лознавство історії української музичної культури». 
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них джерел, із якими працював А. Ольховський під час розроб‑
ки свого лекційного курсу та, відповідно, «Нарису...». Це – нотні 
друковані й рукописні матеріали, що стосуються всіх жанрів 
української музики, в  яких працювали українські композито‑
ри в пожовтневий період. Їх перелік укладений за картотекою 
СРКУ, створеною В. Довженком, отже, нотографічний покажчик 
містить, практично, вичерпні дані. Нотографія систематизова‑
на тут за персоналіями, а  всередині кожної відповідної групи 
творів – за жанрами. Джерельна основа підручника А. Ольхов‑
ського включає також періодику ХIХ–ХХ  ст., архівні докумен‑
ти, опубліковані в різні часи збірники народних пісень, зокре‑
ма М. Максимовича, партесний концерт «Сначала днесь поутру 
рано» світського змісту, хорові концерти Д. Бортнянського «Бла‑
жен муж» та «Сей день», піснеспів «Явися благодать», концерт 
М. Березовського «Не отвержи мене во время старости», А. Ве‑
деля «Услыши, Господи, глас мой», давні музикознавчі тракта‑
ти, насамперед «Граматику музикальну» М.  Дилецького тощо. 
У «Нарисі...» (параграф «Західноєвропейська музика в Україні») 
вперше було опубліковано відомості про нотну бібліотеку Розу‑
мовських (за відповідними каталогами), що на той час уже збері‑
галась у Нотному відділі Бібліотеки АН УРСР 39. 

До опрацьованої А.  Ольховським наукової літератури вхо‑
дить великий масив праць 1900–1930‑х років і, частково, ХIХ ст., 
серед яких розробки з етномузикології (в тому числі П. Сокаль‑
ського, Ф. Колесси, К. Квітки, П. Демуцького та ін.), музикознав‑
ства, зокрема українських і російських науковців (М.  Фіндейзе‑
на, Б. Асаф’єва, Т. Ліванової, М. Лисенка, О. Русова, М. Грінченка, 
Д. Ревуцького, В. Витвицького, І. Белзи, В. Костенка, Б. Кудрика, 
З. Лиська та ін.), театрознавства (зосібна, Д. Антонович), літерату‑
рознавства (М. Грушевський), філософії (Д. Чижевський), а також 
Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка за 1892–1933 роки, 
журнали «Киевская старина» та «Музика» (1923–1925, 1927), львів‑

39 Велику роль у її збереженні відіграв О.  Дзбанівський, який займався 
комплектуванням фондів Української наукової музичної бібліотеки (1922–
1928), 1929 і 1935 Музичну бібліотеку Розумовських передано в Нотний відділ 
Бібліотеки АН УРСР, очолюваний О. Дзбанівським. 
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ський «Літературно‑науковий вісник» (1898–1918), частина публі‑
кацій яких виступала в ролі джерел історії української музичної 
культури, частина ж використовувалася в якості, власне, наукової 
літератури. Характерним з погляду тогочасного регламентування 
наукового процесу є відсутність у переліку використаних джерел 
і літератури в кінці книжки цілої низки позицій, які згадуються 
в посторінкових посиланнях. Деякі з них, дійсно, не можна за‑
рахувати до основних джерел і літератури, призначених для ви‑
вчення історії української музичної культури, як‑от «Вчення про 
гармонію» Ю. Тюліна. Однак деякі згадані тут джерела зберігають 
свою цінність для дослідників – музичних українознавців доте‑
пер (Архив Юго‑Западной России; «Український вертеп» Є. Мар‑
ковського, 1929; «К истории Киевского музыкального цеха» А. На‑
заревського, 1913; українська й російська періодика ХIХ ст. тощо). 
До певних праць, згаданих у примітках (наприклад, «Украинский 
народ в его прошлом и настоящем» М. Грушевського, де відобра‑
жалася різко заперечена в 1930‑х роках його історична концепція), 
автор, можливо, не хотів привертати увагу через ідеологічні об‑
меження наукового пошуку, хоч каузальні аспекти висвітлення 
музично‑історичного процесу були в книжці присутні. Цей дале‑
ко не повний перелік джерел і літератури красномовно свідчить 
про зосередження головної уваги автора не на «перекладі» історії 
української музичної культури «марксистською мовою», а  на її 
фаховому осмисленні на базі опрацювання переважної більшості 
наявних на той час джерел різних періодів, у тому числі низки тих, 
які зазнали в 1930‑х роках нищівної критики під тиском ідеології 
або просто замовчувалися як «чужі» для «радянської науки». 

Джерельна база «Нарису...» є значно більшою, порівняно з 
першою «Історією української музики» М. Грінченка. Водночас, 
при порівнянні з його другою «Історією...»  40, виявляється від‑

40 Грінченко  М. Історія української музики. Київ. НАФРФ ІМФЕ 
ім.  М.  Т.  Рильського НАН України. Ф.  36‑3. Од.  зб.  139. У  цій статті не до‑
сліджується, що саме вперше вводилося до наукового обігу М. Грінченком і 
А. Ольховським, вичерпно не розглядається джерельна база обох праць. На‑
водяться лише окремі приклади, які дозволяють виявити деякі характерні 
риси та відмінності у їх джерельній основі.
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сутність великого масиву джерел, які згадуються М. Грінченком 
у вказаній праці, де було створено найґрунтовнішу на кінець 
1920‑х років, міждисциплінарну джерельну базу вивчення істо‑
рії української музичної культури. А отже, вона тією чи іншою 
мірою була введена до навчального процесу цим науковцем у 
другій половині 1920‑х  років та, частково (через ідеологічний 
диктат і переслідування вченого), імовірно, й  у 1930‑х  роках, 
адже М. Грінченко до 1937 року викладав у Київській консерва‑
торії. Поміж матеріалів, які не згадуються в «Нарисі...» А. Оль‑
ховського, однак названі в тексті «Історії...» М. Грінченка, деякі 
розвідки з питань хорового співу як складової богослужбової 
культури (Є.  Болховітінов, В.  Металлов, А.  Преображенський, 
С.  Смоленський, К.  Харлампович, С.  Людкевич та  ін.), розроб‑
ки І.  Крип’якевича, І.  Франка, В.  Щурата, давні літописи (при‑
міром, Густинський, Іоакимівський), низка періодичних видань 
ХIХ ст. – початку ХХ ст., праці в галузях літературознавства, му‑
зичної лексикографії (в тому числі й українські, зосібна В. Кри‑
вусіва й П. Козицького). Як і пізніше А. Ольховський, М. Грін‑
ченко не лише констатує те, що вже увійшло до наукового обігу, 
але й накреслює шляхи наукового пошуку, приміром, зазначає, 
що головними джерелами у вивченні історії «культової музики» 
мають бути нотні стародруки найбільших книгозбірень – Києво‑
Печерської лаври, Київської духовної академії, Михайлівського 
монастиря, Софіївського собору, а  також архіви інших церков 
Києва та інших міст – Видубецького монастиря, а також храмів 
Львова, Луцька, Кременця, Вінниці тощо. Зважаючи на малу тоді 
кількість опрацьованих архівів, накреслення перспектив до‑
слідження було доцільним. Поміж залучених у працю нотних 
джерел, наприклад, хорові концерти Д. Бортнянського «Воспой‑
те Господеви песнь нову», «Торжествуйте днесь», «Не умолчим 
никогда», Супрасльський ірмологіон та ін. Звуження джерельної 
бази у праці А. Ольховського, порівняно з другою «Історією...» 
М. Грінченка, безумовно, значною мірою пояснюється ідеологіч‑
ним диктатом. Однак, очевидно, мало значення й те, що «Нарис...» 
А. Ольховського був написаний у жанрі підручника, «Історія...» 
ж М. Грінченка створювалася як наукова монографія. Водночас 
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у праці А. Ольховського до кола уваги потрапили музикознав‑
чі розробки 1930‑х років, які, природно, не могли бути включені 
до узагальнюючої музично‑історичної праці М. Грінченка кінця 
1920‑х років. У певних моментах обидві музично‑історичні пра‑
ці взаємодоповнюють одна одну. Приміром, в «Історії...» М. Грін‑
ченка не згадується вищеназваний, охарактеризований у підруч‑
нику А. Ольховського концерт А. Веделя, натомість згадуються 
вищевказані концерти Д. Бортнянського, розгляд яких не вклю‑
чений до «Нарису...» А. Ольховського 41. 

Зважаючи на фактичне знищення цілісної схеми музично‑іс‑
торичного процесу в публікаціях музично‑історичного харак‑
теру, цінним аспектом «Тематичного плану...» та, відповідно, 
«Нарису...» стало включення в них матеріалів, стосовних друго‑
рядних музичних явищ, музичного побуту (розділи «Нарису...»: 
«Музичний побут і цехи», с. 153–159; «Маєтковий музичний по‑
бут», с. 169–178; «Музичне життя міста», с. 202–210). У них зосе‑
реджувалося важливе досягнення історичного музикознавства 
першої третини ХХ ст., втрачене в 1930‑х роках – перехід від роз‑
гляду окремих, як правило, кульмінаційних явищ до вивчення 
музичних контекстів, а отже, осмислення таких явищ у річищі 
відповідних традицій та, звідси, розкриття історії української 
музики як історичного процесу. 

На процесуальність та пов’язану з нею присутність у праці 
спрямованості до панорамно‑цілісного охоплення музичного 
процесу, вказують і такі параграфи, як «Провідні лінії розвитку 
української музики ХVIII ст. (с. 166–169), «Особливості музичної 
творчості першої половини ХIХ ст.» (с. 244–248), «Дальше розгор‑
тання музичної культури» (с. 347–354). Не випадково, приміром, 

41 Варто наголосити на одному етичному моменті. Попри близькість на‑
укових інтересів (історія української музичної культури), репресування 
М. Грінченка, неможливість для нього розробляти до кінця життя концепту‑
альну музично‑історичну проблематику, він шляхетно надає А. Ольховсько‑
му деякі нотні матеріали для написання його «Нарису». Своєю чергою, А. Оль‑
ховский на сторінках цієї книги висловлює свою вдячність М. Грінченкові за 
нотні приклади «люб’язно запропоновані проф. М. О. Грінченком» у яких має 
місце «інтонаційна близькість мелодизму Бортнянського до української на‑
родної пісні» (Ольховський А. «Нарис...»... С. 223).
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у працях М. Грінченка про історію української музики, вчителя 
А. Ольховського Б. Асаф’єва – про історію російської музичної 
культури, на Заході – А. Швейцера про Й.‑C. Баха, Г. Аберта про 
В.‑А. Моцарта (перша половина ХХ ст.) та ін. дослідників винят‑
кового значення набуло осмислення творчості видатних компо‑
зиторів саме на тлі певних музичних середовищ. Охоплення іс‑
торії української музики як цілісного, безперервного процесу від 
архаїчних періодів до початку ХХ ст., як уже згадувалося, склало 
наукові підвалини для його виокремлення із «общерусскої» схе‑
ми історії музики. Водночас цей момент відповідав ідеї розвитку 
як одній із фундаментальних, обґрунтованих у різних наукових 
дисциплінах у ХIХ – на початку ХХ ст., імпліцитно зберігав у собі 
одну з передумов відновлення в другій половині ХХ ст. розгляду 
історії української музики як тривалого безперервного історич‑
ного процесу. А це, своєю чергою, стало однією з провідних засад 
концепційної переорієнтації історичного музикознавства вже на 
сучасному етапі, отже, замикання на новому витку історії певно‑
го історичного кола. 

Генетично пов’язаним із музикознавчими традиціями пер‑
шої третини ХХ ст. та водночас таким, що випереджав свій час, 
був культурологічний аспект праці А. Ольховського. Він також 
вписувався в контекст тенденції, що почала формуватися в пер‑
шій третині ХХ  ст., а  продовжила своє становлення й розви‑
ток у другій половині століття, визначивши собою прогресивні 
досягнення того часу. Про спроби вписати музичні процеси в 
простір культури свідчать вступні частини розділів, де змальо‑
вуються певні явища та аспекти культурного процесу, в річищі 
якого функціонувала українська музика. Це також параграфи: 
«Фрески Софіївського собору» (с. 143–144), «Західноєвропейська 
музика в Україні» (с.  178–186), «Музично‑етнографічна думка» 
(с.  248–250), «Роль російських композиторів в українській му‑
зиці ХIХ ст.» (с. 274–281), «Т. Г. Шевченко і музика» (с. 287–289), 
«Шевченко і Франко в сучасній українській музичній творчості» 
(с. 423–424), «Музика до кінофільмів» (с. 424–425), «Філармонії» 
(427–428), «Музична освіта в Україні» (с. 428–431), «Музикознав‑
ство» (с. 431–432). Значною мірою в цьому також простежується 
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вплив його вчителя Б. Асаф’єва, водночас цим А. Ольховський 
продовжує традицію, що чітко виявилась у другій «Історії...» 
М. Грінченка. У названу книгу включено такі розділи, як «Му‑
зично‑освітня справа», «Наука про музику», «Музичне видав‑
ництво», навіть «Походження музики» й «Природа музичного 
мистецтва. Матеріал музики», які розмикають межі відповідної 
дисципліни (що було показовим для початкового етапу існу‑
вання музикознавства як науки, відсутності чіткої визначеності 
його предмета). У контексті штучно підтримуваної дискретності 
в предметі музикознавства в 1930‑х роках прояви культурологіч‑
ного аспекту розкриття історії української музики є усвідомлю‑
ваними лише в контексті логіки історії музикознавства кроками 
до майбутніх (уже в кінці ХХ – на початку ХХI ст.) цілісних куль‑
турологічних концепцій музично‑історичних періодів. А отже, – 
висунення на одне з чільних місць проблем художніх стилів, що 
дозволяли безпосередньо «інкрустувати» українську музику у 
контекст світової культури. 

У деяких формулюваннях як «Тематичного плану...», так і «На‑
рису...» впізнаються типові для минулого періоду постановки 
питань. Частина їх, зрозуміло, має завуальований вигляд: вони 
прочитуються лише при погляді на них у контексті ширших фраг‑
ментів тексту книжки. Так, у її вступному розділі автор зазначає: 
«...кожна нація, кожна національна культура, зокрема національна 
музика, є тільки обмеженим й однобічним розкриттям людського 
ідеалу 42». І далі цитує Д. Чижевського, що було на той час досить 
сміливим вчинком: «Але лише в цих обмеженнях і однобічних 
здійсненнях загальнолюдський ідеал і є живий. Тому кожна нація 
якраз у своєму своєрідному, оригінальному, у своїй «однобічності» 
й обмеженості і має вічне, загальне значення. Як живі, різноманіт‑
ні людські індивідууми у суспільстві, так конкретні, різноманітні 
нації з’єднані в людстві. Тільки через них і в них людство є можли‑
вим» (Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Прага, 
1931. С. 9). У другому параграфі «Народна пісня – основа розвитку 
української музики» першого розділу є такі слова: «основне, що 

42 Ольховский А. Нарис... С. 53. 
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характерне для переважної більшості українських пісень... – це їх 
глибокий ліризм, властивість передавати найтонші почуття лю‑
дей і любов до людини» 43. З огляду на залучення у працю наведе‑
них ідей Д. Чижевського (до речі, неодноразово у ній цитованого) 
це судження не може не викликати асоціації з його ідеєю кордо‑
центризму як субстанціальної для української ментальності. Від‑
так розуміння названої властивості українських пісень виступає 
тут саме як прояв названої ментальної риси світовідчуття укра‑
їнців. У контексті ж постановки проблеми спирання академічної 
музики на народну в цьому параграфі, відтак, виникає інший сенс 
поняття «народності» української академічної музики – як відо‑
браження в ній національної ментальності. Звідси у відповідному 
ключі виступає й вершинна ланка логічного ланцюга: «На відміну 
від його попередників, у Лисенка зв’язок з народною піснею ви‑
ростає до того рівня, коли народність [у зазначеному контексті – 
національна сутність. – О. Н.] стає провідною ознакою музичного 
професіоналізму», а головним завданням композитора було «уза‑
гальнення засобами музики найтиповіших народних образів» 44, 
тобто акцентується еволюція у творчості М. Лисенка від етногра‑
фізму до рівня образних узагальнень, створення на національній 
основі мистецьких концепцій. Поняття «народність» за таких 
умов виступає в тому вигляді, в якому воно сформувалося в мис‑
тецтві Романтизму, вказуючи на національну специфіку музики 
не як формальну, а як сутнісну її ознаку, що є відображенням у 
музиці національної ментальності, пов’язується зі створенням 
глибоких філософських концепцій, притаманних музиці епохи 
Романтизму. Сьогодні не відомо, чи мав на меті А. Ольховський 
створити такий прихований сенс (характерна для того часу езо‑
пова мова), чи ні, проте при вдумливому прочитанні його тексту 
сенс виникає саме такий. 

Більш безпосередні асоціації з проблемно‑концептуальним 
полем музично‑історичних праць першої третини ХХ ст. викли‑
кають: уперше в музикознавстві Наддніпрянської України введе‑

43 Там само. С. 57.
44 Там само. С. 289.
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не поняття «українська національна музична школа»  45 (що ви‑
никло як прояв продовження розробки лисенкознавчих питань у 
першій третині ХХ ст.), такі формулювання, як «національне від‑
родження України наприкінці ХVI ст. і її боротьба за національ‑
ну самобутність»  46, «роль українських музикантів у розвитку 
російської музичної культури»  47, «композитори другорядного 
значення і їх роль в історії української музики» 48, «загальна ха‑
рактеристика музичного побуту другої половини ХIХ ст.» 49, «Ли‑
сенко  – основоположник самобутності в розвитку української 
національної музики»  50 тощо. Щоправда, роль цього компози‑
тора, як, утім, і роль Т. Шевченка в українській культурі А. Оль‑
ховський дещо недооцінював. Відповідні фрагменти тексту по‑
значені типовими для часу штампами соцреалізму (висвітлення 
митців переважно як реалістичних і народних), за відсутності 
яких в оцінках таких видатних особистостей, як Т. Шевченко й 
М. Лисенко книга не могла бути рекомендована до друку. 

Вищезазначене дозволяє зробити деякі підсумки щодо кон‑
цептуальних основ тогочасного українського історичного му‑
зикознавства. Формуючись у періоди достатньо чіткого окрес‑
лення певних музично‑культурних традицій як теоретичне 
узагальнення їх специфіки та стану в певні періоди, музично‑іс‑
торичні концепції дають різні відповіді на типологічні питання, 
зміст яких відображає основні параметри музично‑культурно‑
го процесу. Ці питання стосуються його історичного діапазону; 
чинників, що надають йому цілісності, тобто характеризують 
його як визначене у своїй національній, регіональній, стильовій 
або іншій специфіці явище; своєрідності співвідношення його 
складових (етнічних, певних тенденцій, галузей тощо) та цілого; 
особливостей діахронного аспекту історії культури та її періоди‑
зації; текстуально‑контекстуальних взаємозв’язків при розкрит‑

45 Ольховський А. Нарис... С. 231.
46 Ольховський А. Тематичний план... С. 20. 
47 Там само. С. 23.
48 Там само. С. 25.
49 Там само. С. 26. 
50 Там само. С. 25.
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ті певної культурної традиції у європейському та/або світовому 
культурному просторі тощо. 

Як свідчить вищезазначене, у  розглянутих працях виразно 
виступає неоднозначність концептуальних основ цієї дисциплі‑
ни, диференціація їх на дві площини – детерміновану ідеологіч‑
ним тиском та сформовану на основі конкретних музично‑істо‑
ричних знань. Відтак відповіді на кожне з поставлених питань є 
різними. Створення уявлень про українську музичну культуру 
як дискретне, фрагментарне, «чорно‑біле» за своєю сутністю, 
національне лише за формою явище, що, водночас, узаконюва‑
ло його провінційний статус 51, унеможливлювало звернення до 
сформульованого на межі ХIХ–ХХ  ст. поняття «національний 
музичний стиль», у  якому фокусувалася цілісність української 
музичної культури у її синхронному й діахронному аспектах 52. 
Звідси неможливою стала й постановка питання про осмислен‑
ня національного музично‑культурного процесу в єдності трьох 

51 Звуження хронологічного обсягу української музичної культури в му‑
зично‑історичних розвідках переважно до ХIХ–ХХ  ст. стало основою твер‑
дження у вузівських курсах (принаймні до кінця 1960‑х  років, коли почала 
розвиватися медієвістика), що українська композиторська школа веде свій по‑
чаток від М. Лисенка. Безумовно, у відповідному курсі вивчалися всі періоди 
історії української музики, проте не акцентувалося, що у вищезгаданому ви‑
падку мова йде лише про світську галузь культури. У свідомість студентів не 
вкладалася думка про те, що процес формування національної композитор‑
ської школи має великий історичний діапазон, відбувався не лише у світській, 
але й раніше, у духовній музиці. 

52 Стиль – це те, що фокусує в собі не лише специфічність, але й цілісність 
відповідних явищ. Виняткова роль у цьому контексті М.  Лисенка зумовила 
осмислення у статусі концепційно важливої ідеї кристалізації національно‑
го музичного стилю в його творчості, відтак сенсоутворювального значення 
композитора в історії української музики. Однак у першій третині ХХ  ст. 
зазначене коло взаємопов’язаних проблем іще не було чітко усвідомлене й 
досліджене. Скоріше воно інтуїтивно «намацувалося», даючись взнаки в 
дослідженні фольклорних прикмет музичної мови М. Лисенка та композито‑
рів – його сучасників, вживанні поняття «національний музичний стиль» (але 
поки що не вивченні власне стилю), констатації національного колориту цієї 
музики, зверненні до висвітлення творчості М. Лисенка не лише музикознав‑
ців, але численних представників української інтелігенції, які вказували на 
визначне місце митця в історії української музичної культури, називали його 
першим фаховим українським композитором, тощо. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



230

Олена Немкович

його гілок – східної, західної, діаспорної. Натомість, як уже вка‑
зувалось, у музикознавство штучно було привнесено інші крите‑
рії «цілісності» української музики. 

Фрагментарна емпірична база, що не дозволяла витлумачити 
історію музики як процес та виявити її єдність у діахронному 
зрізі (на відміну від попереднього періоду, коли почало розви‑
ватися динамічне розуміння історії музики), спричинила пере‑
хід від започаткованих у минулий період принципів історії му‑
зики (що вивчає, в першу чергу, музично‑культурні процеси) до 
принципів музлітератури (за сучасною термінологією), що роз‑
глядає окремі, не пов’язані між собою музичні явища. У  1930–
1940‑х роках процесуальний аспект концептуального тлумачен‑
ня музичної культури був знівельований найбільшою мірою за 
весь радянський час. Такий підхід був характерним для україн‑
ської музикознавчої думки ХIХ – початку ХХ ст., коли вона ще 
не викристалізувалась у статусі науки. Через неможливість ви‑
вчати тривалі й безперервні музичні традиції неможливо було 
об’єктивно осмислити низку явищ української музики, в першу 
чергу творчість М.  Лисенка. Він автоматично переставав бути 
вершиною і водночас «синтезатором» тривалого історичного 
процесу становлення музичного професіоналізму у сфері світ‑
ської музичної культури. Натомість виникала «наукова» осно‑
ва для тлумачення його лише як «народного» і «реалістичного» 
композитора, подібно до всіх інших українських, російських, за‑
хідних композиторів, творчість яких залишилася в обігу музико‑
знавчої науки. 

Iншими, ніж у першій третині ХХ  ст., виявилися критерії 
періодизації історії української музики. Якщо раніше вони ві‑
дображали насамперед пошуки власних закономірностей му‑
зично‑історичного процесу, засвідчуючи водночас спроби засто‑
сування відповідних ідей української історіографії (насамперед 
праць М.  Грушевського), то тепер були проявом стадіального 
розуміння історії, запропонованого в марксистській соціології й 
механічно впровадженого в музикознавство. Наслідком такого 
становища речей стало те, що в музично‑історичних працях ра‑
дянського часу в межах одних і тих самих періодів об’єднувались 
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і тенденційно тлумачилися стадії розвитку музичної культури, 
докорінно різні за своїми художньо‑естетичними, стильовими, 
світоглядними засадами, як‑от 1920‑ті й 1930‑ті роки. I навпаки, 
механічно роз’єднувалися внутрішньоцілісні історичні періоди 
в еволюції культури, як‑от перша третина ХХ ст. (про що свід‑
чить підручник А. Ольховського).

Ідея утвердження української музики у світовому контексті 
як його самодостатньої складової, будучи стрижневою в му‑
зично‑історичній концепції попереднього періоду й водночас 
головною причиною нігілістичної критики всього музично‑іс‑
торичного доробку минулого етапу, відтак, гостро потребувала 
її заміни іншою, де б «у  марксистському ключі» було осмисле‑
но проблему існування української музики в колі інших націо‑
нальних культур. Основою тут знову стало ленінське положення 
про «дві культури в кожній буржуазній національній культурі», 
тому в радянський час ця проблема була витлумачена в аспекті 
співвідношення національного й інтернаціонального. 

Отже, сукупність артефактів українського історичного му‑
зикознавства 1930‑х років перебувала в річищі властивого тому 
часу прагнення переписати історію культури під кутом зору 
нових вихідних засад, які протрималися до кінця радянської 
доби. Навіть у багатотомній академічній «Історії української 
музики», що почала видаватися на межі 1980–1990‑х років, іще 
необхідно було застосовувати прийняту в радянський час періо‑
дизацію історії (зокрема, 3‑й том – 1900–1917 рік; 4‑й том – 1920–
1930‑ті  роки), цитувати класиків марксизму, хоч, безумовно, 
зміст і значення цієї унікальної праці були визначені насамперед 
глибоким науковим дослідженням музично‑історичного проце‑
су, узагальненням наявного на той час стану й рівня розвитку 
музично‑історичних знань. 

Однак не менш виразно в цих документах 1930‑х років вия‑
вилися фахове описання великого масиву джерельного матеріа‑
лу, що давав адекватні уявлення про сутність кожного періоду 
історії української музичної культури, «другий концепційний 
ряд», у  якому виступали зв’язки з важливими надбаннями му‑
зикознавства попереднього періоду й водночас історично пер‑
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спективні аспекти дослідження. У згаданих працях, насамперед 
у підручнику А. Ольховського виразно виявилися хронологічні 
масштаби української музичної культури, її нерозривно взаємо‑
діючі первні  – музика в межах богослужбової музичної куль‑
тури та національна ідентичність; пов’язана, головним чином, 
з останньою, її цілісність (що особливо чітко виявляються при 
врахуванні лисенкознавчих та шевченкознавчих розробок Д. Ре‑
вуцького та М. Грінченка); історична процесуальність та безпе‑
рервність; здатність асимілювати інонаціональні впливи, що, 
фактично, заперечували «формальний» статус поняття «націо‑
нальне». У  цьому сенсі характерні думки А.  Ольховського про 
народну пісню як віддзеркалення історії народу, «невичерпних 
багатств народної душі»; аналіз зв’язків академічної музики з 
українським фольклором; осмислення постаті Д. Бортнянського 
як «одного з перших визначних композиторів» в історії україн‑
ської музики, який «зумів зберегти, поглибити й піднести на ви‑
щий щабель» певні «елементи національної української музичної 
культури» (с. 215); виявлення діахронних зв’язків між різними іс‑
торичними періодами, музичними жанрами, формами музичної 
культури; спостереження, стосовні впливу на українську куль‑
туру ХVI–ХVIII  cт. «передових течій західноєвропейської про‑
фесійної культури» (с. 167), «асиміляції європейської культури і 
просочування в неї народної пісні» (с. 168), «завоювання» вже в 
той час українською музикою «права на самобутність» завдяки 
«широкому використанню всього кращого з європейського мис‑
тецтва» (с. 169) тощо. 

Вищезазначене виявляє роль педагогічної сфери в межах то‑
гочасних музично‑історичних знань. Попри знищення цілісної 
схеми багатовікового українського музично‑історичного про‑
цесу в наукових дослідженнях, розглянуті педагогічні матері‑
али заповнювали саме цю прогалину. А при «вмонтуванні» ву‑
зівського курсу, читаного А.  Ольховським, та його підручника 
не лише в тодішню картину музично‑історичних знань загалом, 
а  в панораму публікацій музично‑історичного характеру, що 
представляли тоді українське історичне музикознавство як на‑
укову дисципліну, виразно виступає історична місія тогочасної 
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музичної педагогіки і в цьому контексті. Вона полягає, зокрема, 
у заміщенні втрачених у 1930‑х роках аспектів названої наукової 
дисципліни, відтак у розкритті педагогічної складової музично‑
історичних знань як основної сполучної ланки між надбаннями 
історичного музикознавства першої третини та другої половини 
ХХ ст. За умови публікації підручника А. Ольховського на по‑
чатку 1940‑х років, він став би важливим кроком до підсумкових 
музично‑історичних праць другої половини минулого століття. 

Зв’язок часів особливо увиразнюється при врахуванні фак‑
тів здобуття музичної освіти А.  Ольховським у першій третині 
ХХ ст. та, потім, навчання в нього в Київській консерваторії му‑
зикознавців, наукова й педагогічна діяльність яких розгорнулась 
уже в повоєнний час, захопила другу половину ХХ ст. Наприклад, 
знання з історії української музичної культури, отримані під час 
навчання в Київській консерваторії в 1930‑х  роках, очевидно, 
були використані у працях дослідниці історії української музики 
О. Шреєр‑Ткаченко (зокрема, в опублікованій за її редакцією ві‑
домій «Історії української дожовтневої музики») 53, яка 1940 року 
закінчила історичний відділ Київської консерваторії. Отже, з ве‑
ликою долею вірогідності можна сказати, що вона слухала лекції 
з історії української музики в А.  Ольховського. Напрацювання 
щодо тритомної «Хрестоматії з історії української музики», яка 
готувалася до друку, імовірно, історичним відділом Київської 
консерваторії в 1930‑х  роках, були продовжені в «Хрестоматії 
української дожовтневої музики», опублікованій 1970 року 54.

Специфіка функціонування історичного музикознавства в 
аналізований період відобразилась у циклі допоміжних (спе-
ціальних) музично-історичних дисциплін, що тоді ще не були 
власне викристалізуваними науковими галузями, продовжува‑
ли перебувати на стадії формування. До початку 1930‑х  років 
відповідний процес був надзвичайно активним, позначався по‑

53 Історія української дожовтневої музики / заг. ред. та упоряд. О. Шреєр‑
Ткаченко. Київ : Музична Україна, 1969. 587 с.

54 Хрестоматія української дожовтневої музики  : Учбовий посібник для 
консерваторій та музичних училищ / упоряд. та коментарі О. Шреєр‑Ткачен‑
ко. Київ : Музична Україна, 1970. 461 с.
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тужним нагромадженням джерельної бази в усіх сферах музич‑
ної україністики  – охоплював не лише наукові розвідки, але й 
музичну журналістику, велику в першій третині ХХ ст. кількість 
розробок, де синкретично поєднувалися риси науки й критики, 
публіцистики, фаховий і аматорський підходи до аналізу музич‑
них явищ. Тоді публікувалися численні матеріали з бібліографії 
та нотографії  – анотовані списки, бібліографічні покажчики, 
каталоги, створювалися певні фонди в бібліотеках тощо. При 
ВУАН було створено Постійну Комісію по складанню біографіч‑
ного словника діячів України, засновано Археографічну комісію 
ВУАН (1924–1933) тощо. Члени Музичного товариства ім. М. Ле‑
онтовича розглядали питання про створення єдиної бази да‑
них, стосовної української музичної культури, тощо. У контексті 
кульмінаційного етапу національного культурного відроджен‑
ня, європейського рівня надбань історичної науки, етнології та 
етномузикології, всього циклу народознавчих дисциплін, що ви‑
вчали різні аспекти української культури, джерелознавча робота 
усвідомлювалась як основа наукового українознавства. З цього 
погляду характерними є, наприклад, розробка єдиних методів 
бібліографічного опису видань, основних принципів побудови 
всезагального фонду національної бібліографії Ю. Меженком. 

Інтенсивне становлення українського музикознавства як нау‑
ки, залучення його до важливих ідей, концепцій, тенденцій роз‑
витку більш розвинених гуманітарних наук зумовили наявність 
передумов теоретичного усвідомлення джерелознавчих аспектів 
і в ньому. М. Грінченко у своїй другій (рукописній) «Історії...» го‑
ворить про джерелознавчу роботу як основу дослідження істо‑
рії української музики, порушує питання про залучення даних 
суміжних, а  саме спеціальних історичних дисциплін як теоре‑
тично важливого для вивчення історії музики  55. Це засвідчує 
усвідомлення вченим джерелознавчих пошуків як базової скла‑
дової музичної україністики. У зв’язку з цим один із перших роз‑
ділів його названої праці присвячено систематизації наявних на 
той час джерел і наукової літератури з проблем історії україн‑

55 Грінченко М. Історія української музики. НАФРФ ІМФЕ... 
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ської музичної культури. Водночас у численних публікаціях із 
відповідних питань випрацьовувалися навички, важливі для 
майбутніх біографістики, епістології, археографії, власне джере‑
лознавства тощо. Тобто формування циклу допоміжних музич‑
но‑історичних дисциплін відбувалося переважно на емпірич‑
ному рівні, водночас виникали передумови теоретичного рівня 
зазначених дисциплін. 

Збіднення, порівняно з 1920‑ми  роками, панорами музичної 
практики й теорії, поєднання наукових та ідеологічних рис у му‑
зикознавчому процесі, потім воєнні події – усі ці різні чинники 
спричинили знищення величезного пласта музичних і музико‑
знавчих джерел, водночас обмеження при розробці джерельної 
бази музикознавчої науки. У цих умовах розвиток циклу допо‑
міжних музично‑історичних дисциплін також було різко від‑
кинуто назад  – до рівня фіксації та систематизації обмеженої 
кількості наявних тоді в науковому і музично‑культурному обі‑
гу джерел, жорстко регламентованих індивідуальних ініціатив 
щодо поповнення джерельної бази українського музикознавства. 

У зазначених умовах виняткового значення набували всі 
канали введення до наукового обігу різних видів джерел – від‑
найдення їх в архівах України та Росії, публікація окремих (на‑
самперед нотних) матеріалів, посилання на них та їх описання 
в наукових працях, вміщення наприкінці низки розробок ното‑
графічних, бібліографічних покажчиків, створення каталогів у 
бібліотеках (насамперед бібліотека Академії наук, а також бібліо‑
теки академічного Інституту фольклору, книжкові та нотні зі‑
брання в консерваторіях, оперних театрах, музичних десятиріч‑
ках), Спілці композиторів тощо. 

Розробці джерелознавчих аспектів історичного музикознав‑
ства значною мірою сприяли музикознавці, які сформува‑
лись у попередній період (як‑от М. Грінченко, А. Ольховський, 
Д.  Ревуцький, Й.  Миклашевський). Отже, в  музикознавство 
1930‑х  років вони привносили засвоєні ними в попередній пе‑
ріод фахові навички й культуру джерелознавчої праці, зрештою, 
розуміння її значення для розвитку української музикознавчої 
науки. Приміром, до сучасності зберігають наукову цінність 
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фрагменти «Нарису історії музики» А. Ольховського, присвячені 
музичному побуту в маєтках українських магнатів, гетьмансько‑
му середовищі, де використано архівні документи. Нотографія 
наприкінці книжки – вперше здійснене оприлюднення катало‑
гів Спілки композиторів (надрукованих творів і рукописів), що 
охоплювали 1920–1930‑ті роки. Зважаючи на те, що публікація 
цих матеріалів до сьогодні залишається єдиною, вона і нині збе‑
рігає наукове значення. Описання в «Нарисі...» А. Ольховського 
фондів бібліотеки Розумовських та систематизація відомостей 
про ці документи сьогодні зберігає історичну цінність. Винят‑
кову роль у контексті не лише руйнування джерельної бази, але 
й заперечення націєтворчої парадигми культури мали вищезга‑
дані джерелознавчі напрацювання М. Грінченка й Д. Ревуцького 
з теми «Шевченко і музика». О. Шреєр під час написання своєї 
кандидатської дисертації працювала в архівах України (Київ, 
Львів, Кам’янець‑Подільський), Росії (Москва, Ленінград). Пізні‑
ше ці матеріли увійшли також до емпіричної бази вищезазначе‑
ного підручника з історії дожовтневої української музики (1969). 
Публікації біографічних нарисів, що також продовжували відпо‑
відну традицію 1920‑х років, засвідчували наявність передумов 
біографістики (що, однак, досі не викристалізувалася як окрема 
наукова музикознавча дисципліна, і нині перебуває на етапі на‑
громадження емпіричних матеріалів). 

У журналі «Радянська музика» було збережено започаткова‑
ну в його попереднику – журналі «Музика» – рубрику «Хроніка». 
У  ній наводилися відомості бібліографічного характеру, фак‑
таж, стосовний поточного музичного життя, у тому числі щодо 
різних видів джерел музичної культури. Сьогодні це істотний 
фрагмент документальної бази для вивчення того періоду історії 
української музичної культури. 

Важливим для формування бібліографії та нотографії було 
відновлення 1935  року «Літопису друку», де фіксувалися й ви‑
дання музичної літератури. 1936 року Книжкова палата УРСР ви‑
пустила чотири систематичні щорічники «Літопису друку УРСР. 
Книги», де реєструвалися також ноти. У  1937–1938  роках нотні 
видання в «Літопис» не включались, у  нього входила лише му‑
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зикознавча література. Ноти, видані в Україні, від 1931 року фік‑
сувалися Всесоюзною книжковою палатою в «Нотной летописи». 
Водночас Книжкова палата УРСР заснувала спеціальні органи 
державної бібліографії, а  саме: «Літопис журнальних статей» 
(1936), «Літопис газетних статей» (1937), «Літопис друку. Рецензії» 
(1935), де музикознавча література входила до розділу «Мистец‑
тво». 1941 року публікацію «Літопису» було припинено у зв’язку 
з початком війни (відновлено 1946 р.), однак українські нотні ви‑
дання продовжувала реєструвати Всесоюзна книжкова палата в 
довідково‑бібліографічних виданнях: «Летопись музыкальной 
литературы Великой Отечественной войны советского народа», 
«Книжная летопись», «Летопись музыкальной литературы». 

Наведені приклади свідчать, що в 1930‑х роках, попри істотні 
обмеження наукового пошуку, все ж таки проводилася джере‑
лознавча робота у сферах бібліографії, нотографії, біографістики, 
архівознавства. Безумовно, мова йде про суто емпіричний етап, 
не позначений розробкою теоретичних підвалин цих дисциплін, 
що в умовах заперечення величезних масивів джерельних даних, 
надавання в наукових гуманітарних дослідженнях пріоритетно‑
го значення їх уніфікованим теоретико‑методологічним аспек‑
там і не могла відбуватися. Однак, саме зважаючи на такі умови, 
усі вищевказані свідчення джерелознавчої роботи належали до 
найбільш цінних надбань тодішньої музикознавчої науки. Вони 
були важливим чинником зв’язку часів, підґрунтям формуван‑
ня й зміцнення «другого концепційного ряду», що дедалі більше 
увиразнював суперечність між сформованими під тиском ідео‑
логії теоретико‑методологічними засадами та результатами роз‑
витку в цій сфері знання іманентних процесів, готуючи, таким 
чином, внутрішні основи для концепційних змін в українському 
музикознавстві наприкінці ХХ ст. 

За наявності спільних для тогочасного українського музико‑
знавства закономірностей ситуація в теоретичному музикознав-
стві відрізнялася від ситуації в історії музики внаслідок меншої 
очевидності контактів цієї дисциплін, ніж історії музики, з проб‑
лематикою філософського, культурологічного рівнів. Досвідчені 
музикознавці‑теоретики у Східній Україні, як правило, не зазна‑
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ли таких переслідувань, як історики музики. Тому в теоретич‑
ному музикознавстві на початку аналізованого періоду не відбу‑
лося відчутного переривання існуючої традиції, хоч цей розділ 
української музикознавчої науки, як і раніше, позначався мен‑
шим кількісним показником, ніж історії музики. Попри обме‑
ження творчих пошуків і в цій галузі музикознавства, у ній пере‑
конливіше виявився творчий пошук, безпосередніше розкрилися 
зв’язки з музично‑теоретичними дослідженнями попереднього 
періоду, чіткіше проступали її іманентні закономірності. 

Музично‑теоретична проблематика об’єднала тоді низку 
фахівців найвищої кваліфікації, більшість із яких у різні роки 
здійснила вагомий внесок у вказану наукову галузь. Так, у Київ‑
ській консерваторії на кафедрі теорії і композиції викладали: 
Б.  Лятошинський (одночасно, в  1935–1938, за ін.  відомостями, 
в 1936–1937 роках – професор Московської консерваторії), Л. Ре‑
вуцький, В. Косенко, Г. Таранов, М. Скорульський, М. Гозенпуд, 
І. Белза (зокрема, курс поліфонії); у Харківській – С. Богатирьов, 
М. Тіц, В. Барабашов; в Одеській – М. Вілінський, С. Орфеєв та ін. 
Попри те, що не всі з названих персоналій були музикознавця‑
ми, однак, у контексті об’єднання на кафедрах теорії та компо‑
зиції (як‑от у Київській консерваторії) музикознавців і компо‑
зиторів, важливою була присутність поруч із музикознавцями, 
приміром Б.  Лятошинського та Л.  Ревуцького, їх поради щодо 
аналізу музики, загалом вплив їх найвищої мистецької культу‑
ри, фахових якостей на колег‑музикознавців. Кадрова панорама 
теоретичного музикознавства засвідчує також потужні фахові 
традиції, на яких виросли названі фахівці. Приміром, Б. Лято‑
шинський і Л. Ревуцький – учні Р. Гліера, Г. Таранов – Р. Гліера й 
Б. Лятошинського, І. Белза – Б. Лятошинського, М. Барабашов і 
М. Тіц (також вчився у М. Мясковського в Москві) – С. Богати‑
рьова, М. Вілінський – В. Малішевського в Одесі, С. Богатирьов 
і В. Косенко закінчили Петербурзьку консерваторію. Очевидно, 
вказана, не зруйнована в 1930–1940‑х  роках фахова традиція 
відіграла не останню роль у тому, що в 1960–1980‑х роках саме 
в теоретичному музикознавстві, на теренах якого працювали 
вихованці названих музикознавців, найбільшою мірою вияви‑
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лося засвоєння й продуктивне застосування прогресивних на 
той час даних наукового знання. Це  – методології, ідеї різних, 
у тому числі точних наук (статистики, математики, кібернетики, 
лінгвістики та  ін.), до речі, побудований на синтезі різних му‑
зикознавчих дисциплін та музикознавства й інших наук метод 
цілісного аналізу музичного твору (в українському музикознав‑
стві розроблявся з кінця 1950‑х рр.), принципи аналізу музики 
ХХ  ст., де не «працювали» традиційні методи музикознавчого 
аналізу, формування метатеоретичного рівня музикознавчої на‑
уки тощо. Ці якісні зрушення відбулися завдяки нагромаджен‑
ню фахового досвіду впродовж 1930–1950‑х років, що, як і в іс‑
торичному музикознавстві, розкривався тоді значною мірою у 
сфері педагогіки – важливої сполучної ланки між теоретичним 
музикознавством першої третини та другої половини ХХ ст. 

Основні проблемно‑тематичні групи теоретичного музико‑
знавства 1930‑х років утворювалися розвідками з питань музич‑
ної форми, поліфонії, гармонії, національно‑специфічного му‑
зичного матеріалу. Отже, в українському музикознавстві вперше 
в науково‑пошукових працях почалася розробка характерної 
музично‑теоретичної проблематики, насамперед стосовної на‑
званих елементів музичної мови. Тим самим у ньому було по‑
глиблено диференціюючі тенденції, що тоді домінували й у за‑
гальнонауковому знанні. Так, С. Орфєєв звернувся до питання 
гармонічної мови М. Римського‑Корсакова (1940–1941), що було 
показовим для Східної України, де традиційно на теоретиків ве‑
ликий вплив мало вчення про гармонію названого російського 
композитора. В.  Борисов опрацьовував питання особливостей 
структури молдавських народних пісень (1937), що зовні від‑
повідало принципу народності. У  цьому регіоні було створено 
низку праць із провідних проблем теоретичного музикознав‑
ства, як‑от «Музична форма Катуара» (1934), «Курс вертикально‑
рухливого контрапункту строгого стилю С. Танєєва» (захищена 
як кандидатська дисертація 1940 р.) М. Скорульського. Працю‑
ючи в Харківській консерваторії, С.  Богатирьов написав укра‑
їнською мовою курс контрапункту строгого стилю, почав у се‑
редині 1930‑х років працювати над книгою «Подвійний канон». 
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Звернення в цих роботах до проблем поліфонії було показовим 
для часу і з огляду на значну роль поліфонії в музичній практиці 
ХХ ст. Тому підвищена увага до відповідної проблематики стала 
типологічною рисою не лише українського, але й загальноєвро‑
пейського музикознавства минулого століття.

Музично‑теоретичні аспекти розвивалися в межах музично‑ 
історичних досліджень, де аналіз конкретного музичного мате‑
ріалу, завжди був їх невід’ємною складовою, основою для музич‑
но‑історичних та музично‑культурологічних узагальнень. На 
пограниччі історичного й теоретичного музикознавства пере‑
бувають вищезазначені статті, присвячені окремим композитор‑
ським творам. 

Безпосередні зв’язки з музично‑теоретичними здобутками по‑
переднього періоду виявилися, зокрема, в дослідженнях М. Ве‑
риківського, що спиралися на ідеї його вчителя Б.  Яворського 
(насамперед теорію ладового ритму), однак продовжували і його 
власні напрацювання. М.  Вериківський розробляв науково‑ме‑
тодичну концепцію, що стосувалася ладового фактора в ком‑
позиторській діяльності, про це свідчать, зокрема, написані й 
опубліковані пізніше «14 маленьких прелюдій в гармонічній сис‑
темі ладового ритму» (1958, перевидано 1969). Їх автор намагався 
оформити свої погляди й у вигляді теоретичної праці, проте ма‑
теріали, в яких викладена названа концепція, так і не набули за‑
вершеного вигляду. Як зазначає В. Самохвалов, який вивчав архі‑
ви М. Вериківського, становлення вказаної концепції відбувалося 
трьома кроками, що пов’язувались із творчістю в системі Б. Явор‑
ського, формуванням 49‑щаблевого мажору (ідея полімодальнос‑
ті, введення поняття суперладу, що тлумачився як полімодальна 
система), розвитком концепції поліладового мажору із системою 
мікроладів  56. При всій спорідненості концепцій Б.  Яворського 
й М.  Вериківського, концепція останнього була тео ретичним 
узагальненням його власних творчих пошуків, відтак вони від‑
різняються низкою моментів. Так, на відміну від Б. Яворського, 

56 Самохвалов В. Михайло Іванович Вериківський як продовжувач теорії 
ладового ритму Б.  Яворського та автор самостійної концепції ладових уяв‑
лень. Михайло Іанович Вериківський: Погляд з 90-х. Київ, 1997. С. 40–46. 
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у  М.  Вериківського початковим елементом системи є мікролад. 
Лади поділяються на діатонічні, альтеровані, хроматичні й мі‑
шані. Багато уваги приділено класифікації акордики (виділено 
373 зразки акордів), техніці акордоутворення, висловлено оригі‑
нальні думки про модуляцію й сполучення акордів тощо. 

У Росії українець за походженням О. Оголевець у ці та пізніші 
роки працював над проблемами створення музичних інструмен‑
тів з 17‑щаблевим і 29‑щаблевим строєм, створенням теоретич‑
них основ мікротонової музики (у 1940‑х рр. зазнали нищівної 
критики), вивчення яких було продовжено на сучасному етапі, 
зосібна, його українським учнем і послідовником Г.  Когутом. 
У цьому контексті показовим щодо реального співвідношення в 
тогочасному музикознавстві заідеологізованих вихідних засад і 
конкретно‑аналітичних аспектів музикознавчих досліджень ви‑
глядає табу на вивчення зарубіжної музики ХХ ст. та властивих 
їй нетрадиційних музично‑мовних ознак, які тоді активно ви‑
вчалися в музикознавстві зарубіжних країн, частково – в Росії. 

Загалом вищезазначене свідчить, що після музично‑теоре‑
тичних розвідок музикознавців (переважно учнів і послідов‑
ників Б. Яворського) 1920‑х років, де дані музикознавства син‑
кретично поєднувалися з даними фізики, психології, філософії 
тощо, в  наступне десятиліття теоретичне музикознавство чіт‑
кіше окреслилось у своїй специфіці, що було проявом більшої 
зрілості музично‑теоретичної думки. Після попереднього «син‑
кретичного етапу» закономірно почалося поглиблення спеціа‑
лізації знань. Отже, домінування диференціюючої тенденції в 
той час відображало передусім іманентну логіку розвитку тео‑
ретичного музикознавства. У  нерозривній взаємодії тенденцій 
інтеграції й диференціації періоди поглиблення інтегративних 
аспектів дослідження, пов’язаних зі створенням різного роду 
концептуально‑теоретичних побудов, розвитком міждисциплі‑
нарних контактів, чергуються з періодами, позначеними пріо‑
ритетністю процесів спеціалізації знань про музику. Останні 
неминуче готують узагальнення наявних даних на новому істо‑
ричному витку, отже, знову посилення інтегративних тенденцій, 
які, своєю чергою, потребують поглиблення спеціалізації для 
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забезпечення їхньої ефективності. Посилення диференціації в 
українському теоретичному музикознавстві в 1930‑х  і, пізніше, 
в 1940–1950‑х роках поступово готувало вихід процесу інтегра‑
ції‑диференціації в цій дисципліні на якісно вищий щабель у 
1960–1980‑х роках. 

Значно скромнішим, порівняно з першою третиною ХХ  ст., 
виявився доробок у галузі музичної естетики. На межі 1920–
1930‑х  років вона, як і історія музики, практично припинила 
своє існування. Обговорення музично‑естетичних питань, що 
відображали фактичну кристалізацію принципів соцреаліз‑
му, відбувалося тоді переважно в галузях критики й публіцис‑
тики. У  процесі відновлення розвитку названої дисципліни в 
другій половині 1930‑х років виявилися не лише методологічна 
пере орієнтація, але й переривання процесу дослідження низки 
проб лем, наприклад, походження музики, її інтонаційної специ‑
фіки, що розроблялися в попередні десятиліття. Однак названа 
дис цип ліна мала в ті роки низку здобутків, а відповідні роботи, 
створені в першій третині ХХ ст., здебільшого не зазнали такої 
нігілістичної критики, як музично‑історичні, хоч і не перебува‑
ли в активі музикознавчої науки. Річ у тім, що музично‑естетич‑
ні дослідження першої третини ХХ ст. переважно були пов’язані 
з осягненням специфічних музичних питань, як наприклад, 
програмність або зв’язки музики й поезії, що не мали прямих ви‑
ходів на філософські погляди, різко відмінні від марксизму. 

У 1930‑х роках головну увагу музикознавців Наддніпрянської 
України також було зосереджено не на розробці загальних ес‑
тетичних проблем, а переважно на фаховому опрацюванні кон‑
кретного матеріалу. Отже, було продовжено вивчення низки 
досліджуваних раніше тем, які зовні не суперечили принципам 
«реалізму» й «народності», відповідали пов’язаній з ними орієн‑
тації на класичну спадщину, зокрема визнанню ряду діячів укра‑
їнської культури ХIХ ст. – Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, 
М. Лисенка та ін. Однак, за традицією, в таких розробках помітно 
проступали музично‑історичний і музично‑теоретичний ракур‑
си дослідження. Вказані риси виявилися, зокрема, в низці публі‑
кацій стосовних уже усталеної в українському музикознавстві 
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проблеми взаємодії різних видів мистецтва. Це розвідки, при‑
свячені питанням взаємодії музики й творчості М. Лермонтова 
(Я. Кацанов, 1939; А. Гозенпуд, 1941), В. Шекспіра (А. Гозенпуд, 
1939). Підрозділи всередині цієї проблемно‑тематичної групи 
включали публікації, пов’язані з розкриттям взаємодії музики та 
інших видів мистецтва, зокрема, кіно‑ (М. Вериківський, I. Бел‑
за), образотворчого мистецтва (I. Белза). 

У дослідженні музично‑естетичних питань науковцями, які 
почали свій творчий шлях у попередній період, як‑от М.  Грін‑
ченко, Д.  Ревуцький, мінімальним чином позначилася типові 
для 1930–1940‑х років догматичність і тенденційність мислення. 
Наприклад, у працях названих авторів з питання взаємодії пое‑
зії Т. Шевченка й музики власне естетичний аспект виявився у 
розгляді контактів музики й поезії як таких, принципів взаємо‑
дії музичного й поетичного текстів у музично‑поетичному творі 
(М. Грінченко), ролі народного мистецтва у формуванні музич‑
но‑естетичних принципів поета, впливу на художню свідомість 
Кобзаря навколишнього музичного середовища (М.  Грінченко, 
Д. Ревуцький).

На перший погляд, важко пояснити, чому в період, коли 
активно формувалися нові естетичні засади, на їх основі від‑
бувалося переосмислення всієї історії культури, вони впрова‑
джувалися в усі сфери наукового гуманітарного знання, спеці‑
альна розробка загальних естетичних проблем в українському 
музикознавстві не велась. Лише в 1950‑х роках з’явилася перша і 
єдина в межах 1930–1950‑х років праця відповідного змісту («На‑
родність і національна характерність музики» I. Ляшенка, 1957). 
Таку ситуацію можна пояснити кількома причинами. По‑перше, 
розробки, присвячені осмисленню найзагальніших для естети‑
ки радянського часу підходів до аналізу мистецьких явищ було 
створено у загальній естетиці. А в умовах прямолінійного впро‑
вадження вихідних засад у конкретні галузі науки необхідності 
в їх адаптації в цих галузях і не виникало. По‑друге, бракувало 
фахівців у сфері музичної естетики, відповідні питання значною 
мірою розглядалися істориками музики, частково – теоретика‑
ми та композиторами, що також гальмувало розвиток цієї дис‑
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ципліни. По‑третє, починаючи з 1930‑х років, характерний для 
радянської доби «синдром меншовартості» культур народів, 
що входили до складу колишнього СРСР, був істотною причи‑
ною зниження концептуально‑теоретичного рівня української 
музикознавчої науки загалом, гальмував опрацювання фунда‑
ментальної проблематики в різних галузях, у  тому числі філо‑
софсько‑естетичної. Зрештою, відсутність звернення до проблем 
філософського рівня в тогочасному музикознавстві сприяла роз‑
витку позитивної тенденції – вивченню естетичних аспектів кон‑
кретного музичного матеріалу. Тому, незважаючи на неминучі 
прояви тенденційності, у таких працях нагромаджувався фонд 
цінних ідей, що виникали на основі конкретного знання аналізо‑
ваного музичного матеріалу й, таким чином, вони об’єктивно за‑
кладали підвалини для формування підсумовуючих естетичних 
положень у наступні роки.

Інші галузі української музикознавчої науки 1930‑х  років 
було представлено поодинокими розробками. Як і в 1920‑х ро‑
ках, в аналізований період з’явилися лише окремі розвідки в га‑
лузі музичної психології. Поміж таких робіт розвідка Г. Любо‑
мирського «Музичний слух, його виховання та удосконалення» 
(додаток до 4‑го видання підручника з теорії музики цього авто‑
ра, 1930). Дата цієї роботи вказує на те, що вона могла перебу‑
вати в річищі інерційної тенденції, породженої попереднім роз‑
витком музикознавчої науки. Г. Беклемішев опублікував статтю 
«Психофізичні основи сучасної фортепіанної техніки» (1939), де 
він виступав проти так званого анатомо‑фізіологічного напряму 
в піанізмі. 

У другій половині 1930‑х  років почались експериментальні 
розробки в галузі музичної акустики. Вони вписувались у відпо‑
відну тенденцію в європейському музикознавстві, де ще раніше 
велися музично‑акустичні дослідження, мали місце досягнен‑
ня, зокрема, пов’язані з працями Г. Гельмгольца. Від 1937 року у 
Київській консерваторії діяла лабораторія експериментальної 
фонетики (керівник – П. Чистякова). Вивчалися питання дуаліз‑
му інтервалів, комографічного методу аналізу музичного слуху  
(П.  Барановський, Є.  Юцевич, I.  Белза), у  зв’язку з чим уже в 
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1950‑х роках П. Барановський сконструював інтонометр – при‑
лад для визначення рівня інтонаційного слуху. Науково‑прак‑
тична діяльність П. Барановського заклала основи аудіографії та 
інтонометрії. 

До числа тих розділів музикознавства, які зазнали найбіль‑
ших руйнувань, належить музична лексикографія. Адже в усі 
часи вона не лише узагальнювала джерельну базу музикознав‑
ства, але й відображала розуміння в певні періоди історичних 
обсягів культури, ступеня її диференціації, принципи форму‑
вання емпіричних засад, виявлення сенсоутворювальних для 
музичної культури явищ тощо. Тобто так само, як історія музи‑
ки, ця галузь музикознавчої науки перевтілювала в собі провід‑
ні конкретно‑історичні параметри музично‑історичної концеп‑
ції, а отже, парадигматичні особливості культури. У попередній 
період, коли джерелознавча робота осмислювалась як база на‑
укової україністики, лексикографічний аспект музико знавства 
був присутній у фіксації та описанні великої кількості джерел 
окремими музикознавцями, у джерелознавчих розділах журна‑
лу «Музика», науково‑дослідній роботі членів Всеукраїнсько‑
го музичного товариства ім. М. Леонтовича, Музичної секції в 
Інституті Української наукової мови тощо. У  цьому контексті 
логічним стало й створення перших довідкових видань, при‑
свячених українській музичній культурі, зокрема В. Кривусіва й 
П. Козицького (1919). 

Наприкінці 1920‑х  – на початку 1930‑х  років М.  Грінченко 
працював над «Українським музичним словником», у  якому 
намагався охопити різні ракурси висвітлення вітчизняної му‑
зичної культури, що відображали рівень тогочасних музично‑
історичних знань, – біо‑бібліографічний, термінологічний, жан‑
рового поділу фольклору та композиторської творчості тощо. 
Для розуміння місця цієї енциклопедичної праці в тогочасному 
музикознавчому контексті варто врахувати три обставини. Пер‑
ша – М. Грінченко був у 1920‑х роках провідним істориком‑музи‑
кознавцем, вченим, який володів енциклопедичними знаннями 
з історії національної музичної культури, мав ґрунтовну універ‑
ситетську освіту, був різнобічно освіченою людиною. Друга – він 
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був єдиним на той час автором праць з історії української музи‑
ки, де було узагальнено музично‑історичні знання першої тре‑
тини ХХ ст. Третя – М. Грінченко працював над «Словником...» 
одночасно з його другою «Історією...» наприкінці 1920‑х  років, 
тобто в кульмінаційні й водночас останні у його творчому шля‑
ху роки, коли він іще займався розробкою музично‑історичної 
проблематики, а  українське історичне музикознавство ще іс‑
нувало на засадах, сформованих у період національного куль‑
турного відродження. Отже, очевидним є те, що працюючи над 
названим «Словником...», учений узагальнив у ньому джерель‑
ну базу своєї другої підсумкової музично‑історичної моногра‑
фії і, значною мірою, тогочасного історичного музикознавства 
загалом. Однак через різкі зміни в теоретико‑методологічних 
основах науки, переслідування вченого «Словник...» залишився  
в рукописі.

1930 року, тобто в річищі останніх проявів інерції поперед‑
нього періоду було опубліковано проект «Словника музичної 
термінології», підготовленого Музичною секцією Інституту 
української наукової мови 57, де в термінології також «охоплено 
по змозі всі сторони музичної культури, а тому словник містить 
не лише терміни з теорії музики, гармонії контрапункту, інстру‑
ментування, форми, а обіймає і явища музичної педагогіки, іс‑
торії музики, соціології, а також не залишає без уваги й моментів 
поточного музичного життя (театр, концертова естрада та ін.)». 
Показово з погляду пов’язаності цієї праці з концептуальними 
засадами минулого періоду, що «до словника заведено також 
терміни старо‑церковної музики, знаменного та крюкового пись‑
ма»  58. «Словник...» має дві частини. Перша поділяється на два 

57 Словник музичної термінології (проект). Серія: Матеріали до укра‑
їнської термінології та номенклатури  / Інститут української наукової мови 
УАН. Харків, ДВУ, 1930. Т. ХХ. Перевидання  : Словник музичної терміноло‑
гії / НАНУ, Інститут енциклопедичних досліджень. Із словникової спадщини. 
Київ, 2008. Вип.  7. 111  с. Над «Словником...» працювали: А.  Бабій (секретар 
секції), М. Грінченко (голова секції), а також С. Кондра, М. М. Лисенко, Ю. Ма‑
сютін, В. Петрушевський, Д. і Л. Ревуцькі, Ф. Самоненко, А. Степович, Н. Три‑
кулевська, С. Холодна, В. Кривусів‑Борецький.

58 Там само. Передмова. Без стор. 
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розділи, перший  – «російсько‑український», у  другому подані 
переклади українською мовою музичних термінів, утверджених 
у мовах країн Західної Європи. «Далі йде український показник 
і наприкінці додано коротенький показник прізвищ композито‑
рів, що їх правопис викликає сумніви» 59. 

Отже, в цій унікальній, новаторській українській праці було 
узагальнено й уніфіковано термінологічну базу тодішнього віт‑
чизняного музикознавства, осмислено її у співвідношенні з єв‑
ропейською музичною термінологією. Це відіграло тоді винят‑
кову роль у процесі кристалізації українського музикознавства 
як науки й, зокрема, музичної лексикографії. Цей факт особли‑
во увиразнюється, зважаючи на те, що створення такої праці не 
було кабінетним винаходом. Від часів М. Лисенка українськими 
діячами велися пошуки у сфері створення української музичної 
термінології. Вже в музичних творах та літературних працях 
межі ХIХ–ХХ  ст., поряд із іншомовними термінами, вживали‑
ся їх українські синоніми. Таким чином, створення зазначено‑
го «Словника...» було кульмінацією певної традиції, що охопила 
музичну практику й теорію, засвідчувало наставання першого 
етапу кристалізації української музичної лексикографії, поряд із 
історією, теорією музики, музичною естетикою. 

Значення для українського музикознавства рукописного 
«Словника...» М.  Грінченка та вказаного лексикографічного 
видання виступає особливо рельєфно при оцінці їх не лише в 
конкретно‑історичному контексті, але й при погляді на них із 
часової відстані, з  сучасного погляду. В  такому контексті вони 
засвідчують розширення хронологічних меж, артикульованих 
у думці В. Вернадського про те, що друга половина ХХ ст. дала 
відповіді на питання, які поставив його початок. Указані праці є 
проявом з’єднання єдиним логічним ланцюгом останніх проявів 
інерції музикознавчої думки початку 1930‑х років і теперішньо‑
го періоду, тобто початку ХХI ст. Так, перша з названих праць, 
фактично, була енциклопедією української музичної культури. 
Тому виявляється роль М. Грінченка не лише як основополож‑

59 Словник музичної термінології...
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ника українського історичного музикознавства (й водночас вер‑
шини тривалої традиції його формування), але й одного з тих 
небагатьох діячів, які стояли біля джерел української музич‑
ної лексикографії. Імпульси, породжені спробами створення 
енциклопедичної літератури, присвяченої цілісному охоплен‑
ню української музичної культури, насамперед «Словником....» 
М. Грінченка, отримали продовження лише на початку ХХI ст. 
у  підготовці відділом музикознавства ІМФЕ НАНУ багатотом‑
ної «Української музичної енциклопедії». Підготовлений Музич‑
ною секцією Інституту української наукової мови термінологіч‑
ний «Словник...», який засвідчував перший етап кристалізації 
термінологічної бази українського музикознавства, донині чекає 
на своє продовження у фундаментальному академічному видан‑
ні, отже, дія імпульсів перших десятиліть ХХ ст. триває. 

Зміни у 1930‑х  роках концептуальних векторів музикознав‑
ства знову актуалізували необхідність створення довідково‑ін‑
формаційних видань, у  яких відбився б стан джерельної бази 
української музикознавчої науки в той час. У  цьому сенсі ха‑
рактерними є довідники «Композитори Радянської України» 
О. Білокопитова (1934) та «Російські композитори ХIХ і ХХ ст.» 
Я. Полфьорова (1935). У них відобразилася типова для тієї доби 
тенденційність у відборі матеріалу й оцінках розглянутих персо‑
налій. Однак, з огляду на те, що інших опублікованих довідкових 
праць у той час у науковому музикознавчому обігу не існувало, 
ці роботи мали певну цінність завдяки фіксації і систематизації 
в них залишеного тоді в контексті музичної культури емпірич‑
ного матеріалу. 

Здійснюючи короткі підсумки розгляду музикознавчого до‑
робку 1930‑х  років, проакцентуємо декілька моментів. Цей пе‑
ріод  був найтрагічнішим за всю історію української музикознав‑
чої науки ХХ – початку ХХI ст. Тоді було зруйновано людські долі, 
відбулися важко відновлювані вже в другій половині століття 
втрати, деякі започатковані тоді ініціативи дотепер не отрима‑
ли продовження. Отже, аналізоване десятиліття відіграло роль 
«перерви безперервності» в еволюції української музикознавчої 
науки ХХ – початку ХХI ст. 
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Українська музикознавча наука Наддніпрянської України 1930‑х років...

Водночас, саме з огляду на складні умови життя і творчої 
праці, варто особливо відзначити роль вищевказаних історич‑
но перспективних аспектів розвитку цієї наукової галузі у здійс‑
ненні результатів, яких вона досягла у другій половині минуло‑
го століття, а отже, й на сучасному етапі. Саме в цих її аспектах 
проступали типологічні риси українського і західного музико‑
знавства, спорідненості всіх трьох гілок вітчизняної музико‑
знавчої науки (східної, західної, діаспорної), де точкою перетину 
були прояви пов’язаності з музикознавчими та, ширше, загаль‑
нокультурними традиціями періоду національного культурного 
відродження. 

В умовах тотального нищення духовності нації та її культури 
у сталінський час у вищезазначених прогресивних тенденціях у 
творчій і науковій практиці, у  тому числі музикознавчій думці 
зберігалося й доповнювалося новими гранями те цінне, що було 
напрацьовано в попередні десятиліття, здійснювався зв’язок часів. 

У добу глобалізації та інформатизації світу, дедалі чіткішого 
усвідомлення, що розгортання цього процесу несе в собі не тіль‑
ки позитиви (особливо помітні після зникнення «залізної заві‑
си»), але й негативи, пов’язані з нівелюванням у цифровому світі 
духовної неповторності окремої людини, нації, культури як про‑
екції їх духовності, особливо чітко постає питання механізмів 
опору глобалізаційним тенденціям. У процесі осмислення відпо‑
відної проблематики увиразнюється роль її історичного аспекту, 
розуміння того, що і глобалізація, тобто сучасна інтеграція світу, 
і її зворотний бік – диференціація, що розкривається, зокрема, 
у розвиткові національних культур, з’явилися на історичні арені 
не зараз. А отже, пошуки відповідей на нагальні питання сього‑
дення потрібно шукати не тільки в аналізі сучасного стану со‑
ціуму. Так, іще з кінця ХIХ ст. різними гранями одного історич‑
ного процесу були технізація (передумова сучасної глобалізації) 
побуту суспільства і піднесення національної самосвідомості, 
що пронизала всі прояви культури цього суспільства. Пройде‑
ний ним історичний шлях підказує, що механізми опору сучас‑
ній цифровій уніфікації та дегуманізації суспільства нерозривно 
пов’язані з національними культурними надбаннями, їх духов‑
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ним потенціалом. У цьому контексті виразно виступає непере‑
січна цінність всіх проявів цих надбань, зокрема на тих етапах їх 
розвитку, коли вони жорстко нищилися, отже, зберегти їх було 
особливо складно, часто неможливо. Попри це, в тогочасній ху‑
дожній творчості й науковій думці, зокрема музикознавчій, за‑
родилися тенденції, послідовний розвиток яких за радянської 
доби підготував іманентні умови для принципових змін в укра‑
їнській культурі на межі ХХ–ХХI ст. Відтак сьогодні, на відстані 
часу, особливо переконливо виступає виняткова роль тодішньої 
прогресивної наукової музикознавчої думки як одного з чинни‑
ків донесення до наших днів важливих наукових традицій, влас‑
тивих їм рис справжньої фахової та художньої культури, пам’яті 
про моральні якості людей, які творили мистецтво й науку в той 
складний час. Зв’язок із цими фаховими й духовними основами 
є нині однією з умов збереження українською культурою свого 
неповторного обличчя й водночас гуманістичної сутності. 
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Розділ 2 
Аспекти розвитку українського 

театрального мистецтва в контексті 
провідних процесів у світовій культурі  

ХХ – початку ХХI століття

www.etnolog.org.ua

IM
FE



252

Галина Липова 

ВІТЧИЗНЯНА ВЕРСІЯ 
ПОСТМОДЕРНІЗМУ НА ТЕАТРАЛЬНІЙ 

СЦЕНІ МЕЖІ ХХ–ХХI СТОЛІТЬ

Термін «постмодернізм» згадується в роботі німецького фі‑
лософа Рудольфа Панвіца «Криза європейської культури» іще 
у 1914 році та у іспанського літературознавця Федеріко Оніса в 
1934 році. Однак як поняття, яке широко застосовується для ви‑
значення етапу розвитку мистецтва, культури загалом, він по‑
ширився у 1960‑х  роках ХХ  ст. Особливо завдяки публікаціям  
Жака Дерріди, Жана‑Франсуа Ліотара «Стан постмодерну», 
Жана Бодріяра, Фредеріка Джеймісона в Західній Європі і США. 
Тож його виникнення нерідко пов’язують із повоєнним періо‑
дом, як правило, – з 1960–1970‑ми роками.

В цей період в низці країн Заходу відбуваються молодіжні ре‑
волюції. І у них, і у країнах соціалістичного табору знаменним 
стає 1968 рік – коли відбуваються травневі студентські завору‑
шення в Парижі, які видаються багатьом початком революцій‑
ного повстання і нагодою виявити свою громадянську позицію 
та громадянську мужність. Американський рух хіпі, молодіжні 
демонстрації та події Празької весни 1968  року були виявами 
тих тенденцій, які в загальному знаменнику знайшли прояв і 
на теренах СРСР – коли, незважаючи на посилення політичного 
тиску, водночас відбувалися процеси демократизації та лібера‑
лізації, набирав сили дисидентський рух. Водночас змінювалось 
мистецтво – і його естетика, і прийоми, і його ідеї.

«Саме тоді у Франції формується напрям, який наближається 
за своєю емоціональною атмосферою і формальними прийомами 
до так званого “театру паніки”, або “театру катастрофи” в тому 
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його варіанті, який представляють популярні у Франції драми 
американця Едварда Олбі. На сцені панує не містичний жах перед 
невідворотною трагедією небуття, як у загадкових філософських 
п’єсах Беккета або в останніх творах автора “Голомозої співачки”, 
а болісний і невідступний страх, котрий насувається на героїв з 
усіх шпарин буденного існування, доводить їх до безумства, ду‑
шевної і фізіологічної спустошеності. Цей страх перетворює п’єсу 
у напівмарення, істеричне видовище, в  нагромадження психо‑
логічних пароксизмів, як це було у популярній п’єсі Олбі – “Хто 
боїть ся Вірджинії Вульф” або в постановці театру Одеон 1968 р. за 
новою драмою того ж автора “Нестійкий баланс”» 1.

Театри європейських країн пережили у 1960‑х роках відчутні 
суспільні кризи, співмірні з вітчизняними катаклізмами 1986–
1991 років. У 1990‑х роках у нашому регіоні відбувається надзви‑
чайний за своїм масштабом історичний злам. Йому передували 
не менш масштабні потрясіння в країні – вибух Чорнобильської 
АЕС, який теж змінив життя мільйонів людей, трансформував 
їхнє світовідчуття, змусив відчути себе незахищеними перед не‑
відомими і незбагненими силами. Розпад СРСР, проголошення 
Україною незалежності у 1991 році породили нові суспільно‑еко‑
номічні та культурно‑ідеологічні реалії. Сучасникам було склад‑
но осягнути масштаби цього зламу повною мірою, оскільки ре‑
волюційні зміни в житті країни відбувалися досить мирно – без 
військових сутичок і практично без людських жертв. Ідеологічна 
емансипація суспільства, поступове вивільнення від радянських 
міфів і комуністичних догм, цілковита перебудова економіки, 
економічна криза та інфляція – всі ці чинники поставили митців 
перед усвідомленням необхідності змін. 

Нова система цінностей мала замінити комуністичну ідеоло‑
гію, але суспільство на той час іще не виробило її. Ці роки – пе‑
ріод кризи в театральному мистецтві, пов’язаний із цілковитою 
естетичною, організаційною та світоглядною перебудовою. 

На тлі бурхливих суспільних подій та видовищ: голодування 
студентів на площі Жовтневої революції, мітингів з вимогами від‑

1 Якимович Т. Французская драматургия на рубеже 60–70‑х годов. Київ : 
Вища школа, 1973. С. 10.
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ставки керівників країни, ДКНС (ГКЧП), після промови Єльцина 
на броньовику, Біловезької угоди і заяви про припинення існу‑
вання країни, в якій усі жили, формувалися і нові мистецькі реа‑
лії, змінювалися уявлення про роль і місце театру в суспільстві. 

Про те, наскільки ідентичними могли бути процеси, які відбу‑
валися в різний час у різних країнах у Східній Європі і на Заході, 
можна уявити зі свідчень сучасників тих подій. У наш час про них 
мало пишуть і згадують. Про характер бурхливих подій у Фран‑
ції 1968 року свідчить драматургія, яка з’явилася під їх впливом. 
Серед них – п’єса Жана‑Клода Грюмберга «Завтра, вікно на вули‑
цю». Мешканці будинку – персонажі твору – можуть «вдень, вве‑
чері і вночі крізь вуличне вікно легко спостерігати спалахи ракет, 
вибухи бомб, сутички між армією і повсталою “черню”. Можна 
бачити, як “нерозумна” мати, яка вибігла зі свого жебрацького 
лігва на площу [на майдан. – Г. Л.] з дитиною на руках, падає, ско‑
шена кулею... А у дворі, розповідають сусіди, на світанку завжди 
відбувається “такий цікавий” “церемоніал розстрілів”» 2. 

Попри існуючі розбіжності, нове покоління режисерів, що при‑
ходять на межі 1980–1990‑х років, заявили про себе як про митців, 
котрі мислять зовсім іншими естетичними категоріями, ніж їх по‑
передники та й сучасники. Театрознавець Г. Липківська присвя‑
тила свою працю дослідженню творчості цієї когорти. «Сучасний 
молодий театр, що на його матеріалі ми говоритимем про новітнє 
втілення Курбасових ідей, являв собою цілий напрям у театраль‑
ній практиці, створений генерацією режисерів, яким було тоді від 
25 до 35 років (оскільки в мистецькому, а не у формально‑віково‑
му сенсі вони являють собою справді єдине покоління – останнє, 
психологічно сформоване тоталітарним ладом) і які прийшли до 
професійного театру в ранзі фахівців, котрі самостійно працю‑
ють, загалом, після 1985 р. (здебільшого – у 1987–1989 рр.) 

До них належать насамперед Валерій Більченко, Олег Ліпцин, 
Володимир Кучинський, Андрій Жолдак, а також Роман Мархо‑
ліа, Сергій Проскурня, Степан Пасічник, Сергій Кляпньов; цю 
ж “хвилю” представляють і роботи Сергія Маслобойщикова, 
Андрія Крітенка, Миколи Яремківа, Ганни Воротченко, Віктора 

2 Якимович Т. Французская драматургия на рубеже 60–70‑х годов... С 12.
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Суржі, Олександра Балабана, Євгена Морозова, Костянтина Сте‑
панкова‑молодшого» 3. 

Їх естетичне кредо включає «ірраціоналізм, суб’єктивізм ав‑
торського погляду. Схильність до комбінаторики з помітною 
“арифметичною”, забарвленістю; відмова від встановлення будь‑
якої ієрархії цінностей, імморалізм, з  погляду еталонної мора‑
лі, відчуття безглуздості, недоречності життєвих і мистецьких 
форм і змістів, у ширшому розумінні – кінця історії, принаймні 
історії культури в її поступовості  <...> Оперування готовими 
культурними текстами» 4. 

«Презентована ними модель режисерського театру стала ха‑
рактерним явищем епохи обвалу в усьому, від побуту до ідей, 
епохи краху однолінійних уявлень про навколишню реальність 
(насамперед соціальну), епохи повалення авторитетів та ламан‑
ня стереотипів, епохи, що вибила з‑під ніг ґрунт стабільності; 
незнаним виявилося минуле, проблематичним – майбутнє, зне‑
ціненим – сьогодення. Зрештою, епохи, що вже сама по собі, на‑
віть і без урахування тих історичних катаклізмів, що спіткали 
колишню радянську імперію, наділена змістом та мотивами по‑
заординарними. Адже кінець століття збігається тут із кінцем 
тисячоліття, і  таке подвійне «підбиття підсумків» завжди за‑
барвлене настроями апокаліптичними, загостреним відчуттям 
есхатологічного, сакрального часу, який проривається на по‑
верхню крізь час побутовий профанний» 5.

Постмодернізм у мистецтві став повстанням проти майже 
усіх існуючих традицій  – як класичних, так і модерних. Йому 
властиві різнорідні і нерідко такі, що виключають одна одну ха‑
рактеристики і ознаки. Тож постмодернізм «вислизає» із будь‑
якого чіткого визначення.

Скоріше можна говорити про «дух постмодерну», про епоху і 
стан постмодерну, ніж про якийсь чітко окреслений набір ознак. 

3 Липківська Г. Молодий театр України кінця 80‑х – початку 90‑х років; 
постмодерна ідеологема свідомості та її відбиток у сучасному артефакті. За-
писки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1999. Т. 237. С. 345–346.

4 Там само. 
5 Там само. С. 348.
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Це, насамперед, зумисне, нерідко демонстративне порушення іс‑
нуючих норм і правил – у нашому випадку мистецьких. Це кон‑
сервна банка, приліплена до стіни, взята в рамку, як мистецький 
твір. Це фіолетові, червоні і жовті плакатні зображення Мерлін 
Монро авторства Енді Воргола і тому подібні художні ексцеси – 
поп‑арт, інші мистецькі напрямки. 

Стосовно світоглядного підґрунтя нового мистецтва, то тут 
спостерігається стирання вододілу між масовою культурою і 
елітарною, девальвація низки цінностей європейської цивіліза‑
ції: ідеї прогресу, зокрема науково‑технічного, відносність усіх 
істин та цінностей, недовіра до метанаративів як засобу духов‑
ного примусу і поневолення, невизнання існуючих авторитетів, 
ідеологічних систем.

Домінуюча прикмета постмодернізму  – це, насамперед, ви‑
клик, епатаж, який згодом перетворюється на гру за новими 
правилами. Але все ж таки гру. Для нього характерний ігровий 
підхід до творчості, разом з відсутністю будь‑якої ідеологізації, 
моралізаторства, ідейності, яка була протягом майже століття 
обо в’яз ковою для вітчизняного мистецтва – літератури і театру 
особливо. Серед інших прикмет – так звана смерть самого авто‑
ра, який залишає простір для інтерпретацій сприймаючій ауди‑
торії, де кожний сам вирішуватиме, який він отримує «текст». 

У творах, які з’являються на сцені, немає дії в драмах, напрклад 
у Беккета. Їхні ідеї та «висновки часом доводилося вишукувати 
серед хаотичного потоку мізансцен, надмірно умовних ситуацій, 
в туманних діалогах, в стрибаючих, непов’язаних  репліках» 6.

Знаковість – відмова від зображення реальних речей і ситуа‑
цій та заміна їх певними умовними позначеннями  – знаками, 
відмова від буквального переказу і опису, фрагментація «тексту». 
До типових властивостей постмодерного мистецтва належить 
естетизація, цитатність, або інтертекстуальність, колажність, 
зміна точки зору або оповідача – як у Милорада Павича в «Хо‑
зарському словнику». Ті чи інші ознаки по‑різному знаходили 
своє вираження у різних культурах у різні періоди, оскільки яви‑

6 Якимович Т. Французская драматургия на рубеже 60–70‑х годов...
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ща постмодерну охоплюють досить великий часовий проміжок 
і продовжують існувати в наш час. Все це стосується як світових 
тенденцій постмодерну, так і його вітчизняних модифікацій. 

У СРСР наприкінці його існування формувався постмодер‑
нізм андеграунду, який опонував ідеологічним засадам та нор‑
мативам соціалістичної естетики. 

Однак театральне мистецтво має свої специфічні особливості 
функціонування. Наприклад, воно не може лежати в шухляді, 
тому не може бути недоступним для розуміння аудиторії. Де‑
мократизм постмодерну, про який пишуть деякі дослідники, 
не характерний для театрального мистецтва. В театрі – це міф. 
Театр  завжди демократичний за своїм світоглядним підґрунтям, 
навіть якщо це «Жизнь за царя». Але стосовно форми – широка 
публіка виявляється зовсім неготовою до такого типу видовищ. 
Тому умови існування такого не масового і не касового театру 
були непростими і нестабільними. Мало хто з режисерів‑експе‑
риментаторів зміг очолити власний театральний колектив і про‑
триматися значний відрізок часу. А п’єси постмодерних драма‑
тургів так і не змогли потрапити на сцену.

Серед перших програмних творів нового напрямку була виста‑
ва «Археологія» (1989) режисера Валерія Більченка за п’єсою Олек‑
сія Шипенка. Поставлена на сцені київського Молодіжного театру, 
вона «являла собою світ людей котрі – за власним вибором чи вна‑
слідок певних обставин – існували поза соціальними структурами 
і регламентаціями. Світ дивних, з погляду обивателя – майже ні 
про що розмов, які виникали невідомо звідки й ішли в нікуди. Світ 
незавершеностей і необов’язковостей. Нарешті, світ, занесений піс‑
ком і старими газетами, де від минулого (читай – від Життя) зоста‑
лася лише кіноплівка, на якій уже нічого не відчитати» 7.

Але раптом за зірваними із стіни газетами починали бігати 
різнокольорові лампочки, і герої, розмірковуючи про американ‑
ських астронавтів (“Та прогулянка дорого їм обійшлася: щось 
вони там збагнули, там, коли важили вшестеро менше...”), самі 

7 Липківська Г. Молодий театр України кінця 80‑х – початку 90‑х років; 
пост модерна ідеологема свідомості та її відбиток у сучасному артефакті... 
С. 359.
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починали гратися у висадку на Місяць – радісно завмираючи, не‑
мовби “в рапіді”: Ключ на старт! – Я на трапі! – Зрозумів тебе!» 8.

Це був приклад вільної композиції, яка не була цілковитою 
імпровізацією на сцені, але створювалася на основі імпровізації 
і зберігала це специфічне самопочуття у виставі. Невизначеності 
змісту, який більше відображав стани і відчуття, ніж події і кон‑
флікти, відповідала стильова невизначеність форми. 

«Вистава Більченка “Східний марш” (поч. 1990‑х) підкреслено 
фіксує неувагу до високих текстів культури  – до Манна, Ман‑
дельштама, навіть до Біблії. Ці тексти демонстративно промов‑
ляються як “на конвеєрі”, так, щоб їх не було розчуто. Наша ува‑
га зупиняється лише на словах про чорного пуделя (пам’ятаєте 
Гете?), який стане дорожчим з усіх світових текстів» 9.

Одна із нових мистецьких стратегій, породжених постмодер‑
ном у театрі, – це перформанс, або перформативність. Перфор‑
манс – система дій виконавця або групи виконавців, розрахова‑
на на публічну демонстрацію (наприклад, створення художнього 
твору або іншої акції, зазвичай абсурдного характеру і, на відміну 
від хепенінгу, не передбачає залучення у дію глядачів). Як прави‑
ло, він існує на межі образотворчого і театрального мистецтва. 

Перформативним мистецтвом великою мірою позначена 
творчість А. Жолдака. У його виставах, котрі не мають єдиного 
зв’язаного у своїй послідовності сюжету, є своєрідні вставні міні‑
драми, які створені засобами не зовсім драматичного мистецтва. 

У «Не боюся Вірджинії Вульф» – це епізоди, коли на сцені гля‑
дачі раптом бачать силует дерева, на нього починає падати дощ 
або сніг, музика надає особливого значення цій події, оскільки 
решту часу дія проходить переважно без музики. Це репліки або 
паузи героїв. «Життя» дерева – неначе ковток кисню, якого так 
бракує усім учасникам цього дійства.

У іншій постановці А. Жолдака «Кармен» на сцені Національ‑
ного академічного драматичного театру ім. І. Франка є епізоди з 
автомобілем, якого ми не бачимо, але це ціла гра Хосе (А. Хості‑

8 Липківська  Г. Картотека: назад у майбутнє. Просценіум. 2002. №  3/4. 
С. 61–62.

9 Корнієнко Н. Запрошення до хаосу. Театр (художня культура) і синерге‑
тика. Спроба не лінійності. Київ, 2008. С. 22. 
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коєва) і Кармен (В. Спесивцевої). Вони «сідають в авто» – розкіш‑
не, з відкритим дахом, можливо, червоне. У нього гуде сигнал – 
старовинний ріжок. Вітер обвіває їхнє волосся, вони у захваті 
«мчать узбережжям». Згодом Кармен залишає Хосе і зникає з 
його життя, щоб потім повернутися і загинути у цьому неісную‑
чому «авто», у цьому наочно відсутньому симулякрі. 

І другий такий яскравий перформативний епізод теж повто‑
рюється у «Кармен» кілька разів. Дія вистави відбувається на 
відкритій сцені, яку позаду охоплює чорна безодня. В такому по‑
єднанні обіграні відповідно фактури співвідносяться певним чи‑
ном – між глядацьким залом і темним проваллям позаду – вузька 
смуга, утворена дошками сцени, прочитується як смуга узбереж‑
жя, позаду якої чорніє і дихає нічною свіжістю провалля океану.

Час від часу зі стелі, з‑під колосників спускається штанга, об‑
вішана ліхтариками і лампочками різного розміру. Деякі крити‑
ки назвали цей предмет «люстрою». Ліхтарики світяться, миго‑
тять, переливаються, то рухаються, то тьмяніють і на чорному 
тлі створюють враження несподіваної появи величезного паро‑
плава, який виринає з темряви і безшумно пропливає в океані. 
Потім «пароплав», так само віддаляючись, «згасає». Вогні ве‑
ликого міста і далеких пропливаючих лайнерів  – багатопалуб‑
них гігантів, що мерехтять десь вдалині – цей недосяжний світ 
(і  світло) далеких цивілізацій є неспокійним акомпанементом 
драми, ще однією дійовою особою. Він також, як і автомобіль, 
спокуслива мрія для героїв, які лишаються на березі. 

Постановка «Гамлет» А. Жолдака на сцені Харківського театру 
імені Т. Шевченка взагалі була суцільною низкою перформансів, 
які безперервно йшли один за одним. Починаючи з першого епі‑
зоду, коли на всю сцену послідовно проектувалися слайди. Деякі 
з них були більш змістовними, деякі не несли ніякої принципо‑
вої інформації, крім того, що на всіх них був зображений один 
і той же часовий період  – 50–60‑ті  роки ХХ  ст. Автори сцено‑
графії – А. Жолдак, Кольо Карамфілов (Болгарія), Юрій Ринтовт 
(Україна), костюми – Тетяни Дімової (Болгарія).

Після цієї інтродукції з’являлася інша – молода жінка, далеко 
не тендітної конституції, мила вікно. Вона була вдягнена неви‑
мушено, по‑домашньому – в нижню білизну і коротеньку спід‑
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ничку, яка в неї залишилася з більш юного віку. Жінка стояла 
спиною до глядачів, займаючись своєю справою – миттям вели‑
кого, розміром на всю сцену, скла, і це тривало досить довго, аж 
поки вона, розігрівшись, не скидала з себе іще частину одягу. По 
той бік скла, як виявлялося, за нею спостерігали, про що вона не 
здогадувалась, судячи з її невимушеної поведінки людини, яка 
перебуває наодинці з собою.

Ця ситуація виявлялася симетричною до фінального, ще 
більш розгорнутого перформансу, який теж ішов без тексту – не 
тільки Шекспірового, а й взагалі без будь‑якого. Як і вся вистава, 
він являв собою приклад цілковито візуального театру. 

На сцену виходили жінки в одязі праль – з оголеними руками, 
у простому полотняному, «спідньому» одязі білого кольору, з на‑
мотаними на голови рушниками. Вони випромінювали радість і 
весело перегукувалися. В руках вони несли великі тази з ручка‑
ми – «ушати», які парували і з них розбризкувалася вода і піна. 
Розставивши тази, вони розпочинали «велике прання»  – зби‑
вали піну в тазах, хлюпали нею на інших учасників, на підлогу, 
обливалися водою самі і розхлюпували на сцену. Поступово до 
цього всезагального миття, до цього свята очищення долучало‑
ся все більше й більше дійових осіб. Зрештою, навіть персонаж, 
який втілював темні сили історії – худорлявий чоловічок в чор‑
ному одязі і великій чорній монгольській шапці з довгого хут ра 
обережно наближався до миски з піною і, здригаючись всім ті‑
лом від незвичного відчуття, теж намагався митися, не знімаючи 
свою папаху. Видно було, що таке з ним трапляється вперше. 

Вистава починалася з миття вікна, тобто «прочищення очей», 
зору, оскільки вікна – це «очі» будівлі. Завершувала її картина 
загального очищення і омовіння, яка, хоч і починалася цілком 
несподівано і навіть нелогічно, як для «Гамлета», але прочитува‑
лася чітко – «країна очищається» від «темного минулого».

Нові театральні ідеї, очевидно, і  є принципами театру май‑
бутнього. Для Андрія Жолдака вони вже були чимось само со‑
бою зрозумілим. Але його сучасники, принаймні значна части‑
на, бачили завдання мистецтва інакше.

Аналізуючи постановку «Гамлета» А. Жолдака на сцені Хар‑
ківського українського драматичного театру ім. Шевченка, Тетя‑
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на Шевченко іронічно назвала свою статтю «“Капосний” Шекс‑
пір», характеризуючи його як «мистецьки‑скандальне дійство». 
Однак у неї виникав сумнів, «чи можна назвати цю виставу по‑
становочним скандалом, як багато хто це подає» 10. 

Для іншого рецензента цієї вистави вона по‑справжньому 
чистий «формалізм». «Тенденція сучасного театру – увільнити‑
ся від п’єси як твору для сценічного втілення, від драматурга як 
такого – призводить до того, що “мстивий” драматург, відходя‑
чи, голосно “грюкає дверима”: він забирає з собою слово, а слово 
бере з собою персонажів, персонажі – людину – актора» 11. Однак 
авторка виходить з явно хибної тези, що поки людина мовчить, – 
вона не існує, не мислить, не переживає. Тому, якщо не звучить 
слово драматурга, то немає характерів, персонажів.

«“Я” у виставі – тільки режисерське, Андрія Жолдака. Віддамо 
належне воістину могутній фантазії постановника, його владній 
творчій особистості, цілеспрямованості.

Він високопрофесійно маніпулює величезною кількістю ак‑
торського “матеріалу” (ми вже відвикли від багатолюдності на 
сцені), монтуючи динамічні кліпи. Про те, чи було досягнуто 
цим прийомом пластичного еквіваленту тексту, говорити зайве, 
оскільки тексту... практично не було. Декілька коротеньких діа‑
логів – у запису. По радіо ж звучить і “Бути чи не бути?” Жод‑
ного вербального спілкування»  12, – писала Світлана Веселка у 
2002 році. Критик категорично вимагає «вербального спілкуван‑
ня», даремно опираючись театральній даності, яка склалася на 
сьогодні: п’єса – для читання, вистава – для перегляду (в кращо‑
му разі). Режисер нового покоління не бере на себе зобов’язання 
ознайомити глядачів з текстом твору, особливо всесвітньовідо‑
мого. Високочолі інтелектуали, театральні мислителі і, прина‑
гідно, теоретики – сучасні режисери створюють свої спектаклі 
для собі подібних, нерідко не опускаючись до таких примітив‑
них завдань, як ознайомлення глядачів з літературним першо‑
джерелом або, як хотіла С.  Веселка, створення «пластичного 

10 Шевченко Т. «Капосний» Шекспір. Просценіум. 2002. № 3–4. С. 65.
11 Веселка С. Під «дахом» Шекспіра. Просценіум. 2002. № 3–4. С. 65.
12 Там само. С. 65.
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екві валенту тексту». Наслідок розвитку мистецьких ідей у ХХ ст. 
полягає в тому, що в сучасному театрі режисерські роботи мають 
бути «еквівалентні» лише самим собі.

Згідно з постмодерним поглядом на світ, в  якому все уже 
було і, навіть, завершилося, на світ після завершення життєвого 
циклу, як на спогад, причому прощальний, сучасний режисер‑
постмодерніст міг би запропонувати, щоб Гамлет або Гораціо, 
будь‑хто знайшов у морі пляшку з монологом Гамлета – як його 
записку, кинуту в море, в надії, що хтось коли‑небудь знайде і 
прочитає його, можливо, останні слова. Так, як герої одноймен‑
ного мультсеріалу  – черепашки‑ніндзя, знайшли в каналізації 
кимось викинуту дуже стару і мудру книгу й обрали собі з неї не‑
зрозумілі, але звучні імена: Мікеланджело, Леонардо, Донателло 
і Рафаель. Тепер це не художники, а черепашки‑мутанти, котрі 
живуть у каналізації і до того ж є воїнами‑ніндзя. 

Цей образ «пост‑», або «після часу», «після історії», звалища 
історії, присутній у виставах певного покоління, визначає, крім 
усього іншого, так зване неповне цитування або відсилку – по‑
силання на певне загальновідоме, хрестоматійне явище, повто‑
рювати яке ще раз немає ніякої потреби. 

Постановник дистанціюється від першоджерела, використо‑
вуючи назву «Гамлет. Сни». Тож «Самі сни переносять глядача в 
різні епохи, місця. Це може бути ілюзія зміни фотокадрів, вок‑
зальний ресторан, а  може бути й лазня, й  пральний комбінат. 
Власне в останньому відбувається фінал вистави. Ну що ж, як 
катарсис, так катарсис, як очищення – так у всіх значеннях цього 
слова (у фіналі герої миються в баліях і бавляться білосніжною 
піною)» 13, – писала Т. Шевченко у статті «“Капосний” Шекспір». 

І навіть «Чингісхан», – радше ханський баскак у чорній куд‑
латій папасі – азіатське уособлення тиранії – боязко скидає при‑
росле до тіла чорне довге пальто з «колодками» нагород і, здрига‑
ючись від незвичних дотиків води, теж долучається до загальної 
очисної купелі. Піна розлітається по всій сцені, її радісно під‑
кидають вгору, маніпулюючи тазиками, ночвами, мисками, 
«шайками и ушатами», оскільки відмивається та, зрозуміло яка, 

13 Шевченко Т. «Капосний» Шекспір... С. 66.
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відстала і азійська система, її жертви і статисти, сатрапи і сексо‑
ти, чисті і забруднені – «замарані». Режисер буває настільки точ‑
ним, створюючи сценічний еквівалент словесної формули – ідіо‑
матичного звороту, що і розшифровується він тільки дослівно, 
єдино можливим висловом –суспільство «відмивається». 

Однак деякі елементи спектаклю не прочитувалися театро‑
знавцем: «Гамлет пластично виконує завдання режисера: дисо‑
нувати з навколишнім оточенням. Дисонує»  14. В  іншому ви‑
падку «дешифрування» всіх авторів збігаються: «на сцені після 
“грандіозного” змивання звичайною водою з милом та пральним 
порошком, чи то помилок історії, чи пам’яті про Гамлета» 15.

Володимир Маляр (король Клавдій), Юрій Головін (Полоній) 
були присутні на сцені у «знаковій» якості. «Гарна й професійна 
Вік торія Спесівцева, направду, талановита, в сцені смерті Офелії 
падала й підводилася, і знову падала... Довго... Глядачі аплодували 
пластичній вправності актриси. Але з якої причини робить вона ці 
акробатичні трюки, звичайно ж у метафізичному просторі?» 16 Од‑
ним словом – «Руки геть від Шекспіра!» або «Пікової дами».

На питання «А  де ж тут Шекспір?» кожний постмодерніст 
логічно відповість: «Там, де йому і належить бути. У  могилі, 
у Стретфорді‑на‑Ейвоні, де ж іще». Щоправда, опоненти, які довго 
не сприймали і опиралися постмодернізму як явищу, причому та‑
кому, яке загрожує самим основам їхнього існування, на це відпо‑
відали: «Так не чіпайте його! Напишіть своє!». Але складно так од‑
разу, без розлогих теоретичних викладок пояснити, що примушує 
художників домальовувати до загадкового обличчя Джоконди 
вуса Сальвадора Далі або ще якісь недоречні деталі. Що так вони 
вступають у взаємодію із багатозначним символом, який акуму‑
лює духовний досвід багатьох попередніх поколінь. Що викорис‑
товують готові символи для створення метазнаків. Що їм є що 
додати до вже сказаного. Правда і те, що у постмодерні є щось хулі‑
ганське. Є симулякри. Але іноді трапляються геніальні відкриття 
і прозріння, яких в межах інших стилів не можливо було досягти.

14 Веселка С. Під «дахом» Шекспіра... С. 66.
15 Там само.
16 Там само.
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Протягом останніх років Жолдак поставив у різних театрах 
спектаклі «Одруження», «Чайка», «Отелло?!», «Гамлет», «Один 
день Івана Денисовича», «Місяць кохання». Ще одною жертвою 
А. Жолдака очікувано мала би бути опера «Євгеній Онєгін», на 
яку він теж «замахнувся». Але цього не сталося. Вийшла цікава, 
оригінальна і гармонійна вистава.

Останню третину ХХ  ст. у театральному мистецтві України 
спостерігаються процеси, які розпочалися в світовій культурі і 
мистецтві набагато раніше. Мистецтво, зокрема театральне, усе 
більше віддаляється від реалістичного відображення дійсності. 
Цей рух, характерний для європейського мистецтва протягом 
усього ХХ ст., у другій його половині наче радикалізується і пе‑
ретворюється на своєрідне повстання проти реалізму, як і проти 
самої реальності, до речі. 

Зрештою, в роки перебудови, коли запанував принцип «мож‑
на робити все, що не заборонено», театри стали відкривати для 
себе художні напрямки, драматургію і літературу, які тривалий 
час були під забороною в СРСР.

В сфері форми на той час констатувалося поширення експери‑
менту, експериментальних студійних і лабораторних форм. Спо‑
чатку відкриття «малих сцен», потім «театрів‑студій», які шука‑
ли не стільки нові художні форми, скільки нові організаційні 
форми взаємодії з глядачем – театр‑кафе, театр‑салон, театраль‑
ний гурт, андеграунд. Згодом, наприкінці 1980‑х виникають ла‑
бораторні форми  – Театральний клуб О.  Ліпцина, Львівський 
молодіжний театр імені Леся Курбаса В. Кучинського й інші, де 
лабораторна пошуково‑експериментальна робота мала не менше 
значення, а часом більше, ніж результат, де віддавалися роки на 
винайдення унікальної і неповторної художньої форми. Такого 
звичайний репертуарний театр не міг собі дозволити. Він мусив 
готувати прем’єри і випускати їх систематично і регулярно. Тому 
експериментатори і їхні симпатики в середовищі критиків на‑
зивали всіх інших «традиційні театри» і це звучало, як діагноз.

Всі ці тенденції – авангардизм, розширення експерименту на 
все нові і нові аспекти  – складові театрального синтезу, стосу‑
ються і драматургії, яка в цей період втратила свій пріоритет. 
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Раніше на сцені ставили твір, а точніше – п’єсу. Тепер же поста‑
новники все менше потребують готових п’єс із наперед заданою 
фабулою. Вони творять і видозмінюють її в процесі постанов‑
ки, адаптуючи до власного бачення і сам сюжет. Тому нерідко 
до постановки беруться не тільки романи, а й цикли оповідань. 
Наприклад, вистава С. Данченка «Моє слово» за оповіданнями 
В.  Стефаника, постановка Д.  Богомазова «Moritury te salutant», 
численні постановки «за мотивами» оповідань і п’єс Чехова, на 
основі біографії історичної особи або історичних подій. Ще у 
1920‑х  роках були спектаклі здійснені за подібним принципом 
у театрі Леся Курбаса «Вечір етюдів» Олександра Олеся, «Про‑
лог», «Народження велетня» та ін. Як бачимо, ця тенденція має 
давню історію. Це може бути інсценізація чийогось щоденника і, 
зрештою, «телефонної книги». Фразу «Я можу поставити і теле‑
фонну книгу» приписують різним відомим режисерам, але це не 
головне. Важливо, що постановнику достатньо лише імпульсу, 
який може бути розгорнутий у сценічне дійство. 

Трансформацій і радикальних змін зазнає і актор, і характер, 
який він зображує у виставі. Від нього уже не вимагається пе‑
ревтілення і правда життя людського духу. Тепер роль – це ви‑
ступ у перформансі. Він має бути підпорядкованим загальним 
принципам даного дійства, його концепції, займати в загальній 
картині строго відведене його персонажу місце.

Театральна культура загалом формувалася під впливом різ‑
них зовнішніх чинників і векторів впливу. У  другій половині 
ХХ ст. у ній спостерігається відродження модернізму і авангар‑
ду. Заборонені свого часу, ці течії, як відроджені, так і привнесе‑
ні із зовні, прищеплюються, поступово адаптуючись до власних 
мистецьких традицій і ідеології.

На середину ХХ ст. усвідомлення «недостатності раціональ‑
ного способу пізнання світу», «вичерпаності позитивістської 
філософії»  – ідей дарвінізму та інших, повстання проти «ма‑
теріально‑економічного детермінізму»  – ось ті основні при‑
чини, які породили модернізм і змусили мистецтво на рубежі 
1950–1960 років торувати шляхи ірраціонального, інтуїтивного 
пізнання. 
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***
На жаль, постмодерністські твори містять переважно нега‑

тив і забарвлені досить похмуро. У  постмодернізму немає ко‑
медій – тільки «чорні», іноді – абсурдистські. Наприклад, п’єса 
«Танго» польського драматурга С.  Мрожека, яка розповідає 
про родину, що представляє покоління постмодерну і живе за 
його нежиттєвими правилами. Ця обставина породжує нема‑
ло комічних ефектів, оскільки її герої належать, вочевидь, до 
покоління хіпі і є «жертвами» «сексуальної революції». Тому 
їх родинні стосунки і побут справляють дивне, іноді абсурд‑
не враження. У  постановці Сумського театру імені  М.  Щепкі‑
на єдиною нормальною людиною в цій родині є їхній син. Він 
добре вчиться в університеті, зустрічається з дівчиною, хоче з 
нею одружитися, не вважає, що інститут шлюбу вмер. І взагалі 
охайний, дисциплінований, поголений, у  білосніжній сорочці 
та костюмній парі ідейний антимодерніст, який їм опонує. І це 
протистояння закінчується тим, що його убивають. Це типова 
постмодерністська комедія.

Для постмодернізму властивий також комізм низового ґатун‑
ку. Взагалі для постмодернізму характерна критика суспільно‑
го устрою і всіх «поневолюючих» дискурсів. Наприклад, у тво‑
рах Леся Подерв’янського теж критичний погляд на явища, але 
у нього  – це люди не стільки соціального дна, скільки низької 
культури й інтелекту. Всіх їх характеризує й об’єднує викорис‑
тання ненормативної лексики замість нормальних слів. Як пра‑
вило, це слова «бити», «погано», «дуже погано», «єрунда», а вони 
виявляються фундаментальними для їхнього існування.

Такими представниками «низів» у Подерв’янського можуть 
бути не тільки вантажники у магазині чи санітари, водії, без‑
хатьки та божевільні, а й аспіранти‑філологи, вчителі, художні 
керівники самодіяльних народних колективів, професіональні 
артисти, відповідні категорії жіноцтва. Серед них є і ті персона‑
жі, яким за статусом належить бути носіями кращих зразків мо‑
ралі, виховання і поведінки, і які, тим не менше, не мають ні того, 
ні другого, ні третього, а  всі свої процеси артикулюють у бру‑
тальній формі, переводячи їх у статево‑фізіологічний контекст. 
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Це пов’язано із загальним критичним пафосом постмодер‑
нізму, який свого часу виник як форма спротиву. Коли існуючі 
суспільні стандарти перестали відповідати світобаченню і світо‑
відчуттю нового покоління, повоєнного, народженого в реаліях 
нового світу. Світу не коней, підвід, печей або камінів, а телевізо‑
рів, телефонів, автомобілів, літаків, метро. Зростаюча швидкість 
комунікацій теж сприяла формуванню інформаційного суспіль‑
ства. В  деяких країнах, зокрема на території СРСР, ці процеси 
відбувалися з деякою затримкою. В  інших країнах вони тільки 
починаються. 

Постмодернізм та пов’язані з ним мистецькі явища оголошу‑
валися чужими і ворожими породженнями занепадаючого бур‑
жуазного суспільства. В СРСР вийшла збірка, присвячена захід‑
ному мистецтву під назвою «Кризис безобразия». Тим не менше, 
за відсутності «залізної завіси», відповідно до загальносвітових 
тенденцій, аналогічні мистецькі процеси відбувалися скрізь, 
хоча і не в усьому синхронно. Коли у Франції у 1960‑х роках по‑
чалися студентські заворушення, вони відбувалися в той же час 
в Мексиці, Чехії і Америці.

Нове покоління стало відчувати нестерпними для себе старі, 
традиційні, але вже віджилі норми і правила, сформовані попе‑
редніми або й більш давніми генераціями. Ці правила, якщо хто 
пам’ятає, поширювалися на одяг і зачіски, стандарти поведін‑
ки, вибору партнера і виховання дітей, патріархальні стосунки 
в родині. 

Критичний імпульс спрямований проти віджилих традицій 
і стандартів минулого, навіть музики, співу, схиляння перед 
ідеа лами мистецькими і стандартами дизайну – все це викликає 
заперечення. Як наслідок девальвації цінностей, якими жили 
попередні покоління, передаючи традиції у спадок. Тому хіпі 
відмовилися від суспільних стандартів одягу і зачісок, на знак 
протесту вдягали залатані джинси, розпускали довге волосся, 
повертаючи його до природного стану  – непідстриженого, не‑
зачесаного, «дикого»; збивалися у табори, втікаючи з дому й від 
цивілізації, курили марихуану, практикували вільні сексуальні 
стосунки, грали психоделічну музику. Вони називали себе «кві‑
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тами життя», тому що не хотіли бути ані бізнесменами, ані упра‑
вителями, ані босами, ані успішними, ані невдахами. «All what 
you need is love» було їхнім гаслом.

Один із сучасних режисерів, творчість якого теж можна від‑
нести до постмодерного способу мислення, – Дмитро Богомазов. 
Критика називає його «співцем нуару». Це справді характер‑
но для постмодернізму  – типовим явищем періоду порубіжжя 
1990–2000‑х у вітчизняному мистецтві (кіно, літературі, частко‑
во – театрі) була «чорнуха». Це зображення всілякого негативу, 
зокрема соціального дна, спектаклі про бомжів, наркоманів, 
повій. Серед них трапляються інші соціально уражені катего‑
рії – інваліди, контужені, безробітні, мешканці звалищ і парків, 
психлікарень – всі вони з’являються на вітчизняних сценах на‑
прикінці 1980‑х – на початку 1990‑х років. «Політ над гніздом зо‑
зулі» проходить більшістю сцен України, «Антігона у Нью Йор‑
ку» Я. Гловацького іде у Харківському театрі імені Т. Шевченка. 
Можна пригадати фільм «Генерали піщаних кар’єрів» Холла 
Бартлета 1970‑х  років, який розповідав про зграю безробітних 
і бездомних молодих людей соціального дна і став знаковим у 
цьому напрямі. Або наша сучасна постановка «Сталкери» В. Ар’є 
про нинішніх мешканців чорнобильської зони, які потерпають 
від відсутності нормальних умов, медицини, правопорядку.

Натомість у Д. Богомазова йдеться про справжній присмер‑
ковий нуар, значною мірою естетизований у його постановках 
«Наше містечко» Т. Уайлдера на сцені Театру на Липках, «Кар‑
навал плоті» за «Войцехом» Г. Бюхнера в Театрі на лівому березі. 
Дещо відрізняється від них вистава «Moritury te salutant» на ма‑
лій сцені Київського театру імені І. Франка.

«Moritury te salutant» за новелами В.  Стефаника хоч і є по‑
своєму експериментальною і трагічною виставою, але її стиліс‑
тика і система прийомів відрізняється від двох інших. Режисер 
вилучає із твору текст. У  деяких новелах він присутній, бо це 
окремі міні‑трагедії, які герої розповідають в словах. У багатьох 
інших сюжетах текст проспівується скоромовкою, бойківсько‑
лемківською говіркою, так, що чути тільки інтонації голосу і 
останнє слово в абзаці, все інше звучить нерозбірливо.
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У своїй творчості Д.  Богомазов теж втілює естетику нової 
доби. Він здійснює постановки на різних сценах – «Гості грядуть 
опівночі» А.  Міллера (Театр драми і комедії на лівому березі 
Дніпра), «Щуролов» О. Гріна (театр «Вільна сцена») та «Гамлет» 
(Одеський академічний музично‑драматичний театр імені Васи‑
ля Василька).

Однак його мистецькі принципи не справляють вражен‑
ня радикальних. «Зараз питання не в тому, щоб віднайти щось 
нове, а в тому, щоб бути настільки уважним, аби не пропустити 
щось важливе, досягти максимальної точності у художньому ви‑
словлюванні» 17. Разом з художником Олександром Другановим 
він поставив «Едіпа» в Одеському театрі імені Василя Василька, 
актори там постали в подобі античних скульптур: на додаток до 
білих костюмів грим наносився на обличчя трьома шарами.

Про свою творчість він говорить: «Я просто намагаюся роз‑
мовляти на теми, що стосуються кожної живої людини. Звичай‑
но, можна уникати деяких питань, таких як смерть, біль, мета‑
фізичний світ. Але тоді театр перетворюється на розвагу, розвага 
стає індустрією – це не моє. Адже хто є людина? Це не безсмерт‑
ний бездумний Буратіно, це дещо більше.

Для того, щоб лишатися людиною, потрібно мати сміливість 
вдивлятися у буття в усій його повноті. І вірити в божественну 
присутність, не важливо, який культ ти справляєш, і чи спові‑
дуєш взагалі. Але повинно бути відчуття присутності невиди‑
мого світу, коли людина усвідомлює, що є щось поруч, її завжди 
вид но. Ти не можеш заховатися у маленькій кімнаті, де тебе 
ніхто не побачить. За тобою завжди “дехто” спостерігає. І перед 
його лицем ти дієш. Називайте це як завгодно: “божественне”, 
“вертикаль життя”, “вісь Дао”... Байдуже, але якщо в це не ві‑
рити, звичайно можна, не замислюючись ні про що, бездумним 
стрибунцем дістатися до “ямки” і в неї шубовснути, так, ніби ви‑
падково послизнувся. Коли читаєш Шекспіра, наприклад, треба 
розуміти, що тримаєш у руках книжку, якій 400 років. Як можна 

17 Гайшенець А. Дмитро Богомазов: «Перед лицем вічності “зараховується” 
кожний твій день». Український театр. 2013. № 1. С. 16–19.
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не думати про вічність, про час, коли тримаєш у руках “дещо” 
400‑річної давнини? Про те, що ці категорії просто існують? Тому 
для мене бути людиною – це, перш за все, бути спроможним мис‑
лити. Перед лицем вічності “зараховується” кожний твій день, 
кожний вчинок має вагу» 18. 

Коли режисер висловлює свою мистецьку позицію, виникає 
враження, що це говорить послідовник ідей «Художественного 
общедоступного театра»: «свою відповідальність за те, щоб театр, 
в принципі, був і тривав, я безсумнівно відчуваю. Відповідаль‑
ність за те, щоб він зберіг здатність розмовляти з людиною»  19. 
Порівняно з бунтівними першопрохідцями, у 2010‑ті роки після 
двадцятиліття бунту і дерзань принципи і мова постмодернізму 
починає сприйматися майже як класична.

У виставі «Наше містечко» Торнтона Уайлдера, поставленій 
Д. Богомазовим у Київському театрі юного глядача на Липках, на 
сцені знаходяться непоказні будівлі з сірого монохромного мате‑
ріалу, будь‑які інші предмети побуту героїв відсутні.

Під тиху ритмічну музику оповідач представляє мешканців 
містечка, даючи їм короткі характеристики. Оповідач (у  про‑
грамці він названий «Помічник режисера» – актор Юрій Радіо‑
нов) перекидається з ними однією‑двома репліками. Мешканці 
так і рухаються під музику з ритмізованими танцювальними ру‑
хами, трохи схожими на степ. Так само, злагоджено танцюючи 
під музику, крокують місцевий Молочник і його конячка (теж 
актор). Так само, як заведені, рухаються батьки в родині Гіббс. 
Мати гукає дітей  – Джорджа і Ребеку, вставати. Вони звично 
опираються. Джордж не слухається. Мати звично керує дітьми, 
чоловіком: «Поговори з ним, Джордже, ти що, не чуєш?».

Герої існують із заведеними, доведеними до автоматизму ін‑
тонаціями, які повторюються день у день. Вони накладаються на 
якийсь, іноді чутний, іноді лише вгадуваний у їхніх рухах ритм.

Діти ритмічно снідають, збираючись до школи. Вони «їдять» 
без посуду, з  порожніми руками. Аналогічні процеси відбува‑

18 Гайшенець А. Дмитро Богомазов... 
19 Там само.
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ються і у сусідній родині – місіс і містера Вебб, у яких так само є 
хлопець Уоллі і дівчина Емілі.

Такі ж самі вигуки лунають і тут: «Уоллі! Емілі! Іди умийся». 
Родини мало відрізняються одна від одної. Більш яскравою пля‑
мою є Емілі у виконанні Катерини Савенкової. Ось вона вдя‑
гається до школи: «Мамо, я  терпіти не можу це плаття». Мама 
дивується: «Прекрасне плаття». Очевидно, в  ньому до школи 
ходила ще вона. На Емілі жахливе довге безформне плаття ста‑
ромодного блакитного кольору. «Щодня я ходжу до школи, як 
опудало».

Знову триває майже паралельне життя родини Веббів і Гібб‑
сів. Дві родини паралельно ведуть свої практично однакові роз‑
мови. Іноді в унісон, іноді на контрапункті. Жінки дорікають 
чоловікам, кричать на дітей. Ось жінки зустрічаються на вули‑
ці. Одна ловить курей, друга чистить квасолю. Вона садить ді‑
тей чистити квасолю разом з нею, хоча вони явно не радіють цій 
справі. Музика електрогітар у живому виконанні знову задає ба‑
дьоро‑іронічний стрімкий ритм цій процедурі.

«Діти кажуть, що терпіти не можуть квасолю,  – на високих 
нотах заводить мати так, наче це майже мелодекламація. – Але я 
добре бачу, як вони добре їдять її». Вона говорить це нудним, без‑
барвним «брехтівським» голосом. Зрозуміло, що їй не віриш. Це 
тема бідності, через яку треба умовляти себе і інших, що квасо‑
ля дуже смачна і поживна, бо нічого кращого у них немає. Це не 
трагедія бідності, це просто небагате містечко, де живуть скромні 
і працьовиті люди. Цю тему продовжує історія продажу старого 
комода, за який запропонували триста доларів! За ці гроші можна 
було б... багато чого. Вона б хотіла кудись поїхати. Хоч раз побачи‑
ти Париж. Це ціла подія, величезні гроші, мільйони нереалізова‑
них мрій.

Наступна дія переносить глядача через роки. Оповідь набуває 
епічного характеру. Помічник режисера розповідає хто виріс, хто 
одружився. Що сад міссіс Гіббс просякнутий вологою і сад міссіс 
Вебб також! Діти Емілі та Джордж одружуються.

Як низка пластичних епізодів перед глядачами проходить 
типові весільні мізансцени. З  колоритними гостями, з  вінчан‑
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ням, типовими весільними діалогами. Гурт акторів показує їх 
на якусь мить: вигуки – і замовкає, перегруповуючись тут же в 
інший «кадр» – короткий, але не миттєвий. Це весілля Джорджа 
і Емілі.

Ми усвідомлюємо, що постановником керує бажання гово‑
рити про вічне. А  час, коли була створена прем’єра вистави  – 
13  грудня 2014  року, активні бої на Сході країни обумовили 
певною мірою вибір сюжету і спектаклю. Тому що третя дія – це 
«Смерть». Минув ще якийсь час і Емілі померла. Глядачів бук‑
вально занурюють у цей стан. Починається третя дія – і це уже 
похорон. Ховають Емілі Вебб. Скромна процесія і перешіпту‑
вання: «Яке жахливе життя!». «Яке прекрасне». «Кого ховають?». 
Перешіптуються не присутні, а  небіжчики. Далі глядач бачить 
похорон «з того боку», з боку тих, хто зустрічає небіжчика там, 
а не проводжає в останню путь. Емілі в білому платті і чорній 
кофті, вона чемно вітається з жінками, котрі сидять на кам’яних 
плитах. «Це мій улюблений канон, – каже вона. – І мені так нія‑
ково, що я тут новенька». Вона говорить і говорить у збудженні 
від усього пережитого, її нове оточення перебуває у мовчанні, 
яке вони порушують наче знехотя. Тут вона зустрічає і близьких 
людей. «У них чудова ферма, матінко Гіббс», – розповідає вона, 
наче приїхала до родичів. Місіс Гіббс, мати Джорджа, як зрозу‑
міло, теж померла, але раніше. 

Вона все ділиться враженнями, в той час як усі «лежать мовч‑
ки». Іде дощ, поховальна процесія ховається під парасольками. 
Стало холодніше – говорить хтось, і ми вже не можемо розріз‑
нити, чи це говорить хтось із живих, чи з померлих. Емілі зу‑
стрічає багатьох знайомих і родичів, з якими давно не бачилась. 
Тепер і вона одна з них. Містечко, з усіма його колізіями, тур‑
ботами, справами поступово перетинає цю межу, між буттям і 
небуттям, і разом з його мешканцями переноситься у потойбіч‑
чя. Там виникає свій, дзеркальний Гроверс Корнерс. «Поступово 
ми забуваємо про всі земні справи», – розповідають Емілі зем‑
ляки. Їй важко з цим змиритися. «Я ж можу повернутися туди, 
можу жити знову!?». Ведучий говорить їй, що так, це можливо, 
але тільки на один день. На один день вона зможе повернутися 
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у своє минуле земне життя. Не у майбутнє. І вона обирає день у 
1899 році, коли їй виповнилося чотирнадцять років. Знову сю‑
жет робить несподіваний поворот, на цей раз – у життя, але уже 
після смерті.

На порожній відкритій сцені, яку раніше обгороджували стіни 
сірих будівель, лишаються цвинтарні тумби, які стоять рядами. 

Найдраматичніша частина сюжету – це її повернення у своє 
минуле. Театр передає душевний стан померлої дівчини, яка 
змогла «повернутися» у власне тіло підлітка, але при цьому має 
свідомість дорослої людини, котра все це втратила  – і  родину, 
і дім, і саме життя.

Дівчина намагається сказати близьким все, що не сказала за 
життя. Ми проживаємо цю її драму разом з героїнею. День до‑
бігає кінця і її вже ніхто не чує. Вона не може цього винести і 
просить її забрати. Наостанок Емілі урочисто прощається з 
Землею. «Бути живою – це рухатись напомацки, мати незнання. 
Щасливе життя – це незнання та сліпота», – робить вона висно‑
вок із пережитого. Вона повертається на цвинтар і бачить, як на 
могилу прийшов плакати її чоловік Джордж. Але це вже не так 
хвилює її. Вона готова до вічності.

На спорожнілій сцені поступово все занурюється в сутінки. 
І все яскравіше світить над безлюдним пейзажем мертвотно біла 
куля місяця. Місяця, який однаково світить і мертвим і живим. 
Ведучий у цей час розповідає: «У  Гроверс Корнерс майже всі 
сплять. Вчені схиляються до думки...». Зрозуміло, що думка вче‑
них у цьому випадку не має ніякого значення. 

«Люди не розуміють, що таке життя. Але, може, скоро зро‑
зуміють. Друзі, вам теж треба відпочити»,  – знову звертається 
він до глядачів. І йде. В чорному мороці нічного неба лишається 
тільки холодний місяць.

Постійне зіставлення життя і смерті, буденного та водночас 
неповторного існування й смерті як невідворотної реальності, 
акцентує сам момент пограниччя і аспект пограничності люд‑
ського буття. Перехід від буття до небуття, протиставлений без‑
думному і безтурботному існуванню людини, стає ключовою 
подією постановки, її кульмінацією. Режисер ставить глядача 
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обличчям до суворої реальності, наголошуючи на цінності жит‑
тя і особистій відповідальності, на відповідальному ставленні до 
нього. Ця, доволі банальна в такому формулюванні думка, на‑
буває у постановці Д. Богомазова оригінальної художньої інтер‑
претації. Сценічні трактування подій сюжету містять моменти 
несподіваності і додають оповіді численних смислових відтінків.

В своїй праці Ж.‑Ф. Ліотар писав: «Доба постмодерну харак‑
теризується ерозією віри у великі “метаоповіді” – а саме роз’яс‑
ню вальні системи, що організують на його погляд буржуазне 
суспільство і слугують засобом виправдання: релігія, історія, 
наука, мистецтво, будь‑які знання, котрі об’єднують і “тоталізу‑
ють” уявлення про сучасність. 

Критичний пафос постмодерного світогляду призводить 
до того, що наука постмодерну перейнята пошуками неста‑
більностей» 20. 

Постмодернізм звертається до метаоповіді лише у формі па‑
родії, яка створює умови для «подвійного кодування, постійного 
пародійного зіставлення двох (або й більше) текстуальних світів, 
під якими можуть розумітися художні стилі (або епохи, або різні 
види мистецтва) 21. Так поставлений «Дон Жуан» Мольєра у Мо‑
лодому театрі, «Три сестри» А. Жолдака у Театрі імені І. Франка.

Основним модусом постмодерного мистецтва є специфіч‑
на властивість постмодерної пародії – пастиш (від італійського 
pasticci  – опера, складена з уривків інших опер, суміш, попурі, 
стилізація). На думку Гассана, завдяки самопародії письменник 
намагається боротися з «облудною за своєю природою мовою», 
пропонуючи імітацію роману його автором, який у свою чергу 
імітує роль автора, пародіює сам себе в акті пародії» 22. Дуже по‑
казова в цьому сенсі п’єса П. Вайса «Переслідування та вбивство 
Жана‑Поля Марата, розігране під керуванням Маркіза де Сада 
акторською трупою божевільні у Шарантоні». Автори подібних 

20 Лиотар Ж.‑Ф. Состояние постмодерна. Москва : Институт эксперимен‑
тальной социологии, 1998.

21 Гундорова  Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літератур‑
ний постмодерн. Київ :Критика, 2014.

22 Там само.
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творів вступають у складні неоднозначні стосунки із дійсністю, 
про яку вони пишуть, і з художньою мовою, якою вони пишуть 
і яку водночас трансформують і винаходять. «Іронія, метамовна 
гра, переказ у квадраті» – таке визначення дає У. Еко. Американ‑
ський постмодернізм вільно оперує фрагментами вестерна або 
кліше бойовиків, російський концептуалізм – штампами соціа‑
лістичного реалізму 23, в Україні нерідко звертаються до окремих 
елементів традицій українського класичного побутового театру.

Домінування стилю, постмодерні принципи театру захоплю‑
ють дедалі ширші території, іронія, пародія починають прева‑
лювати у ставленні до дійсності також у «традиційному» театрі. 
В усякому разі цілковита серйозність зазнає фіаско. Нестабіль‑
ність світоустрою та постійні соціальні зрушення, політичні та 
економічні кризи і зміни, як на пострадянському просторі так і 
в усьому світі, знаходять своє художнє відображення в ігрових 
тенденціях сучасного мистецтва  – театру, літератури, живопи‑
су, частково кіно. Постійна зміна суспільних реалій породжує 
образ тотальної гри – єдино прийнятної форми адаптації люд‑
ською свідомістю цих перманентно змінних реалій. Ігрова фор‑
ма зображує життя як безперервну низку ролей, кожна з яких 
не є остаточною, істинною і єдиноможливою, а гра і зміна ролей 
постає як основна форма «існування матерії».

Поміж цими полюсами є найрізноманітніші градації  – від 
принципового традиціоналізму до найрадикальнішого авангар‑
дизму. Загальні тенденції розвитку сучасної культури перетво‑
рюють драматичний театр на елітарне мистецтво, так само, як і 
оперний, концерти класичної музики, станковий живопис, котрі 
витіснені значно більш масовими кіно, відео, поп‑музикою. Тому 
напрямок не масового, експериментального театру зрештою ви‑
дається магістральною перспективою його розвитку, а не друго‑
рядним, приреченим на існування десь на маргінесах культур‑
ного життя.

23 Там само.
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УКРАЇНСЬКИЙ БАЛЕТНИЙ ТЕАТР 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНТЕГРАТИВНИХ 

ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНОМУ 
МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ

ХХІ століття по праву можна назвати ерою єдиного глобалі‑
заційного світового простору не тільки у сфері політики, еконо‑
міки, науки, інформаційних технологій, але  й у царині міжкуль‑
турної комунікації, мистецтва. 

Саме з глобалізаційними процесами пов’язана й активізація 
інтеграційних викликів у різних галузях сучасного культурного 
процесу – у європейському і світовому його вимірах, – що не в 
останню чергу позначилось і на мистецтві балету.

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. процеси взаємодії та ін‑
теграції мистецтв в українському та, ширше, європейському ба‑
летному театрі помітно інтенсифікуються. Балетне мистецтво, 
з одного боку, продовжує існувати в своїх традиційних формах 
(мається на увазі балетний театр в його більш канонічному ви‑
гляді), а  з  другого, завдяки інтегративним процесам, взаємодії 
різних художніх систем, народжуються нові форми пластичного 
видовища – сучасний театр танцю, так званий пластичний театр, 
різні мікстові балетно‑танцювальні форми. З названими проце‑
сами пов’язані також і тенденції інтеграції українського балет‑
ного театру в загальнокультурний європейський контекст. 

Одним із плідних напрямків такої інтеграції є звернення до 
балетної спадщини всесвітньовідомих майстрів балету. Мають‑
ся на увазі постановки на українській балетній сцені знакових 
балетів найвідоміших європейських хореографів, а також твор‑
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че переосмислення сучасними українськими хореографами най‑
кращих балетних надбань минулого. 

До когорти видатних хореографів і хореологів, які стояли у 
витоків сучасного балетного мистецтва ХХ ст. й дали поштовх 
народженню не тільки нових форм танцювального руху, а й но‑
вої естетики танцю, нових хореографічних напрямків, належить 
насамперед Серж Лифар. 

Зростаюча зацікавленість масштабністю особистості нашого 
співвітчизника, видатного танцівника, хореографа, теоретика 
танцю, чиє ім’я вже понад двадцять п’ять років як повернулося 
в Україну, в його рідний Київ 1, актуалізує сучасне звернення до 
хореографічної спадщини С. Лифаря.

Тож цілком природним було бажання відродити на київській 
сцені «Сюїту в білому» С.  Лифаря  – хореографічний шедевр, 
в якому сфокусувалися естетичні та, власне, хореографічні по‑
шуки Майстра. Витримавши шістдесят років сценічного життя, 
балет «Сюїта в білому» був вперше показаний у Києві в 2002 році 
в рамках міжнародного проекту, здійсненого на VІ Міжнарод‑
ному балетному фестивалі «Серж Лифар де ля Данс» (з  ініціа‑
тиви дружини хореографа графині Ліллан д’Алефельдт‑Лаурвіг), 
у виконанні балетної трупи Національної опери м. Бордо (Фран‑
ція) 2. А вже у 2004 році саме цим хореографічним шедевром від‑
крились «Французька весна в Україні – 2004» та V Міжнародний 
конкурс балету імені  Сержа Лифаря. Приурочена до 100‑річчя 
від дня народження хореографа, «Сюїта в білому» була постав‑
лена завдяки фінансовій підтримці Л.  д’Алефельдт‑Лаурвіг на 

1 Про незгасаючий інтерес до постаті С.  Лифаря свідчить також видана 
2011 року книга О. Балабка, де життєвий і творчий шлях цього видатного тан‑
цівника й хореографа постає крізь призму його власних листів і фотографій 
(див.: Балабко О. В. «Київ, Іринінська, Лифарям...». Повість за листами митця. 
Чернівці : Букрек, 2011. 236 с. : іл.). 

2 У 2002 році балетну трупу Національної опери м. Бордо очолював один 
з учнів Сержа Лифаря, лауреат премії його імені, зірка паризької Гранд‑опера 
Шарль Жюд, який віддав шану пам’яті свого вчителя, відновивши на сцені 
теат ру Бордо три знакові постановки Майстра  – «Ікар», «Післяполудневий 
відпочинок Фавна» та «Сюїту в білому» (див.: Зинич Е. Полет Икара. Из Бордо 
в Киев – на крыльях Сержа Лифаря. Правда Украины. 2002. 2 апреля. С. 7).
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сцені Національної опери України учнями С. Лифаря – примою‑
балериною Гранд‑опера Крістіан Влассі та провідним солістом 
Гранд‑опера Жільбером Майєром 3. 

Саме в одному з довершених безсюжетних балетів С. Лифа‑
ря – у «Сюїті в білому» (Suite en blanc) на музику з балету «Наму‑
на» Едуарда Лало (1882) 4, – де, за словами Жана Кокто, хореограф 
«демонструє своє творче кредо, свій пошук, свої переконання» 5, 
знайшли втілення основоположні принципи лифарівського нео‑
класичного стилю, «заснованого на дієвості арабесків і неокла‑
сичних положень» 6. 

Створена С. Лифарем 75 років тому для своїх улюблених уче‑
ниць Іветт Шовіре, Лісетт Дарсонваль, Соланж Шварц і балетної 
трупи паризької Гранд‑опера (за участю самого С. Лифаря), «Сюї‑
та в білому» вперше була показана 19 червня 1943 року на сцені Ве‑
ликого театру Цюріха (Швейцарія). Паризька прем’єра балету від‑
булась на декілька днів пізніше – 23 червня 1943 року (декорації 
А. Денімона, костюми М. Мулена), однак, у зв’язку з відсторонен‑
ням С. Лифаря з посади керівника балетної трупи Гранд‑опера 7 

3 Також на відкритті конкурсу гостям, учасникам і глядачам випала щас‑
лива можливість побачити документальний фільм, в якому на кіноплівці за‑
карбовані фрагменти роботи С.  Лифаря над постановкою «Сюїти в білому» 
(перед гастролями трупи Гранд‑опера до Москви 1958 року), і тим самим пев‑
ною мірою доторкнутися до таїн творчості С. Лифаря, відчути інтонацію його 
голосу та побачити творчу лабораторію хореографа (див.: Зінич О. Вічно жива 
душа танцю. Післямова до п’ятого Міжнародного конкурсу балету імені Сер‑
жа Лифаря. Культура і життя. 2004. 16 червня. С. 4).

4 Балет «Намуна» Е.  Лало був створений композитором за поемою Аль‑
фреда Мюссе і поставлений 1882 року в Парижі Люсьєном Петіпа (братом Ма‑
ріуса Петіпа) у дусі романтичного балету. Вистава протрималась у балетному 
репертуарі недовго; її поновлення відбулося 1908 року (балетмейстер‑поста‑
новник А. Стаслі).

5 Лифарь С. Мемуары Икара / пер. с фр. Г. С. Беляевой. Москва : Искусство, 
1995. С. 188.

6 Там само. С. 260.
7 Впродовж німецької окупації Франції, під час Другої світової вій‑

ни, С.  Лифар перебував у Парижі і продовжував роботу в очолюваній ним 
Гранд‑опера. Цим він, власне, і зберіг балетну трупу театру і самий театр від 
знищення, що потім обернулося проти нього. Лифаря було несправедливо 
звинувачено у колабораціонізмі. 21 грудня 1944 року, в день «судилища» над 
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у 1945 році балет було знято з репертуару театру. Нове сценічне 
життя «Сюїта в білому» отримала у 1946 році, коли балет вже під 
назвою «Чорне і біле» був поставлений (з деякими змінами) у трупі 
«Нового балету Монте‑Карло», яку на той час очолював С. Лифар. 
У  1947  році, після повернення хореографа у Гранд‑опера, балет 
«Сюїта в білому», поновлений на сцені театру, став справжньою 
перлиною в його репертуарній афіші, а також своєрідною візитів‑
кою гастрольних турне паризької балетної трупи 8. 

Одноактний безсюжетний балет «Сюїта в білому», ставши 
вершиною виразного танцю С. Лифаря, виявився також етапним 
для історії танцювального мистецтва ХХ ст., адже саме він від‑
дзеркалив основні засади неокласичної балетної естетики С. Ли‑
фаря, який завжди мріяв підняти академічний танець на якісно 
новий рівень, домогтися справжнього «злиття динамізму тіла 
й сокровенних сил душі», що «дозволяє танцю підкорити час і 
простір та піднятися до найвищих вершин» 9. Хореограф не тіль‑
ки увиразнив рухи і жести, саму пластику танцю, емоційно на‑
повнивши його, але й домігся рівноправних – паритетних – вза‑
ємовідносин між музикою і танцем, такого їх співвідношення, 
в якому б танець, первісно обумовлений музикою, разом з тим 
ставав би самодостатнім витвором високого мистецтва, наро‑
дженого від синтезу «емоції та геометрії» 10. 

хореографом («великого цькування», вислів самого С. Лифаря) за нього всту‑
пилися його танцівниці, чия балетна кар’єра не обірвалася тоді тільки  завдяки 
С. Лифарю. Іветт Шовіре, зірка Гранд‑опера, заявила, що саме «завдяки ма‑
естро паризька Опера була врятована і продовжувала вражати» (Лифарь  С. 
Мемуары Икара... С.  127). Однак сам маестро Лифар був змушений піти з 
Гранд‑опера і переїхати до Монте‑Карло, куди його запросили і де він ство‑
рив «Новий балет Монте‑Карло». А на знак солідарності за вчителем пішли з 
Гранд‑опера і його учні, найкращі танцівники й танцівниці.

8 «Сюїта в білому» була двічі показана в СРСР (у 1958 і 1970 рр.) під час 
гастролей балетної трупи паризької Гранд‑опера. Нагадаємо, що в 1958 році 
С. Лифаря відсторонили від перших гастролей балетної трупи Гранд‑опера у 
Москві. Після цього обурений хореограф написав заяву про звільнення й на‑
завжди пішов з театру. 

9 Лифар С. Спогади Ікара / з фр. пер. Г. Малець. Київ : Унів. вид‑во «Пуль‑
сари», 2007. С. 146.

10 Там само. С. 145.
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Тонко відчуваючи музику Е. Лало, С. Лифар фактично будує 
хореографію «Сюїти в білому» як «концерт‑сюїту» 11, відтворю‑
ючи в пластиці танцю і натхненну – широкого дихання – кан‑
тиленність музики, і «терпку» примхливість ритміки, і жанрову 
характеристичність, виражену в різних дансантних формах, що 
змінюють одна одну за принципом сюїти. 

Відомо, що С. Лифар чудово малював, і цей свій дар він своє‑
рідно втілив у «Сюїті в білому». Задля розширення простору, хо‑
реограф розташував виконавців у двох сценічних площинах – на 
рівні самої сцени і на рівні ар’єрсцени, піднятої трохи вище (на 
дві сходинки) над основною сценічною площадкою. Як резуль‑
тат, сцена перетворилася на щось подібне до маленького амфі‑
театру, що дозволило хореавтору «розвести» солістів і кордеба‑
лет, вивівши останній за межі основного сценічного простору, 
і тим самим одночасно вивільнити основну сцену для варіацій 
солістів, створивши ілюзію просторової глибини і «стереофоніч‑
ності». У гармонії архітектоніки горизонтальних і діагональних 
ліній танцівників, у витонченій співучій пластиці рухів і поз – 
піруетах, фуете, вишуканих подвійних арабесках й атитюдах зі 
зміщеним центром, що зрушують вертикальну вісь, подовжую‑
чи лінію тіла, у  па де бурре, жете, ефектних підтримках, плас‑
тично «озвучених» розкутою елегантністю ритму, – оживає сама 
душа танцю, неповторний лифарівський стиль 12. 

Певною мірою з відродженням хореографічної спадщини 
С. Лифаря, хоч і опосередковано, пов’язана й прем’єра одноактно‑
го балету «Лифар‑сюїта» 13 – мистецька акція, здійснена лауреа‑

11 «Концерт‑сюїта»  – новий тип інструментального концерту, творцем 
якого був Е. Лало. 

12 Див.: Зінич  О. Серж Лифар  – хореограф і хореолог: аспекти взаємодії 
музики і танцю. Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно  / [голов. ред. 
Г. Скрипник]. Київ : НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2013. Чис. 3/4 (43/44). 
С. 127–136. 

13 Прем’єра «Лифар‑сюїти» відбулась 30 червня 2018 року на сцені Націо‑
нальної опери України у рамках Звітного концерту випускників, учнів та 
студентів КМАТ імені Сержа Лифаря. До створення вистави «Лифар‑сюїти» 
долучилися Департамент культури Київської міської державної адміністрації 
та Київська міська рада, яка фінансувала виготовлення сценічних костюмів.
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том Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, заслуженим 
артистом України, балетмейстером‑постановником Дмитром 
Клявіним. Знаменно, що «Лифар‑сюїта» була поставлена спеці‑
ально для студентів та учнів Київської муніципальної академії 
танцю, яка з 2007 року з гордістю носить ім’я Сержа Лифаря 14. 

Звернувшись до тієї самої музичної першооснови, що й у 
«Сюїті в білому» – до музики з балету «Намуна» Е. Лало, – і зро‑
бивши на її основі власну музичну композицію, Д. Клявін запро‑
понував оригінальну хореографію, відмінну від хореографічної 
партитури С. Лифаря. 

Магія «Сюїти в білому», цього еталона краси й гармонії руху, 
надихнула Д.  Клявіна на створення балету «Лифар‑сюїта», за‑
думаного ним як «hommage»  15, або балет‑посвячення, С.  Ли‑
фареві, неперевершеному танцівнику, видатному хореографу 
і, головне, – мудрому педагогу й наставнику, який виховав три 
покоління танцівників і танцівниць, передав їм бездоганно від‑
точену техніку та особливу ліричну пластику руху 16, за 30 років 
роботи в Гранд‑опера піднявши французький балет до рівня ви‑
сокого мистецтва, а сам театр перетворивши на «храм танцю». 

Саме балетна трупа С.  Лифаря, вписана у часопростір залу 
«храму танцю» паризької Гранд‑опера, знаходиться в центрі 
подієвої канви балету «Лифар‑сюїта». Д.  Клявін разом із спів‑
автором лібрето А.  Лягущенком знайшли цікавий сюжетний 
хід, візуалізувавши на сцені кульмінаційний момент приходу 
до трупи нової танцівниці‑етуаль; у той час постать самого Ли‑

14 Слід відзначити високий рівень виконавської майстерності усіх танців‑
ників «Лифар‑сюїти» – як солістів, так і кордебалету. 

15 Hommage – в перекладі з французької – вдячність, данина поваги. На‑
гадаємо, що балет‑присвячення – «hommage» – був одним з улюблених у твор‑
чості видатного хореографа ХХ  ст. Моріса Бежара. У  жанрі «hommage» він 
створив балети, присвячені І. Стравінському і Дж. Баланчіну, В. Ніжинському 
і Ч. Чапліну, Ж. Брелю і Барбарі, завжди знаходячи характеристичну пластич‑
ну інтонацію, народжену з жесту‑першоімпульсу, що найбільш точно виражає 
саму суть танцювального образу, його нерв.

16 Серед учнів С. Лифаря – такі яскраві зірки французького балету, як Іветт 
Шовіре, Лісетт Дарсонваль, Соланж Шварц, Ніна Вирубова, Клод Бессі, Кріс‑
тіан Влассі, Жільбер Майєр, Сіріл Атанасов, Мішель Рено, Шарль Жюд та ін.
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фаря – керівника балетної трупи залишається «за кадром», поза 
сценічними рамками: він присутній незримо  – у  звершеннях і 
тріумфах своїх танцівниць і танцівників. Д. Клявін, продовжу‑
ючи у хореографії «Лифар‑сюїти» традицію «білого» жіночого 
танцю, посилив символіку кольорів білого та чорного (що йде 
від вистави «Чорне і біле» С. Лифаря), увівши в дію балету Білу 
етуаль (Діана Іванченко) як уособлення молодості й завзяття та 
Чорну етуаль (Марія Ялома) як утілення досвіду й майстерності.

У хореографічній партитурі «Лифар‑сюїти» Д.  Клявіну вда‑
лося відтворити естетику високої неокласики С. Лифаря, пере‑
дати саму ауру, дух лифарівського танцю, його пластичний нерв 
у красі та величі вишуканих статуарних поз, ніби закарбованих 
у часі, у пластиці одухотворених злітних підтримок, піднесених 
кантиленною хвилею музики Е. Лало, у тій самій манері передачі 
від танцівниці до танцівниці ланцюжка обертань, що діагональ‑
но перетинають усю сцену, у намаганні подовжити до безкінеч‑
ності лінію танцювального малюнку  – у  стрибку, пліє, піруеті, 
у будь‑якому нюансі пластичного руху. 

У композиційному рішенні «Лифар‑сюїти», в  архітектоніці 
форм, у  динаміці висхідних ліній та діагоналей, у  сполученні 
горизонталі й вертикалі, що структурують сценічний простір 
балету, в максимальному укрупненні пластичного жесту, в пере‑
тіканні статуарності в динаміку, у  самому підході хореографа 
Д.  Клявіна до принципів співвіднесеності і взаємодії ритмоін‑
тонаційного і танцювального руху, що втілює «блискучу та еле‑
гантну дансантність музики Лало»  17, відчувається життєдай‑
ність неокласичної традиції С. Лифаря. 

Флер вишуканої лифарівської неокласики не обминув і балет‑
мейстера Аніко Рехвіашвілі. У поставленому нею балеті «Даніела» 
М. Чембержі (композитор визначив жанр свого балетного проек‑
ту як «казка для всіх» 18) відчутні явні алюзії з хореопластикою 

17 Красовская В. Современность в современном балете. Статьи о балете. 
Ленинград : Искусство, 1967. С. 183.

18 Прем’єра балету М. Чембержі «Даніела» відбулася у листопаді 2006 року 
на сцені Національної опери України. Див.: Зінич О. Казка для всіх. Музика. 
2007. № 2. С. 20–22. 
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С. Лифаря. Перша, і, на наш погляд, найбільш вдала сцена стриб‑
ка Фредеріко у «задзеркалля», де він потрапляє в епоху античнос‑
ті – у Стародавню Грецію, прямо апелює до лифарівської «Сюїти в 
білому». Та ж сама чистота і симетрія вишуканих пластичних лі‑
ній, їх діагональних перетинів, домінантність білого як символу 
вищої гармонії, витонченість поз застиглих скульптурних груп, 
краса їх оживленого руху, виразна жестопластика здійнятих до‑
гори рук. Все це відповідно структурує загальну композицію сце‑
ни, надаючи їй довершеності форм античного мистецтва. 

Ще один напрям інтеграції сучасного українського балетно‑
го мистецтва у глобалізований європейський культурний про‑
стір пов’язаний з діяльністю Раду Поклітару та його авторського 
теат ру сучасної хореографії «Київ модерн‑балет».

«Людина світу», громадянин Білорусі, народжений у столиці 
Молдови, Р. Поклітару, чия творчість відзначена багатьма премія‑
ми та нагородами 19, по праву вважається провідним хореографом 

19 Раду Поклітару  – лауреат багатьох міжнародних конкурсів та фести‑
валів: Міжнародного конкурсу ім.  Олега Дановського, Румунія (1999  р., за 
кращий номер сучасної хореографії), Міжнародного фестивалю «Music of the 
World», Італія (1999 р., за кращий одноактний балет), Міжнародних конкур‑
сів ім. Сержа Лифаря, Україна (1999 р., Третя премія в конкурсі хореографів; 
2001, Перша премія в конкурсі хореографів), Міжнародного конкурсу артис‑
тів балету та хореографів у Варні, Болгарія (2000 р., 2008 р., Перша премія за 
кращу сучасну хореографію), Міжнародного фестивалю сучасної хореографії 
у Вітебську, Білорусь (2000 р., спеціальна премія за кращу хореографію), Між‑
народного конкурсу артистів балету «Арабеск», Росія (2000 р., премія за кра‑
щий номер сучасної хореографії), Міжнародного конкурсу артистів балету та 
хореографів у Москві (2001 р., Перша премія конкурсу хореографів). Нагоро‑
джений «Київською пектораллю», Україна (2002 р., 2006 р., кращий музичний 
спектакль, краща робота балетмейстера; 2007 р., подія року). У 2016 році на‑
городжений Національною премією України імені Тараса Шевченка за балети 
«Лебедине озеро», «Жінки у ре мінорі», «Довгий різдвяний обід», балет‑трип‑
тих «Перехрестя» на музику скрипкових концертів М.  Скорика. 2016  року 
отримав звання народного артиста Молдови. У 2017 році на Міжнародному 
конкурсі класичної і сучасної хореографії «The International Ballet and Contem‑
porary Dance Competition Domenico Modugno» (Лечче, Італія) відзначений за 
кращу роботу балетмейстера «Танцюємо Перголезі». 2017‑го – отримав звання 
заслужений діяч мистецтв України. У 2018 році став лауреатом премії «Люди‑
на року – 2017» у номінації «Діяч мистецтв року» (Україна). 
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сучасного українського балетного мистецтва. І не тільки україн‑
ського. Адже й самого хореографа, і театр «Київ модерн‑балет» зна‑
ють у різних країнах світу далеко за межами України. І Молдова, 
і Білорусь, і Росія теж вважають Р. Поклітару своїм хореографом: 
на театральних сценах саме цих країн впродовж 2001–2006 років 
у нього був успішний досвід здійснення сучасних балетних по‑
становок. Так, у  Національному театрі опери та балету Білору‑
сі Р. Поклітару поставив балет «Поцілунок феї» І. Стравінського 
(1999 р., дипломна робота), у Мінському музичному театрі – «La 
spectre de la rose» на музику К.‑М. Вебера (2001) та «In PIVO veritas» 
на ірландську народну музику та музику епохи Ренесансу (2002). 
На сцені Національної опери Молдови хореограф здійснив поста‑
новки «Болеро» та «Вальсу» М. Равеля (обидві – 2003 р.), на сцені 
Большого театру в Москві поставив повнометражний балет «Ро‑
мео і Джульєтта» С. Прокоф’єва (разом з англійським режисером 
Декланом Доннелланом, 2003 р.), одноактний балет «Палата № 6» 
на музику А. Пярта (2004) та балет «Гамлет» на музику Д. Шос‑
таковича (разом з Д. Доннелланом, 2015 р.), у Пермському театрі 
опери та балету – «Сім смертних гріхів» (балет зі співом) К. Вай‑
ля (2004), у  Російському камерному балеті  – «День народження 
Отелло» на музику С. Прокоф’єва (Москва, 2004 р.), у Латвійській 
націо нальній опері у Ризі поставив «Попелюшку» С. Прокоф’єва 
(2005) та «Попелюшку» О. Ходоско (2006) 20. 

20 Постановка балету «Попелюшка» С. Прокоф’єва мало не потрапила під 
«заборону». За тиждень до прем’єри балету на сцені Латвійської національної 
опери у Ризі Фонд Сергія Прокоф’єва, очолюваний онуком композитора, за‑
боронив Р. Поклітару використовувати музику «через невідповідність автор‑
ського задуму» (хоча до прем’єри про задум вистави ще ніхто з фонду не мав 
жодного уявлення). Попри заборону, відбулось два прем’єрних спектаклі (за 
благословення директора ризької опери), після чого виставу поклали «на пол‑
ку». Однак згодом, завдяки оригінальній хореографії і цікавим режисерським 
знахідкам Р.  Поклітару, «Попелюшку» вирішили відновити. І  знайшли для 
цього неординарне рішення – замовити нову музику на вже існуючу хорео‑
графічну партитуру. Звернулись до білоруського композитора Олега Ходоско, 
який, дивлячись хореографію Р.  Поклітару в комп’ютері без звукового ряду 
(музики С. Прокоф’єва), власне, і створив музичну партитуру балету в макси‑
мальній відповідності пластичному образу руху. 
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У цей же період Р. Поклітару здійснював постановки і на про‑
відних балетних сценах України: у Національній опері України 
ім.  Т.  Г.  Шевченка поставив балети «Картинки з виставки» на 
музику М. Мусоргського (2002) та «Весну священну» І. Стравін‑
ського (2002), в Одеському академічному театрі опери та балету – 
«Кармен» Ж. Бізе – Р. Щедріна (2002). 

Врешті, саме в Україні, де, за великим рахунком, сучасна хо‑
реографія утвердилася відносно нещодавно (у порівнянні, ска‑
жімо, з Європою чи Америкою), хореограф зміг знайти свій шлях 
до творчої самореалізації й створити у 2006 році (завдяки заду‑
му та меценатській підтримці Володимира Філіппова) власний 
 театр «Київ модерн‑балет».

Раду Поклітару вважає, що розвитку сучасної хореографії 
(яка у порівнянні з класичним балетом ще надто молода) на 
усьому пострадянському просторі, перш за все, заважає не брак 
талановитих хореографів і танцівників, а  відсутність фінансу‑
вання (у тому числі, державного). Тоді як, наприклад, у Франції 
існує продумана система підтримки сучасної хореографії. Зага‑
лом питання про те, чим є сучасний балет, дуже непросте. На‑
віть у мистецтвознавців щодо цього визначення іноді виникають 
суперечки: «для когось  – це неокласика, для когось  – модерн, 
для когось – авангард <...>. Те, що для України модерн‑балет, для 
французів – неокласика» 21. Для самого Р. Поклітару модерн‑ба‑
лет є синонімом сучасного танцю, а сучасна хореографія – «це 
все, що поставлено сьогодні, сучасним автором, який живе по‑
ряд з нами»  22. Саме тому для власного театру, який фактично 
інтегрує всі сучасні танцювальні напрямки, Р. Поклітару обрав 
назву «Київ модерн‑балет». 

Коли в Україні тільки з’явився «Київ модерн‑балет», він зна‑
ходився у своєрідному культурному вакуумі. Нині театр сучас‑
ного танцю «Київ модерн‑балет» є одночасно і культурною ві‑
зитівкою Києва, і  посланцем української сучасної хореографії 
в Європі. Завдяки оригінальним творчим знахідкам, потужно‑

21 Гареев К. Демиург злой и добрый. Аспекты 2000. 2012. 18 мая. С. 1, 8.
22 Там само.
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му експериментаторському пошуку, вишуканій стилістиці ви‑
став, очолюваний Р. Поклітару театр символізує для театральної 
Європи усю (або майже усю) сучасну хореографічну культуру 
України. 

Виступи «Київ модерн‑балету» на багатьох престижних між‑
народних фестивалях і конкурсах  – у  Франції («Час кохати», 
Біарріц), Молдові («Бієнале Е.  Іонеско»), Таїланді («Фестиваль 
музики і танцю», Бангкок), Росії (програма «Маска плюс» фес‑
тивалю «Золота маска», Москва; фестиваль «Нові горизонти», 
2009, 2010; Маріїнський театр опери та балету, Санкт‑Петербург), 
Італії (Міжнародний конкурс класичної і сучасної хореографії 
«The International Ballet and Contemporary Dance Competition 
Domenico Modugno», премія за кращу роботу балетмейстера 
«Танцюємо Перголезі» (Лечче, 2017  р.))  – підтверджують висо‑
кий художній рівень балетних постановок Р. Поклітару і балет‑
ної трупи театру, їх визнання на міжнародній театральній арені. 
Маркером міжнародного авторитету «Київ модерн‑балету» є і 
той факт, що після показу вистав «Палата № 6» на музику Арно 
Пярта та «Андеґраунду» на музику Петеріса Васкса під час гаст‑
ролей трупи на фестивалі Маріїнського театру «Нові горизонти» 
(художній керівник фестивалю Валерій Гергієв) керівництво 
Санкт‑Петербурзької консерваторії запропонувало Р. Поклітару 
та «Київ модерн‑балету» переїхати до Північної Пальміри і стати 
штатною балетною трупою консерваторії 23. 

Що стосується творчої лабораторії Р. Поклітару, то це завжди 
сміливий експеримент, спрямований на пошуки нової лекси‑
ки, нових, іноді незвичних, танцювальних форм, зрештою, на 
оновлення пластичної мови сучасної хореографії. Спектр шу‑
кань власної танцювальної стилістики у Р. Поклітару настільки 
широкий і багатоплановий, що його навряд чи варто механічно 
зараховувати до апологетів чистої балетної неокласики, танцю‑
модерн або contemporary dance. Хореограф, не заперечуючи будь‑

23 Однак і сам хореограф, і  його танцівники вважають себе патріотами 
України, тож цю пропозицію відхилили. Принагідно нагадаємо, що у Санкт‑
Петербурзькій консерваторії ім.  М. Римського‑Корсакова є балетмейстер‑
ський факультет.
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які стилі, надає перевагу вільному танцю: «Якщо мені здається 
доречним використати рух класичного танцю у моїй виставі, 
я його використовую, так само, як і рух танцю‑модерн. Коли в 
тебе відсутнє табу, твоя палітра стає більш яскравою. Це може 
видатися еклектикою, однак, оперуючи багатьма стилями, я від‑
чуваю себе по‑справжньому вільним» 24. У балетному театрі хо‑
реографа, де танець завжди співвіднесений з музикою, органіч‑
но поєднуються елементи класики, танцю‑модерн і contemporary 
dance з елементами театральної видовищності та перформенсу. 

Більшість знакових постановок Р. Поклітару вирішені в есте‑
тиці пластичного видовища та інтегрують – у різних варіантах і 
модифікаціях – образні системи різних мистецтв. Це стосується 
і розгорнутих балетних композицій, і жанру хореографічної мі‑
ніатюри, визнаним майстром якої є Р. Поклітару. 

Балетмейстер є автором понад сорока одноактних та багато‑
актних вистав, кожна з яких – справжнє хореографічне і режисер‑
ське одкровення. Р. Поклітару завжди іде власним шляхом, в ба‑
гатьох його постановках («Палата №  6», «Болеро», «Перехрестя» 
та ін.) дуже сильно виражена оголеність людської душі, її ненала‑
годженість у цьому світі. Хореограф також часто сміливо видозмі‑
нює знайомі літературно‑балетні сюжети, створюючи на їх основі 
оригінальні постановки (балети «Кармен TV», «Веронський міф: 
Шекспіріменти», «Лускунчик», «Спляча красуня» та ін.). 

Процес народження хореографічного руху у Р. Поклітару зна‑
ходиться у причинно‑наслідковому зв’язку з ритмоінтонацій‑
ним рухом і завжди починається з вибору музичного матеріалу, 
довгого услухання і заглиблення в нього. Саме під час звучання 
музики та під впливом її образно‑емоційної сфери виникають 
ті чи інші рухи, просторові форми, що поступово візуалізу‑
ються в цілісне пластичне рішення, у завершену хореографічну 
 партитуру 25. 

24 «Силы судьбы» («Lа Forze Del Destino»). Программка спектакля. Киев : 
«Киев модерн‑балет», 2005.

25 Зинич  Е. Интеграция разных образных систем в творчестве Раду По‑
клитару (театр «Киев модерн‑балет»). Мова і культура (Науковий журнал). 
Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. Вип. 16. Т. ІV (166). С. 27–28.
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Тож цілком логічним є той факт, що серед власних вистав 
найкращими хореограф уважає ті, які народилися від натхнен‑
ня музикою. Серед них такі знакові вистави, як «Андеґраунд» 
на музику Петеріса Васкса, «Палата № 6» на музику Арво Пяр‑
та, «Перехрестя» на музику Мирослава Скорика. Показово, що 
за філософську притчу, якою є балет‑триптих «Перехрестя» 26 на 
музику скрипкових концертів М.  Скорика, Р.  Поклітару отри‑
мав Національну премію України імені Тараса Шевченка. Голов‑
не духовно‑етичне послання вистави «Перехрестя», за задумом 
Р. Поклітару, спрямоване у світ внутрішніх і зовнішніх імпульсів 
окремої людини у розвою і безлічі зустрічей і розставань. Зреш‑
тою це повернення людини до себе, усвідомлення свого «я» в 
космічній безмежності життя. На переконання постановника, 
«ми всі  – прочани в цьому житті. Йдемо з пункту “А” у пункт 
“Б”, проходячи певні етапи свого життя. У кожної людини своя 
стежинка і свій особливий путь <...> балет «Перехрестя» можна 
назвати виставою‑притчею, фантазією і подорожжю» 27. А взає‑
модія сучасного танцю з симфонічним оркестром, з солістами‑
скрипалями, взагалі з живим звуком, стала, за словами Р.  По‑
клітару, і для нього особисто, і для трупи «Київ модерн‑балету» 
новим, несподіваним досвідом, що дозволило і хореографові, 
і танцівникам творити нову енергетику. В свою чергу, потужне 
вібруюче енергетичне поле не дало їм загубитися у звуковому 
просторі музики М. Скорика і дозволило знайти точну пластич‑
ну інтонацію спектаклю.

Під час здійснення постановок Р. Поклітару вимагає від тан‑
цівників образно‑емоційного наповнення танцювального руху, 
розуміння логіки драматургії спектаклю. Під час роботи з тан‑
цівниками над новим балетом балетмейстер наголошує, що на 
першому місці має бути артист, його драматичні можливості, 

26 Світова прем’єра балету «Перехрестя» М. Скорика у хореографії Р. По‑
клітару відбулася на сцені Національної опери України 18 травня 2012 року 
в рамках святкування «Днів Європи – 2012» в Україні. Балет створювався на 
замовлення Міністерства культури України за підтримки Міністерства закор‑
донних справ України і Національної спілки композиторів. 

27 Поліщук Т. На академічній сцені без табу. День. 2012. 16 травня. С. 1, 10.
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а вже потім – танцівник, його технічна вправність. Адже у дип‑
ломах випускників хореографічних відділень зазначено «артист 
балету», а  не «танцівник». Серед артистів класичного балету 
Р. Поклітару особливо виділяє два імені, які в художньому пла‑
ні не втратили актуальності і донині, – Галину Уланову і Майю 
Плісецьку. 

Раду Поклітару до певної міри можна вважати наслідува‑
чем традицій таких визначних хореографів ХХ ст., як Джордж 
Баланчін, Моріс Бежар, Ролан Петі, Джон Ноймайєр, Матс Екк 
та ін. (цей перелік можна продовжувати і продовжувати).

Щодо беззаперечних авторитетів у царині сучасного бале‑
ту, то для Р. Поклітару – це, насамперед, Борис Ейфман у Росії, 
якого він уважає найпотужнішим хореографом у колишньому 
СНД. В Європі країною сучасного танцю номер один Раду По‑
клітару називає Голландію  28 та її знаменитий Нідерландський 
театр танцю (NDT), багато років очолюваний Іржі Кіліаном, че‑
хом за походженням, який визнаний одним з найкращих хорео‑
графів сучасності. Для Р. Поклітару Нідерландський театр танцю 
є недосяжною хореографічною вершиною, а І. Кіліан – легендою 
сучасного танцю, взірцем для наслідування і як хореограф, і як 
керівник балетної трупи, і як педагог‑наставник творчої молоді. 

Загалом у творчих методах І. Кіліана і Р. Поклітару є багато 
спільного. Головне, обидва майстра максимально розширюють 
межі можливостей сучасної хореографії, фактично створюючи 
нові її напрями. Принципи підготовки молодих хореографів у 
І. Кіліана і Р. Поклітару також багато в чому співпадають. Так, 
величезною заслугою І.  Кіліана є створення ним у Нідерланд‑
ському театрі танцю знаної у всьому світі потужної лабораторії 
з підготовки хореографів. Іржі Кіліан, так само, як його вчитель 
Джон Кранко, надавав унікальну можливість молодим таланови‑
тим танцівникам (не тільки артистам трупи, але й початківцям 

28 Про те, що Нідерланди є зразком щодо розвитку сучасної хореографії, 
свідчить і той факт, що Р. Поклітару вдалося за чотири дні перебування у цій 
країні подивитися п’ять різних балетних програм по три вистави у кожній. 
І загалом у маленькій Голландії діють 125 театральних установ.
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за її межами) створювати на сцені NDT власні балетні постанов‑
ки, щоб мати шанс стати високопрофесійними хореографами 29. 

Раду Поклітару, визнаючи за собою верховенство у створен‑
ні вистави, разом з тим підкреслює важливий внесок його 
спів авто рів, опосередковано чи прямо включених у творчий 
процес, – композитора, художника‑сценографа, асистента хорео‑
графа і танцівників, які пропонують свої варіанти постановоч‑
них рішень 30. Саме так у надрах «Київ модерн‑балету» з’явило‑
ся декілька креативних молодих хореографів, які починали свій 
творчий шлях як танцівники трупи. 

Одним з таких співавторів і послідовників творчого методу 
Раду Поклітару є артист балету, балетмейстер Артем Шошин  31. 
Будучи (з 2013 р.) провідним солістом театру «Київ модерн‑балет», 
А. Шошин поступово, й не в останню чергу під впливом естети‑
ки Р. Поклітару, сформувався як цікавий і самобутній хореограф, 
дебютувавши у 2016 році власною постановкою одноактного ба‑
лету «Ближче, ніж кохання» на сцені Київського муніципального 
театру опери та балету для дітей та юнацтва. Нині А. Шошин є 
лауреатом багатьох міжнародних балетних конкурсів і фестива‑
лів, у тому числі конкурсу хореографів «Балет Фест» у Львові; він 
є також запрошеним балетмейстером Львівського національного 
театру опери та балету імені Соломії  Крушельницької 32. 

Ще одним з продовжувачів хореографічної традиції Р.  По‑
клітару є артист балету та хореограф Сергій Кон (народився у 
1986 р., Київ), який впродовж 2005–2015 років був солістом театру 

29 Саме так – від танцівників трупи NDT до хореографів світового рівня – 
здійснився стрімкий творчий зліт Соль Леоне та Пола Лайтфута.

30 Симптоматично, що подібний підхід до роботи над створенням балет‑
ної вистави був характерний для видатного хореографа ХХ  ст., киянина за 
походженням, Сержа Лифаря. Він також, перш ніж створювати свій черговий 
хореографічний опус, запрошував танцівників до співпраці і творив хореогра‑
фічну партитуру балету, зважаючи на індивідуальні можливості виконавців. 

31 Артем Шошин закінчив Східноєвропейський національний універси‑
тет імені  Лесі Українки за спеціальністю «балетмейстер‑хореограф, артист 
балету» (2014). Працював солістом Санкт‑Петербурзького чоловічого балету 
Валерія Михайловського, згодом заснував «Молодий театр Волині».

32 URL : http: // opera.lviv.ua/.
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«Київ модерн‑балет». А вже як асистент балетмейстера (з 2015 р.) 
Київського муніципального театру опери та балету для дітей та 
юнацтва 33 С. Кон здійснив постановку сучасного балету «Ляль‑
ка. Нова історія Коппелії» Л. Деліба (2015). Творча біографія мо‑
лодого хореографа відзначена ще однією цікавою постановкою: в 
Одеському національному академічному театрі опери та балету 
С. Кон створив – за власним лібрето – хореографію балету «Долі» 
Ю. Гомельської (2018).

Загалом помітною тенденцією у сучасному театральному про‑
сторі і Києва, і України в цілому, є значне зростання інтересу до 
сучасного театру танцю. І  в цьому вбачаємо величезну заслугу 
«Київ модерн‑балету», його незмінного керівника Раду Поклі‑
тару  34, чиї художні традиції успішно підхоплює нова генерація 
молодих українських хореографів. Тож можна стверджувати, що 
особлива роль у становленні сучасної хореографії в Україні нале‑
жить авторському театру танцю «Київ модерн‑балет» Раду Поклі‑
тару, який по праву вважається провідним хореографом не тільки 
українського балетного мистецтва, але й усього пострадянського 
простору, й активно сприяє інтеграції сучасного балетного театру 
України у загальнокультурний європейський контекст і, ширше, – 
у глобалізований міжкультурний світовий обшир.

33 У 2012 році «Київ модерн‑балет» увійшов до складу Київського муніци‑
пального театру опери та балету для дітей та юнацтва, а Р. Поклітару став його 
художнім керівником.

34 Як вважає сам Р. Поклітару, його часта з’ява у телевізійних шоу‑проєк‑
тах «Танці з зірками» і «Танцюють усі» (на телеканалах СТБ та Першому націо‑
нальному) як члена журі та автора хореографічних композицій для учасників 
конкурсних програм теж не в останню чергу, сприяла посиленню інтересу до 
сучасного танцю в Україні та, зокрема, до театру «Київ модерн‑балет», адже 
привертала увагу глядачів до серйозних вистав театру.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО 
БАЛЕТНОГО ТЕАТРУ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Глобалізац́ія (з англійської globalization, від слова «глобус» – 
куля, земна куля, глобус) – це процес інтенсифікації взаємозв’яз‑
ків між різними формами суспільного життя  – економікою, 
політикою, культурою, різними країнами та їх народами. Сло‑
во «глобалізація» стає вживаним у 80‑х роках ХХ ст., коли про‑
цеси, що відбувалися в суспільстві, вийшли за межі державних 
кордонів і проблеми в економічному, культурному й політично‑
му житті набули глобального масштабу. Вперше цей термін за‑
стосував Теодор Левітт, професор Гарвардської школи бізнесу, 
опублікувавши статтю «Глобалізація ринків». Глобалізація – це 
об’єктивний процес, який має як позитивні, так і негативні сто‑
рони і охоплює всі сфери життя, які стають взаємозалежними. 
Велике значення має розвиток інформаційних зв’язків, єдиного 
глобалізованого інформаційного простору, транспорту та засо‑
бів зв’язку, що значно спрощує спілкування між людьми або гру‑
пами людей, які стають її суб’єктами. Глобалізаційні процеси в 
культурі  – це поширення у світі ідей та цінностей, збагачення 
культурних стосунків, розповсюдження культурних продуктів 
через засоби масової інформації, у тому числі й Інтернет, фор‑
мування спільних поглядів, норм та знання. Глобалізація веде 
до взаємозбагачення культур, але іноді може мати наслідком 
втрату унікальності локальних культур. Інтегративні процеси, 
міжкультурна комунікація супроводжують різні етапи історії 
людства: це розвиток торгівлі, колонізація, об’єднання держав. 
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Здобуття Україною незалежності в 1991 році створило спри‑
ятливі умови для розвитку глобалізаційних процесів у культу‑
рі, зокрема у балетному мистецтві, яке отримало можливість 
безпосередньо інтегруватися до світової культурної спільноти. 
У силу історичних обставин український балетний театр сфор‑
мувався на зорі радянської влади і на розвиток його академіч‑
ної школи класичного танцю вплинули видатні майстри кращих 
російських хореографічних шкіл. Отже, на новому етапі перед 
українським балетом постала проблема як збереження кращих 
надбань школи, виконавського та балетмейстерського мистецтва 
радянської доби, так і національної самоідентифікації. Цей шлях 
був і є дуже складним, повним протиріч, але завдяки зусиллям 
провідних митців український балетний театр зайняв достойне 
місце серед уславлених закордонних балетних колективів. Укра‑
їнський балет сприймається нині як самостійний культурний 
феномен зі своєю виконавською школою, де отримала творчий 
розвиток методика славетної А. Ваганової.

Зі здобуттям Україною незалежності з’явилася можливість 
більш тісних творчих зв’язків між балетними колективами, 
окремими артистами, які можуть їздити на гастролі як запро‑
шені солісти, працювати за контрактом за кордоном і навіть ор‑
ганізовувати спеціальні запрошення на гастролі для своїх колег. 
Усе це сприяє популяризації українського балетного мистецтва 
за кордоном і привертає увагу до його проблем і здобутків у на‑
шій країні. З’являються такі форми підтримки балетного театру, 
як меценатство, спонсорство. 

У 1990‑х роках багато артистів балету, зокрема київської На‑
ціональної опери, а  також інших українських балетних труп, 
від’їжджає працювати за межі України. Це було зумовлено на‑
самперед економічними чинниками. У  новоствореній державі 
академічне балетне мистецтво фінансувалося недостатньо, що 
відбилося і на заробітних платах артистів, і  на творчому про‑
цесі: прем’єри відбувалися рідко і були не завжди високого ху‑
дожнього рівня. У  цих складних умовах для талановитих ба‑
летмейстерів створення вистави прирівнювалося до творчого  
подвигу. 
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У 2000–2010‑х спостерігається зворотний процес: до України 
повертаються артисти, які здобули світову славу за кордоном. 
Київ стає привабливим для організації балетних форумів – кон‑
курсів, фестивалів за участю зірок світового балету, проведення 
майстер‑класів, семінарів у різних хореографічних стилях. Саме 
на таких заходах відбувається творче спілкування артистів, 
а  глядачі відчувають шалену енергетику талантів, зібраних од‑
ночасно в одному місці. Мистецтво танцю єднає. Саме так і на‑
зивався один із хореографічних дитячих фестивалів: «Танець без 
кордонів». Без кордонів географічних і стильових. Поряд із кла‑
сикою діти танцювали модерн, характерні танці, а на заключному 
гала‑концерті показували свою майстерність солісти Національ‑
ної опери. Крім вищезгаданого фестивалю, в роки незалежності 
в Україні стали регулярними балетні конкурси, фестивалі, як от 
фестиваль В. Ніжинського, «Танець. Думка. Потік», «Grand Prix 
Kyiv», «Діти та зірки балету», «Кришталевий черевичок», «Фуе‑
те Артеку», «Донецькі зірки» і, звичайно, Міжнародний конкурс 
артистів балету та хореографів імені С. Лифаря. Така активізація 
фестивально‑конкурсного руху є яскравим свідченням глобалі‑
заційних процесів в українському балетному мистецтві.

Мову танцю всі розуміють без перекладу. Саме так у Давньо‑
му Римі актори‑міми своїми жестами й пластикою передавали 
накази римлян‑завойовників іноземцям. Мистецтво мімів  – 
приклад глобального, універсального, тому дуже закономірно, 
що воно пережило занепад Римської імперії і знайшло розпов‑
сюдження у часи Середньовіччя серед труп мандрівних акторів, 
а пантоміма як така стала невід’ємною частиною балетного теат‑
ру. Але якщо пантоміма сприймається людською свідомістю, її 
рухи, жести подібні до побутових, асоціюються з конкретними 
поняттями, то танець, апелюючи до підсвідомості, здійснює без‑
посередній вплив на емоції. 

Однією з важливих рис класичного танцю є його умовність. 
І формування цієї умовності починається вже в пізньому Серед‑
ньовіччі, коли відбувається розмежування народних (фольклор‑
них) танців та «бас‑дансів» – благородних танців, що їх танцю‑
вали на придворних балах. Благородний, або «вчений», танець 
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стає невід’ємною частиною виховання аристократів в епоху 
Відродження, а  постать учителя танців, який часто був також 
майстром фехтування та виїздки на конях, стає дуже значимою. 
Саме слово «балет» – італійського походження: відомий італій‑
ський учитель танців Доменіко да П’яченца, автор трактату «Про 
мистецтво пляски й танцю» (кінець ХІV  – початок XV  ст.) на‑
зиває так сюїту контрастних танцювальних темпів, поєднаних 
у формі одного танцю. Балет складався з Інтради, Контрапассо, 
Сальтарелли, Гальярди й Фіналу. Отже, формування перших 
балетних форм невідривно пов’язане з розвитком музичного 
мистецтва, його нових форм – поліфонії, мадригалу і, нарешті, 
опери, де балетні інтермедії стали обов’язковою складовою. Ес‑
тетика гуманізму, повернення до ідеалів античності, культу до‑
вершеної краси людського тіла сприяли розповсюдженню ба‑
летів, героями яких були міфологічні персонажі та алегоричні 
постаті. Саме в Італії з’являється багато професіоналів, віртуозів 
танцю, теоретичні праці, де вже описуються виворітні позиції 
ніг, основ ні рухи, ходи, що нагадують сучасні па класичного тан‑
цю. Але тільки у Франції балет перетворюється на самостійний 
жанр театрального мистецтва, де головним засобом виразності 
був саме танець (хоча залишаються вокальні арії та декламація). 
«Комедійний балет королеви або Цирцея та її німфи», показаний 
на честь весілля герцога де  Жуайєза в малому Бургундському 
палаці Парижа у 1581  році, вважається першим повноцінним 
зразком нового жанру завдяки цілісному драматичному лібрето, 
створеному його постановником італійським скрипалем Баль‑
тазаріні де Бельджозо (Бальтазаром де Божуайє). Людовик ХІV 
під час свого правління опікувався розвитком балетного мис‑
тецтва: монарх сам був дуже здібним танцівником і з дитинства 
брав участь у придворних балетах. У 1661 році  1 Людовик ХІV, 
якого також називали «Королем‑Сонцем» після його дебюту в 
образі Сонця в «Королівському балеті ночі» (1653), заснував Ко‑
ролівську академію танцю, до якої увійшли 13 найбільш знаних 
танцмейстерів на чолі з П’єром Бошаном – танцівником, балет‑

1 Королівська академія танцю проіснувала до 1680 року.
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мейстером, який був учителем короля і зіграв важливу роль у 
розвитку балетного театру разом із композитором Ж.‑Б. Люллі та 
драматургом‑комедіографом Ж.‑Б.  Мольєром. У  1671  році була 
заснована Королівська академія музики – театр, який нині має 
назву Гранд‑Опера. Театр Паризької опери став центром балет‑
ного мистецтва. На сцені Королівської академії музики висту‑
пали знамениті віртуози балету Луї Пекур, Мішель Блонді, Жан 
Балон, Гаетано та Огюст Вестріси, Жан Доберваль, Шарль Дідло, 
Карло Блазіс, Марі Салле, Марі Камарго, Марія Тальоні, Фанні 
Ельслер, Карлота Грізі, Фанні Черріто та багато інших. Саме в 
Паризькій опері сформувалася школа класичного танцю, слав‑
ні традиції якої зберігаються й розвиваються і в сучасну епоху, 
а балетне мистецтво, яке зародилось у Франції, стало популяр‑
ним у багатьох європейських країнах, у тому числі і в Російській 
імперії, де в його становленні важливу роль зіграли французькі 
та італійські майстри танцю Лев Парадіз, Шарль Дідло, Жюль 
Перро, Артур Сен‑Леон та Маріус Петіпа, які у різні роки пра‑
цювали в Росії. В епоху Маріуса Петіпа центрами балетного мис‑
тецтва стали Санкт‑Петербург і Москва: саме він сформував 
те, що називається академічним класичним балетом, і важлива 
роль у цьому процесі належить П.  Чайковському, який підняв 
балетну музику на новий рівень симфонічної хореографічної об‑
разності. «Російські сезони» С. Дягілєва у Парижі, які предста‑
вили світу хореографію М. Фокіна, геніальне виконавське мис‑ 
тецтво А. Павлової, В. Ніжинського, Т. Карсавіної значною мірою 
вплинули на розвиток західноєвропейської культури й поверну‑
ли інтерес до балетного мистецтва, яке на той момент перебува‑
ло в кризовому стані. До процесу відродження слави французь‑
кого балету значною мірою причетний Серж Лифар, киянин за 
походженням, який був провідним танцівником балетної трупи 
С. Дягілєва, а в 1930–1945 та 1947–1958 роках очолював балет Па‑
ризької опери. 

Отже, велике значення мають творчі зв’язки між українськи‑
ми й французькими митцями класичного балету, що значно ак‑
тивізувалися після 1991  року, коли Україна стала незалежною 
державою. Було б неправильним вважати, що за радянської доби 
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український балет був зовсім невідомим за кордоном СРСР. Так, 
у 1964 році на Другому міжнародному фестивалі танцю в Пари‑
жі трупа київського балету була відзначена як кращий балетний 
колектив, а київські солісти І. Лукашова та В. Парсєгов були на‑
городжені Гран‑прі Парижа, а  також найпрестижнішими для 
артистів преміями Паризької академії танцю ім. А. Павлової та 
В. Ніжинського. (Слід зазначити, що головою високоавторитет‑
ного журі був Серж Лифар). Таких же нагород у 1977 році були 
удостоєні Т. Таякіна та В. Ковтун на ІV Міжнародному фестива‑
лі танцю в Парижі за виконання «Великого класичного па‑де‑де» 
на музику Д. Обера в хореографії В. Гзовського.

Знаменитий танцівник і балетмейстер Серж Лифар, який на‑
родився в Києві і разом з іншими учнями студії Броніслави Ні‑
жинської потрапив до трупи Сергія Дягілєва, як уже зазначено 
вище, став зіркою Російських сезонів, а згодом відродив класич‑
ний балет у паризькій Гранд‑Опера, очоливши балетну трупу у 
непрості для неї часи. С. Лифар поставив близько 200 балетів у 
Гранд‑Опера та на інших сценах, але його мрією було здійсни‑
ти постановки своїх творів на Батьківщині. За радянських часів 
це було неможливим, і  навіть зі своїми родичами С.  Лифар не 
міг листуватися відкрито, боячись цензури, а тільки слав додому 
(родина Лифарів мешкала на вулиці Ірининській) поштові карт‑
ки з фотографіями різних міст Європи, де він у той час знаходив‑
ся, щоб таким чином дати про себе звістку.

Після 1991  року група провідних діячів науки й культури, 
серед яких був і відомий мистецтвознавець Ю. Станішевський, 
доклала великих зусиль, щоб повернути ім’я Сергія Лифаря в 
Україну, познайомити з його творчою спадщиною українських 
артистів і глядачів. У  київській Національній опері України 
були показані вистави та хореографічні номери в постановці 
уславленого майстра. Це «Ромео і Джульєтта» на музику одно‑
йменної увертюри‑фантазії П.  Чайковського, «Сюїта в білому» 
на музику Е. Лало та «Ранкова серенада» Ф. Пуленка. Особливо 
успішною стала постановка балету «Сюїта в білому», прем’єра 
якого відбулася на сцені Національної опери 2 квітня 2006 року, 
у день народження С. Лифаря, і відкривала V Міжнародний кон‑
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курс артистів балету, що носить його ім’я. У процесі підготовки 
всіх цих вистав артисти отримали дуже цінний досвід творчого 
спілкування з майстрами французької школи класичного тан‑
цю, тобто розширили рамки своїх уявлень про засоби хореогра‑
фічної виразності, адже балетний артист зростає, опановуючи 
щось нове. Знайомство з творчістю С. Лифаря, що була своєрід‑
ною «білою плямою» в радянській історії балету, видання його 
мемуарів, теоретичних праць, так само, як і започаткування 
конкурсу ім. С. Лифаря, що проходив на сцені Національної опе‑
ри, численних фестивалів за участю зірок балету – усе це ознаки 
міжкультурної комунікації, для якої створило сприятливі умови 
проголошення незалежності України.

Одним із останніх прикладів того, як сучасні інформаційні 
технології допомагають об’єднувати світ балетного мистецтва, 
став майстер‑клас видатних французьких майстрів танцю, зі‑
рок Гранд‑Опера Клод Бессі та Сиріла Атанасова, що відбувся 
у великому балетному залі Національної опери України і транс‑
лювався у прямому ефірі у мережі Інтернет. Група французь‑
ких митців і провідних діячів культури відвідала Україну після 
успішних гастролей київської трупи в Парижі, де артисти пока‑
зали 16 вистав «Лускунчика» під час новорічних свят. Славетна 
«етуаль» Гранд‑Опера Клод Бессі відвідала кілька вистав Націо‑
нальної опери, уроків, репетицій, познайомилася з головним ба‑
летмейстером А. Рехвіашвілі та педагогами‑репетиторами. Вона 
була настільки вражена високим рівнем майстерності киян, що 
виявила бажання, незважаючи на свій щільний графік, відвідати 
Київ та познайомитися з балетом Національної опери ближче. 

Клод Бессі  – знаменита французька балерина. Її педагогами 
у школі Паризької опери були Гюстав Ріко та відома російська 
балерина Любов Єгорова, яка прославилася своїми виступами 
в трупі Сергія Дягілєва. Клод Бессі вступила до балетної трупи 
Гранд‑Опера у 15‑річному віці і стала наймолодшою балериною 
Паризької опери за всю її історію. Вона стала улюбленою балери‑
ною Сержа Лифаря, який у той час очолював Гранд‑Опера і почав 
ставити свої балети на молоду талановиту балерину. З 1956 року 
вона «етуаль» Паризької опери, у  1970–1971‑му  – балетмейстер, 
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а з 1972 по 2004 роки – директор школи Гранд‑Опера. У репер‑
туарі Клод Бессі були як класичні партії, так і модерні, неокла‑
сичні. Вона брала участь у постановках С. Лифаря, Б. Ніжинської, 
Леоніда Мясіна, Дж. Баланчіна, М. Бежара, який довірив їй своє 
«Болеро», багатьох інших хореографів. К. Бессі доклала великих 
зусиль для того, щоб танець модерн увійшов до репертуару Па‑
ризької опери, вона навіть запрошувала педагогів, які давали 
спеціальні класи для трупи. Але колектив Національної опери 
вразив паризьку «етуаль» саме академічними традиціями вико‑
нання. Аніко Рехвіашвілі, художній керівник київського балету, 
розповідала: «Мадам Бессі зазначила, що Європу зараз заполони‑
ла псевдосучасність, захопленість формою, що і стало самоціллю. 
А ось танцювальність, забарвлена духовністю, занурення в каз‑
ку – це і є справжній балет. Вона порадила артистам Гранд‑Опера 
подивитися наші спектаклі як приклад “справжнього балету”» 2.

Майстер‑клас для артистів Національної опери, що відбувся 
в Києві 29  березня 2019  року, давав Сиріл Атанасов  – володар 
Премії ім. В. Ніжинського та звання «Кавалер мистецтв і літера‑
тури», прем’єр, професор балету Гранд‑Опера, який багато років 
був сценічним партнером Клод Бессі. С. Атанасов перетанцював 
велику кількість провідних і сольних партій класичного і мо‑
дерного репертуару Паризької опери, хореографію Р.  Нурієва, 
С. Лифаря, Б. Ніжинської, Дж. Баланчіна, Р. Петі, К. Мак‑Мілана, 
М. Фокіна та інших. Він був виконавцем партії Івана Грозного в 
однойменному балеті, поставленому Ю. Григоровичем на сцені 
Паризької опери. С.  Атанасов гастролював у багатьох країнах, 
у тому числі в СРСР, у 1969–1970 та у 1977 роках як у складі трупи 
Паризької опери, так й індивідуально. У 1994 році він виступав 
на відкритті І Міжнародного конкурсу ім. С. Лифаря в Києві. 

Артист, який присвятив усе своє життя активній виконав‑
ській діяльності, підтримує добру фізичну форму: за півтори 
години уроку він жодного разу не присів і показував усі впра‑
ви у повну силу. Які ж особливості має французький урок кла‑

2 Юрченко Н. Легендарна балерина Клод Бессі їде в Київ. URL : https://24tv.
ua/ru/legendarna_balerina_klod_bessi_yide_v_kiyiv_n1129567.
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сичного танцю? По‑перше, екзерсис біля станку складається з 
простих, майже елементарних рухів, і комбінації нескладні: усі 
вправи виконуються «у чистому вигляді», тобто без комбінації 
з іншими вправами. Суть у тому, що ця проста комбінація ви‑
конується спочатку у повільному, а  потім у жвавішому темпі, 
збільшується також кількість рухів. Так відбувається поступове 
розігрівання м’язів і підготовка до більш складних завдань. В ек‑
зерсисі також не було подвійних обертань, зате майже у кож‑
ній комбінації присутній баланс на півпальцях, з ногою на passé 
або відкритою в позі на 90°. Так само і adagio біля станка не було 
довгим і виснажливим: уславлений педагог майстерно поєднує 
вправи на баланс (developpé, passé) та на розтягування (port de 
bras, planchée). Зате на середині залу артисти виконували склад‑
ні, технічні комбінації, і численні обертання вдавалися їм навіть 
краще, ніж зазвичай. На середині артистам була запропонована 
діагональна комбінація для тренування різних видів обертань 
із ІV позиції, яку вони повторювали кілька разів, із кожним ра‑
зом нарощуючи кількість піруетів. Французька школа славиться 
своєю дрібною бісерною технікою маленьких стрибків і заносок, 
і саме це завдання виявилося найскладнішим навіть для солістів 
Національної опери. С. Атанасов вигукнув «Кошмар!» і розсмі‑
явся, але був наполегливим і більшість артистів таки виконала 
комбінацію без помилок. Тут виділився своєю технікою і коор‑
динацією соліст балету Віктор Іщук  – відомий танцівник‑вір‑
туоз, у репертуарі якого як найскладніші класичні партії, так і 
твори сучасної хореографії. Заключна частина уроку перетвори‑
лася на переможний апофеоз техніки класичного танцю: артис‑
ти виконували jetés по колу, обертання в повітрі, fouettés, немов 
намагаючись перевершити один одного. Знаменитий педагог, 
болгарин за походженням, добре володіє російською мовою. Він 
дуже емоційно підбадьорював артистів і навіть заспівав, оскіль‑
ки був дуже задоволений, як і всі, хто брав участь у показовому 
уроці або спостерігав за ним. У залі була встановлена найсучас‑
ніша відеоапаратура, мікрофони, і весь майстер‑клас у прямому 
ефірі транслювався по ютуб‑каналу та в соціальних мережах, що 
дозволило долучитися до унікального заходу глядачам не тільки 
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з України, а  і з усього світу і навіть обмінюватися враженнями 
про побачене. Для артистів майстер‑клас став дуже цінним до‑
свідом знайомства з особливостями французької хореографіч‑
ної школи, від якої бере свій початок світовий балетний театр. 
В.  Іщук в інтерв’ю журналістам розповідає: «Вся штука в тому, 
що я вже 20 років танцюю абсолютно різні партії і досі зустрі‑
чаю якісь нові для себе комбінації рухів. Сьогодні було кілька 
дуже цікавих [комбінацій. – Є. К.] як поєднанням, так і тим, як 
вони розкладені музично – це для нас нестандартно. Я завжди 
отримую задоволення від чогось нового. Артист росте від ролі до 
ролі. Отакі рухи – це маленька роль, яка додає артистові досві‑
ду» 3. В. Іщук вступив до трупи Національної опери після закін‑
чення Київського хореографічного коледжу, як і прима‑балери‑
на Націо нальної опери Христина Шишпор, солістки балету Юлія 
Кулик, Маргарита Альянах, Катерина Діденко – випускниці До‑
нецької школи хореографічної майстерності, заснованої В. Писа‑
ревим, О. Потьомкін, Я. Ткачук, В. Нетруненко закінчили Київ‑
ську муніципальну українську академію танцю імені С. Лифаря, 
а соліст балету Станіслав Ольшанський, який вразив Клод Бессі 
своєю академічною манерою виконання і зовнішніми даними, 
вчився у Львові і починав свою сценічну кар’єру у Львівському 
театрі опери і балету ім. С. Крушельницької. Усе це свідчить про 
розвиток системи професійної балетної освіти в Україні. У той 
же час не здає своїх позицій і Київське державне хореографічне 
училище, яке за 70 років існування виховало велику кількість зі‑
рок українського балету і продовжує зберігати й розвивати кра‑
щі традиції балетного академізму, про що свідчать успіхи його 
кращих учнів – А. Шевченко, Ю. Москаленко, Г. Муромцевої та 
багатьох інших артистів, які визначають творче обличчя сучас‑
ної Національної опери.

Отже, майстер‑клас знаменитого французького танцівника і 
педагога С. Атанасова для солістів Національної опери став ще 
одним важливим кроком на шляху зміцнення творчих стосунків 
між Україною і Францією. Французькі культурні діячі планують 

3 Юрченко Н. Легендарна балерина Клод Бессі їде в Київ...
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розширювати співробітництво з балетною трупою Національної 
опери, запрошувати на гастролі українських артистів. Відомий 
французький режисер Бертран Норман працює над створенням 
фільму, героями якого стануть талановиті українські танцівники 
та балерини. Режисера зацікавив яскраво‑фантастичний балет‑
казка «Снігова королева», поставлений головним балетмейсте‑
ром і художнім керівником трупи А. Рехвіашвілі, прем’єра якого 
відбулася у 2016 році (за цю постановку А. Рехвіашвілі отримала 
«Київську пектораль» у номінації «За краще пластичне рішення 
вистави»). Клод Бессі виявила бажання працювати з київськими 
артистами і відновити балет Сержа Лифаря «Міражі».

А 14 квітня у Національній опері в межах фестивалю «Фран‑
цузька весна» відбувся «Вечір французько‑українського балету», 
де взяли участь зірки Гранд‑Опера Франсуа Алю, Леонора Бо‑
лак, Поль Марк, Лідія Варей, Франческо Мора, солістка English 
National Ballet Катерина Ханюкова, яка починала свою сценічну 
кар’єру на сцені Національної опери, а  також провідні солісти 
київської трупи Анастасія Шевченко, Денис Недак, Станіслав 
Ольшанський, Юлія Москаленко, Тетяна Льозова, Микита Су‑
хоруков та артисти балету. Цей концерт став демонстрацією 
віртуозності, балетного академізму, гарного естетичного смаку 
представників різних хореографічних шкіл, що знайшло відгук 
у глядача й викликало бурю емоцій.

В успіхах балетної трупи останніх років велика заслуга її 
головного балетмейстера й художнього керівника народної ар‑
тистки України Аніко Юріївни Рехвіашвілі, яка передчасно піш‑
ла з життя 16 листопада 2019 року. Вона залишила велику творчу 
спадщину, і її внесок у хореографічну культуру України дозволяє 
поставити її поряд із кращими митцями українського балетно‑
го театру. На сцені Національної опери А. Рехвіашвілі поставила 
8 балетів, хореографічні сцени в оперних спектаклях, концертні 
номери, де відкрили нові грані своєї індивідуальності як відо‑
мі майстри балету, так і молоді солісти, серед яких є й такі, що 
завдячують своїй успішній сценічній кар’єрі саме роботі з Ані‑
ко  Юріївною Рехвіашвілі. Так вона «відкрила» О.  Шаповала, 
А. Шевченко, Я. Ткачука, Н. Мацак, Р. Бетанкоурт та багатьох ін‑
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ших талановитих артистів. Її вистави «Віденський вальс», «Дама 
з камеліями», «Снігова королева», «Дафніс і Хлоя», «Трикутний 
капелюх», «В садах Іспанії», «Юлій Цезар» з успіхом ідуть на сце‑
ні Національної опери. 

А.  Рехвіашвілі створювала по‑справжньому дієві вистави, 
розгорнуті за формою, де були органічно поєднані всі компо‑
ненти  – режисура, хореографічна образність, музична вираз‑
ність, візуальний ряд сценічного оформлення. Вдумливий під‑
хід до балетної режисури, вивчення літературних та історичних 
першо джерел, первинність так званої історії в хореографічному 
творі  – ось визначальні риси творчого почерку А.  Рехвіашві‑
лі, які сформувалися вже в ранніх її постановках і розкрилися 
повною мірою в масштабних балетних виставах на сцені Націо‑
нальної опери.

Усе своє життя А. Рехвіашвілі мріяла про балет, але її шлях до 
балетної класики був нестандартним. У той час як більшість ба‑
летмейстерів академічних театрів проходять через обов’язковий 
етап виконавської практики, накопичення досвіду, який, подіб‑
но до критичної маси, вибухає нестримним бажанням творити 
щось нове, А.  Рехвіашвілі не була класичною балериною і на‑
віть не вчилася у хореографічному училищі, де готують артис‑
тів класичного балету. У 1982 році вона закінчила хореографічну 
студію Ансамблю танцю УРСР ім.  П.  Вірського та у 1990‑му  – 
хореографічне відділення Київського інституту культури (нині – 
Київ ський національний університет культури і мистецтв), де 
з 1990  року почала викладати, а  з 1996  року очолила кафедру 
сучасної хореографії. До цього періоду належать перші балет‑
мейстерські роботи А. Рехвіашвілі – хореографічні номери, по‑
становки для виступів відомих естрадних виконавців, телевізій‑
них шоу, драматичних вистав, у кіно. У 1995 році вона об’єднує 
навко ло себе коло талановитих виконавців і створює хореогра‑
фічний колектив – балетний ансамбль‑театр «Сузір’я Аніко», де 
починає реалізовувати принципи свого хореографічного мис‑
лення. Творчими здобутками А.  Рехвіашвілі стали балетні ви‑
стави «Пори року» (муз. А. Вівальді), «Болеро» М. Равеля, «Кар‑
міна Бурана» К. Орфа, «Італійський альбом» (муз. Д. Ревербері), 
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«Чотири поцілунки» (муз. Я. Сібеліуса). Вистави театру «Сузір’я 
Аніко», який став відомим далеко за межами України, відзна‑
чалися емоційною наснаженістю, експресивністю, багатством 
пластичних рішень і віртуозністю виконавських інтерпретацій. 

У 1996  році А.  Рехвіашвілі як балетмейстер була відзначена 
ІІІ премією Міжнародного конкурсу артистів балету і хореогра‑
фів ім. С. Лифаря. Її стали запрошувати для участі в концертах 
Національної опери зі своїм колективом, а також вона здійснила 
кілька вдалих постановок для солістів балету, серед яких Г. Куш‑
нірова, О.  Шаповал, Я.  Гладких, Є.  Кайгородов, М.  Мотков, 
О. Філіп’єва та інші. 

У 2001 році вона поставила у Національній опері балет «Ві‑
денський вальс» на музику Штраусів, після успішної прем’єри 
якого їй запропонували посаду балетмейстера. Цей спектакль 
уже 18 років прикрашає сцену Національної опери і став школою 
виконавської майстерності для багатьох талановитих артистів. 

Від 2013 року А. Рехвіашвілі – головний балетмейстер і худож‑
ній керівник Національної опери України. Вона проявила себе 
як талановитий організатор творчого процесу, завжди провади‑
ла лінію збереження академічних традицій класичного балету, 
які були для неї джерелом творчого натхнення, фундаментом 
для створення цікавих образних рішень. Відчуття музичної сти‑
лістики – одна з визначальних ознак постановок А. Рехвіашвілі: 
вона знаходила оригінальні інтерпретації для музичних творів 
видатних композиторів, поєднуючи їх у єдину партитуру виста‑
ви логікою свого творчого задуму. Так було з балетами «Дама з 
камеліями» та «Снігова королева», де використана музика різних 
композиторів: у  першому  – Л.  ван  Бетховена, І.  Стравінського, 
Г. Форе, Г. Пахельбеля, Й. Брамса, у другому – П. Чайковського, 
А. Лядова, Ан. Рубінштейна, Е. Гріга, Ж. Массне.

А. Рехвіашвілі ставилася до зразків балетної спадщини твор‑
чо, намагаючись вписати їх у соціально‑культурний контекст 
сьогодення з його сценічною естетикою, що підтверджують її по‑
становки балетів з репертуару «Російських сезонів» С. Дягілєва 
«Дафніс і Хлоя» М. Равеля та «Трикутний капелюх» М. де Фальї. 
Приступаючи до нової постановки, балетмейстер ставила перед 
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собою питання, чим вона важлива для сучасності, які морально‑
етичні проблеми має вирішувати. Її вистави були цікавими для 
глядачів, які співпереживали правдивим, натхненним емоціям 
і насолоджувалися витонченістю, стрункістю хореографічних 
форм. Для артистів участь у виставах А. Рехвіашвілі була твор‑
чим задоволенням, а теоретики балетного мистецтва знаходили 
в них матеріал для конструктивних дискусій. Творчість А. Рех‑
віашвілі як самобутній мистецький феномен була дуже цікавою 
для театральної громадськості: їй присвячено багато публікацій, 
серед яких не лише суто оціночні судження, але й фундамен‑
тальні наукові дослідження. 

Аніко Юріївна також мала досвід науково‑теоретичної робо‑
ти. Вона була професором кафедри сучасної хореографії Київ‑
ського національного університету культури і мистецтв, де ви‑
кладала дисципліни «Мистецтво балетмейстера» та «Діалектика 
традиції та новаторство в хореографічному мистецтві», була ав‑
тором навчального посібника для студентів вищих навчаль‑
них закладів «Мистецтво балетмейстера», навчальних програм 
із фахових дисциплін для бакалаврів та магістрів. А.  Рехвіа‑
швілі виховала сотні студентів, вони успішно займаються ви‑
конавською, педагогічною та балетмейстерською діяльністю і з 
любов’ю згадують її як мудрого наставника й прекрасну людину, 
яка не просто навчала, а віддавала їм частинку себе, своєї добро‑
ти, людяності й моральної чистоти, запалюючи нові зірки вогнем 
свого таланту. 

Вона, безперечно, «своїм життям до себе дорівнялася», якщо 
використати метафору Лесі Українки, її життя  – приклад від‑
даного служіння мистецтву, чесності, порядності й душевної 
теплоти по відношенню до друзів і колег. І свої життєві пріори‑
тети А. Рехвіашвілі невпинно втілювала в своїх творах, де вона 
піднімала проблеми морального вибору, важливості сімейних 
цінностей, особливо актуальні для сьогодення. В  балеті «Юлій 
Цезар» на музику О. Респігі показана трагедія людини, яка сти‑
кається з ворожнечею у своєму прагненні до процвітання дер‑
жави. Конфлікт між почуттям милосердної людини й обов’язком 
жорсткого правителя є центральним у виставі. Юлій Цезар роз‑
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ширив кордони Римської імперії, зміцнив армію, що є запору‑
кою сильної держави, створив тріумвірат, підкорив непокірних, 
знищив внутрішніх ворогів, об’єднавши Рим під своєю владою, 
але вдови й матері полеглих воїнів проклинають його. Реквієм 
матерів – дуже виразна сцена, що примушує осмислити цінність 
людського життя в епоху сучасних кровопролитних війн і по‑
трясінь. Цей реквієм – застереження герою, як і тривожний сон 
Кальпурнії, його вірної дружини. В одному з інтерв’ю А. Рехві‑
ашвілі розповідала, що вона відмовилася від висвітлення поста‑
ті цариці Клеопатри, оскільки не вважає її настільки значимою 
в житті Юлія Цезаря, як Кальпурнія, яка була йому справжнім 
другом і давала поради навіть у політичних справах. А.  Рехві‑
ашвілі бачила в балетному мистецтві не стільки розвагу, скіль‑
ки джерело освіти й найсильнішого емоційного впливу, тому 
могла заради збереження цілісності свого задуму поступитися 
зовнішньою невмотивованою ефектністю. Так, вона говорила, 
що «є завжди більш активна лінія і більш пасивна, як Одетта і 
Оділлія: завжди образи негативного плану яскравіші, ніж прос‑
то ніякове добро», і ліричні образи з глибинним емоційним по‑
тенціалом були їй дуже близькими. Незважаючи на свій досвід 
успішних постановок у різних хореографічних стилях, А. Рехві‑
ашвілі наполягала на унікальності балетної техніки і повернула 
престиж професії балетного танцівника, балерини, привернула 
увагу засобів масової інформації до проблем і планів Національ‑
ної опери, нових вистав, особливостей творчого процесу, поста‑
тей талановитих виконавців. Колектив Національної опери став 
привабливим для видатних майстрів балету, і  візит до Києва 
Клод Бессі, Сиріла Атанасова та групи французьких митців і дія‑
чів балетного мистецтва, які провели низку спільних культур‑
но‑мистецьких заходів і планували подальше співробітництво, 
що було розглянуте вище, є яскравим підтвердженням високого 
міжнародного авторитету київського балету.

А. Рехвіашвілі завжди була сповнена нових ідей, творчих пла‑
нів, які, на жаль, залишилися нездійсненими. Її земний шлях обі‑
рвався, і це велике горе й непоправна втрата для її близьких, дру‑
зів, колег, артистів, з якими вона працювала, студентів, яким вона 
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дала професію й відкрила горизонти творчості, вдячних глядачів 
її вистав. Тепер ім’я Аніко Рехвіашвілі належить історії україн‑
ського хореографічного мистецтва, і пам’ять про неї залишиться 
навіки в серцях тих, хто її знав, і в прекрасних виставах, хорео‑
графічних номерах, теоретичних працях, які вона залишила. 

Розглядаючи глобалізаційні процеси в українському балетно‑
му театрі, варто згадати постать видатного балетмейстера Анато‑
лія Федоровича Шекери, який створив власний хореографічний 
стиль і очолював Національну оперу у дуже непростий період 
становлення незалежності нашої держави. Нам здається дореч‑
ним долучити до цього дослідження нашу статтю, присвячену 
виставі «Ромео і Джульєтта» в постановці А. Шекери, опубліко‑
вану в журналі «Музика». Звернення до вічних тем є ще однією 
з ознак глобалізації, а безсмертний сюжет про трагічне кохання 
в умовах ворожнечі фамільних кланів уже багато віків залиша‑
ється творчою ідеєю, яка об’єднує світ і не втрачає актуальності 
в епоху масштабних конфліктів і протистоянь.

«Шекспірівські образи в балетній інтерпретації А. Шекери. 
«Ромео і Джульєтта» в Національній опері України

Балетною виставою «Ромео і Джульєтта» на музику С.  Про‑
коф’єва у постановці А. Шекери Національна опера Украї ни від‑
значила День закоханих 14  лютого 2019  року. Трагічна історія 
кохання двох юних сердець, яку обезсмертив Шекспір, зазнала ве‑
лику кількість трактувань як у драматичному, так і в музичному 
театрі. «Шекспір – це життя й смерть, холод і жар, ангел і демон, 
земля і небо, мелодія і гармонія, дух і плоть, велике й мізерне... 
але завжди істина», – писав Віктор Гюго. Г. Товстоногов наголо‑
шував на такій особливості шекспірової драматургії, як позачасо‑
вість (на відміну від п’єс О. М. Островського, де велике значення 
має відтворення історичних деталей – інтер’єру, одягу, суспільних 
відносин). Шекспір створював свої п’єси, використовуючи відомі 
сюжети з історії та літератури, інтерпретуючи їх для сцени. Так 
і сюжет про двох закоханих, які загинули через ворожнечу сі‑
мейних кланів, описаний ще Овідієм у «Метаморфозах» (історія 
Пірама й Фісби), неодноразово інтерпретувався європейськими 
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поетами й драматургами, включаючи Лопе де Вегу. Саме позача‑
совість, звернення до вічних тем знаходить відгук у багатьох по‑
колінь глядачів шекспірівських п’єс, і кожна вдала інтерпретація 
у той же час відображає риси своєї епохи. Особливо яскраво від‑
бивається зміна естетичних ідеалів та розвиток нових засобів ви‑
разності в балетному театрі, що й засвідчує порівняння найбільш 
визначних інтерпретацій «Ромео і Джульєтти», до яких по праву 
належить і постановка А. Шекери, з якою пов’язане міжнародне 
визнання балетмейстера (за цю виставу балетмейстер був відзна‑
чений у 1991 році золотою медаллю ЮНЕСКО).

Балет «Ромео і Джульєтта» був поставлений на сцені Націо‑
нальної опери України в 1971 році і майже 48 років йде з незмін‑
ним успіхом. У цьому зв’язку Ю. Станішевський ставив А. Шеке‑
ру в один ряд із Джоном Кранко та Юрієм Григоровичем. Дійсно, 
творчість цих визначних балетмейстерів розвивалася паралель‑
но (вони керувалися принципами наскрізного розвитку, симфо‑
нічної драматургії, ставили спектаклі за однаковими лібрето і 
партитурами), але А. Шекера створив свій оригінальний хорео‑
графічний стиль, і  його творчість визначила вектор розвитку 
української балетної режисури 70–90 років ХХ ст.

Приступаючи до постановки «Ромео і Джульєтти» (1971), А. Ше‑
кера не став орієнтуватися ні на класичний спектакль Л. Лавров‑
ського (де створили незабутні акторські образи Галина Уланова 
(Джульєтта), Костянтин Сергєєв та Михайло Габович (Ромео), 
Олексій Єрмолаєв (Тибальд), Сергій Корень (Меркуціо) та інші 
та відбилися найкращі надбання хореодрами в балетному театрі 
1930–1950 років), ні на київську постановку В. Вронського (1955). 
Безперечно, естетичні принципи драматичного балету мали зна‑
чний вплив на творчість А.  Шекери, адже Р.  Захаров, автор сла‑
ветного «Бахчисарайського фонтану», який розробив тео ретичну 
базу балету‑хореодрами, був його педагогом у ГІТІСі. Знання за‑
конів балетної режисури допомагало А.  Шекері створювати по‑
справжньому дієві спектаклі з логічно побудованими характерами 
героїв, аналоги яким можна знайти і в реальному житті, але зма‑
льованими виключно за допомогою виразних засобів умовного 
балетного театру. За словами М. Габовича, тут «драматургія, при‑
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чинний зв’язок подій наближається до поетичного способу вислов‑
лювання. Виникає також принцип наскрізного розвитку дії, хоре‑
ографічного викладу, тобто те, що іноді називають симфонічною 
драматургією»  4. Його хореографія відзначалася виключною му‑
зикальністю, тонким відчуттям не тільки метро‑ритмічної струк‑
тури, а й інструментальної фактури твору, що є дуже важливою 
умовою для розкриття музичного змісту в балеті. Танець і пан‑
томіма у спектаклях А. Шекери взаємодіють, причому пантоміма 
стає, за виразом М. Габовича, «однією з форм існування танцю» 5. 
Балетмейстер, вихований на традиціях хореодрами, продовжує 
використовувати її найкращі надбання в царині дієвого танцю та 
балетної драматургії, але відмовляється від побутової конкретики, 
віддаючи перевагу поетиці танцю. Дослідниця теат ру О. Шаповал 
пише, що балетмейстер «прагнув виявити симфонічну образність 
партитури через конкретний сюжет» 6, у той же час відзначаючи 
«приналежність до законів умовно‑метафоричного театру» 7. 

Якщо у спектаклі Л.  Лавровського максимально відтворена 
епоха Шекспіра у розкішних декораціях П. Вільямса, костюмах, 
деталях інтер’єру, елементах танцювальної культури (наприклад, 
Л. Лавровський реконструював описаний в історичних джерелах 
оригінальний англійський танець ХVI ст. – «Танець із подушкою» 
з церемоніальними поцілунками), то в постановці А. Шекери дух 
шекспірівської трагедії існує на рівні атмосфери, акцент перене‑
сений на розкриття внутрішнього світу героїв в умовах дуже ас‑
кетичного, майже умовного сценічного оформлення (художник 
київської постановки – Ф. Нірод). За словами Е. Стебляк, тільки 
в київській постановці «Ромео і Джульєтти» використана автор‑
ська партитура С. Прокоф’єва, яку А. Шекера отримав особисто 
від диригента московського Великого театру Геннадія Рождест‑
венського. Балетмейстер намагався розкрити образну природу 

4 Станішевський Ю. Національна опера України. Київ: Музична Україна, 
2002. С. 414.

5 Там само.
6 Шаповал О. Творча діяльність балетмейстера А. Ф. Шекери в контексті 

історії української хореографічної культури 60–90 років ХХ століття  : авто‑
реф. дис ... канд. мист. : спец. 17.00.01. Київ, 2006. С. 15. 

7 Там само. С. 13. 
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музики хореографічними засобами. У «Танці лицарів» (це вище‑
згадуваний «Танець із подушкою» на балу Капулетті) А. Шекера 
використовує характерний жест піднятої руки з розкритими вія‑
лом пальцями, яка зловісно виростає над головою і різко падає 
вперед, немов розчавлюючи ворога. Така трактовка дуже точно 
відображає оркестрову фактуру теми ворожнечі Монтеккі та Ка‑
пулетті з нервовою пунктирною головною темою та важким по‑
ступом басів. Крізь церемоніальну стриманість середньовічного 
танцю проривається нестримна лють, розбещеність, жага доміну‑
вання будь‑якою ціною, що відсилає до сучасних мафіозних роз‑
бірок. (Цікава паралель: у 1969 році вийшов роман Маріо П’юзо 
«Хрещений батько», який був екранізований у 1972 році, невдов‑
зі після прем’єри «Ромео і Джульєтти» на київській сцені, а того 
ж таки 1972 року його український переклад вийшов у часопису 
«Всесвіт»). Так само балетмейстер дещо натуралістично показує, 
як батько примушує Джульєтту погодитися на вигідний для ро‑
дової честі шлюб із графом Парісом: ця сцена перетворюється на 
жорстоку бійку – протистояння. У той же час характер грізного 
сеньйора Капулетті складний, неоднозначний: він дійсно прагне 
щастя для своєї доньки (дуже виразна деталь, коли він хапається 
за серце після гучної сварки). І таких моментів багато в спектак‑
лі. Наприклад, коли Ромео, сповнений кохання і романтичних 
почуттів, з відкритою душею подає руку Тибальду, намагаючись 
припинити вуличну сварку, той із витонченим знущанням кладе 
свою ногу прямо у відкриту долоню юнака. Цей красномовний 
виразний жест – пластичний еквівалент образи, яку не можна за‑
лишити без помсти, тож цілком логічно, що він провокує смер‑
тельну бійку і всі подальші події, що ведуть до трагічного фіналу.

В інтерпретаціях сцен поєдинків балетмейстер відмовився 
від бутафорської зброї, вирішивши їх виключно пластичними 
виражальними засобами, що не позбавило дію правдоподібнос‑
ті, а навпаки, підсилило її драматизм за рахунок того, що артис‑
ти, перед якими не стояло завдання освоєння складного й небез‑
печного реквізиту, стали більш розкутими, з’явилася можливість 
застосування несподіваних ракурсів та хореографічних рішень. 
Оригінальність балетмейстерської концепції проявилася ще й у 
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тому, що він відмовився від традиційного фіналу – примирен‑
ня двох сімей над тілами загиблих Ромео і Джульєтти. А. Шеке‑
ра вважав такий фінал нереалістичним, таким, що суперечить 
життєвій логіці. До того ж, це примирення знімає напругу дра‑
матичного конфлікту, і катарсис – очищення через трагедію – не 
був би таким відчутним. 

Чистота почуттів головних героїв контрастує з атмосферою 
ворожнечі й ненависті, робить їх незахищеними та вразливими. 
Тривожністю й щемливим передчуттям трагедії сповнена й му‑
зика дуетних сцен. Л.  Лавровський в одній зі своїх лекцій так 
характеризував музику С. Прокоф’єва: «У сцені останньої зустрі‑
чі Ромео та Джульєтти сходить сонце, співає жайворонок, який 
нагадує, що настає ранок і що Ромео повинен залишити Верону, 
розлучитися з Джульєттою. Але в музиці Прокоф’єва ми не чує‑
мо ніякого натяку на ранок, на ніжний день, що пробуджується. 
В оркестрі звучить бас, кларнет і фагот, які аж ніяк не переда‑
ють спів жайворонка. Репетиція “пішла”, коли артистам вдалося 
побачити сцену “очима Прокоф’єва”, вони зрозуміли, що компо‑
зитору важливо було змалювати не “ранок” і не “жайворонка”, 
а  відчуття тривоги, гіркоти, любові й болю розлуки» (Лекція 
15 грудня 1956 року «Творчий шлях Галини Уланової») 8. Отже, 
музика С. Прокоф’єва не ілюструє сюжет, а несе в собі драматич‑
ний сенс, образну структуру вистави, що є джерелом для вияв‑
лення хореографічної образності.

В постановці А. Шекери дуети головних героїв відзначаються 
посиленою динамікою, емоційною наснаженістю, численними 
технічними підтримками, що, за словами Ю.  Станішевського, 
немов підкреслювали нерозривність, внутрішню єдність закоха‑
них  9, які розкривають всю гаму почуттів: від ліризму до пате‑
тичної героїки. Солістка Національної опери заслужена артист‑
ка України К. Кухар, для якої партія Джульєтти у шекерівській 
виставі стала однією з найкращих, відзначає: «Спектаклі Ана‑

8 Лавровский  Л. Лекция 15  декабря 1956  года «Творческий путь Галины 
Улановой». Цит. за: Ромео и Джульетта (балет С.  Прокофьева). URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ Ромео_и_Джульетта_(балет_Прокофьева). 

9 Станішевський Ю. Національна опера України... С. 442.
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толія Федоровича дуже відрізняються від спектаклів інших ба‑
летмейстерів тим, що Анатолій Федорович показував жіноче й 
чоловіче начало, тобто якщо це жінка, то це щось дійсно жіночне 
або пристрасне, темпераментне, але в цих виставах дуже чітко 
простежується різниця між чоловічим і жіночим балетом і став‑
лення чоловіка до жінки в спектаклі» 10. Дійсно, тема любові ста‑
ла основною в творчості А. Шекери, тому у своїй хореографії він 
знаходить безліч виражальних засобів для змалювання відтін‑
ків цього прекрасного почуття. Сцена бігу Джульєтти вирішена 
як пластичний етюд, де балерина своїми різкими пор‑де‑бра‑
розгойдуваннями надзвичайної амплітуди передає стрімкість 
руху та опір вітру, що перетворює невеличку лінію просценіуму 
в уяві глядача на нескінченний і напружений шлях. 

Багато таких знахідок і в інших сценах спектаклю, як драма‑
тичних, так і гумористичних: наприклад, у змалюванні яскравої 
постаті годувальниці Джульєтти – дотепної й щиросердної жін‑
ки рубенсівських форм, вірних друзів Ромео Меркуціо та Бен‑
воліо, образи яких, за словами Ю. Станішевського, уособлюють 
«високоосвічену молодь епохи Відродження» 11. Кожен з цих об‑
разів детально розроблений і має свою історію, що дає можли‑
вість артистам проживати на сцені видиму частину життя свого 
персонажа. Балетмейстер використовує метафори, джерело яких 
походить від шекспірівських часів: мотив загравання зі смертю 
(Меркуціо танцює в масці смерті в картині народного свята), 
«маски» – традиційне для англійського театру пантомімно‑тан‑
цювальне театралізоване дійство у виконанні Ромео та двох його 
друзів перетворюється на сатиричну «антимаску» (численні 
приклади використання маски й антимаски в п’єсах Шекспіра 
наводить В. Красовська 12). 

Приступаючи до створення нового спектаклю, А.  Шекера 
завж ди ставив перед собою питання, яку роль буде відведено 

10 Анатолій Шекера. До 70‑річчя від дня народження. Фільм. 2015. URL : 
https://youtu.be/KSAAOPyVeFQ. 

11 Станішевський Ю. Національна опера України... С. 443. 
12 Красовская  В. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. 

От истоков до середины ХVIII века. Ленинград : Искусство, 1979. С. 71–82.
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конкретним виконавцям  – акторам. Він казав: «Балетмейстер 
реалізує себе через акторів, і моє основне завдання – не стільки 
дати актору зручний для самовираження матеріал, скільки спря‑
мувати його зусилля на творчий подвиг, щоб новий спектакль 
став відкриттям нових граней акторської індивідуальності»  13. 
На виставах А. Шекери виросло не одне покоління талановитих 
танцівників, серед яких В.  Калиновська, Е.  Стебляк, М.  Пряд‑
ченко, Л.  Сморгачова, І.  Задаянна, К.  Костюков, О.  Філіпп’єва, 
К. Кухар, О. Стоянов та багато інших. 

Так, велике значення у формуванні творчої індивідуальності 
Миколи Прядченка мали саме вистави А. Шекери. Партію Ромео 
артист танцював до кінця своєї сценічної кар’єри (М. Прядченко 
закінчив артистичну діяльність у 46‑річному  віці). Тут він до‑
сягав повного злиття з образом (навіть загальновживане слово 
«перевтілення» було б неточним): виконання артиста було про‑
йняте такою романтикою й майже дитячою безпосередністю, що 
глядачі вірили юному Ромео, забуваючи, що перед ними зрілий 
майстер. Стан польоту, що передавав закоханість героя, імпуль‑
сивність у драматичних і трагедійних сценах спектаклю зроби‑
ли образ Ромео у виконанні М. Прядченка незабутнім. І це лише 
один приклад того, як образ у виставі вплинув на формування 
індивідуальності артиста.

Спектакль «Ромео і Джульєтта» вже 48 років йде на київській 
сцені. Він продовжує жити своїм життям, і нові талановиті вико‑
навці вписують свої сторінки в його сценічну історію. От і 14 лю‑
того 2019 року у головних партіях виступили прима‑балерина 
Націо нальної опери Ольга Голиця та молодий соліст балету Вла‑
дислав Ромащенко. У творчості О. Голиці вистави А. Шекери зі‑
грали визначальну роль: балерина лірико‑драматичного амплуа з 
бездоганною класичною технікою і акторською обдарованістю з 
самого початку своєї театральної кар’єри стала виконавицею го‑
ловних партій у балетах цього видатного хореографа (Джульєтта, 
Фрігія у «Спартаку» А. Хачатуряна, Ширін у «Легенді про кохан‑
ня» А. Мелікова, Одетта‑Оділлія в «Лебединому озері» П. Чайков‑
ського і навіть Біла дама – характерна партія у балеті на музику 

13 Анатолій Шекера. До 70‑річчя від дня народження... 
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М. Равеля «Болеро»). О. Голиці не довелося особисто спілкуватися 
з А. Шекерою, який пішов із життя раніше, ніж вона прийшла до 
театру, але всі ці партії готувала з нею Е. Стебляк – дружина ба‑
летмейстера, народна артистка України, в минулому провідна ба‑
лерина, а нині педагог‑репетитор Національної опери, яка ретель‑
но опікується збереженням хореографічної спадщини видатного 
українського балетмейстера. Владислав Ромащенко прийшов до 
Національної опери кілька років тому після закінчення Київсько‑
го хореографічного коледжу, де з самого початку навчання про‑
являв великі здібності до класичного балету і дуже вдало висту‑
пав на звітних концертах і виставах. У Національній опері він вже 
має сольний репертуар, а його дебют у партії Ромео дуже схвально 
відзначено балетною критикою. За такими артистами майбутнє 
українського балетного мистецтва!

Але, повертаючись до минулого, доречно згадати остан‑
ні інтерв’ю з А.  Шекерою, де він висловлює своє ставлення до 
мистецтва балету і перспектив його розвитку. «Опера й балет – 
нормативні. Їх не можна звести до рівня кабаре, що роблять 
деякі режисери в гонитві за модними віяннями. Нас постійно 
за штовху ють у якісь стилі й напрямки, переконуючи, що це аван‑
гард – нове слово в балеті. Я ж уважаю, що наша хореографічна 
школа сильна традиціями, і саме цим цікава усьому світу. На су‑
часному етапі діапазон балетного театру окреслений широкою 
амплітудою. Він вбирає в себе фольклорні форми танцю, мюзік‑
хольні, побутові, навіть фізкультурно‑акробатичні, елементи 
так званої вільної пластики і т. ін. Класичний балет асимілює в 
собі все це розмаїття, використовує як засіб збагачення й роз‑
витку своїх внутрішніх законів, а балетний театр, анатомуючи 
своє ціле, розпадається на безліч напрямків, тенденцій, стилів. 
Кожен спектакль потребує копіткої праці. Щоб горіти, потрібен 
горючий матеріал. Для танцівника це професійна ерудиція. Без 
необхідних знань не можна починати репетиції»  14. Отже, дос‑

14 Полищук  Т. «Горючий материал» Анатолия Шекеры. Сегодня знаме‑
нитому балету «Спартак», созданному прекрасным украинским хореогра‑
фом, исполняется четверть века. 2002. 17 мая. URL : http://www.day.kiev.ua/ru/
article/obshchestvo/goryuchiy‑material‑anatoliya‑shekery. 
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від, нагромаджений традицією, становить той плідний ґрунт, 
на якому лише можуть зростати творчі здобутки – це твердить 
один із найбільших новаторів українського балету! 

Щодо консервативності класичного балету в одному зі своїх  
останніх інтерв’ю А. Шекера висловився так: «Часто вважають, 
що класичний балет консервативний. Це одвічна теза: ще Сал‑
тиков‑Щедрін передрікав загибель класичному балету, але, на 
щастя, класичний балет не вмирає, більше того, набуває все біль‑
шої популярності. Парадокс, чи неправда? Я думаю, що тут від‑
бувається плутанина і підміна різних понять: консервативність 
у мистецтві  – зовсім не образливе слово. Його часто плутають 
із архаїкою: коли щось архаїчне, то воно себе пережило, і,  зви‑
чайно, потребує змін. Але, скажіть мені, будь ласка, Біблія хіба 
не консервативна? Але це в хорошому розумінні. Чому вона кон‑
сервативна? Тому що вона несе стійкість, сталість критеріїв, що 
були напрацьовані людством протягом історії своєї багатовіко‑
вої культури. Але цю консервативність треба розуміти на діалек‑
тичному рівні: вона стабільна, вона стійка, але вона у кожний 
період може проявити свої нові грані і мати можливість оновлю‑
ватися» 15. Отже, знову‑таки А. Шекера, якого свого часу вважали 
одним із найсміливіших новаторів, який відкрив нову епоху в 
балетній естетиці другої половини ХХ ст., бачить джерело твор‑
чого оновлення українського балетного театру саме у збереженні 
та переосмисленні класичної спадщини. 

В останні роки життя А.  Шекера багато часу приділяв тео‑
ретичній та педагогічній діяльності. Він був одним із ініціато‑
рів заснування в Києві Академії танцю  – вищого навчального 
закладу для підготовки кваліфікованих балетмейстерів і педа‑
гогів‑репетиторів, де сам був керівником балетмейстерського 
курсу. А. Шекера неодноразово був членом журі Міжнародного 
конкурсу артистів балету і хореографів ім. С. Лифаря. Щороку 
проводиться фестиваль вистав А. Шекери, у листопаді 2002 року 
Національна опера України і Національний центр Міжнародно‑
го інституту танцю при ЮНЕСКО заснували премію імені Ана‑

15 Анатолій Шекера. До 70‑річчя від дня народження... 
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толія Шекери, якою відзначаються майстри балету – танцівники, 
балетмейстери, які зробили значний вклад у розвиток україн‑
ського балетного мистецтва».

У наведених інтерв’ю А. Шекера охарактеризував своє став‑
лення до глобалізаційних процесів у балетному мистецтві, пер‑
спективи якого бачив у збереженні й розвитку класичної хорео‑
графії, що була для нього основою, об’єднуючою ідеєю серед 
багатьох різноманітних творчих експериментів. Наявність твор‑
чої об’єднуючої ідеї є запорукою успіху інтеграційних процесів. 

Глобалізація  – це зміни. Індустріальне суспільство залиша‑
ється в минулому. ХХІ  ст.  – епоха інформаційних технологій, 
де важка фізична праця автоматизується, і в перспективі втра‑
чають актуальність професії, що знаходяться всередині ви‑
робничого циклу: це усілякого роду посередники – менеджери, 
диспетчери, оператори, обслуговуючий персонал. Усі ці функції 
забирають на себе комп’ютерні програми та мобільні додатки. 
Але важливим залишається і завжди буде залишатися творення 
унікальних цінностей – те, що непідвладне штучному інтелекту. 
Інтуїція, людські емоції, нелогічні з першого погляду рішення 
дуже часто ведуть до геніального результату. У культурі, зокре‑
ма в театральному мистецтві, до якого належить і балет, ключо‑
вими є постаті творця і виконавця, які є однаково унікальними. 
Творець вистави поєднує всі її складові своєю ідеєю, створюючи 
унікальний продукт, а артист‑виконавець творить зі свого тіла 
унікальну інтерпретацію, що відбувається тут і тепер. У сучас‑
ному суспільстві досягнення культури стали більш доступними. 
Завдяки найсучаснішим інформаційним технологіям процес до‑
лучення до творів мистецтва, культурно‑мистецьких подій став 
простішим і зручнішим. У зв’язку з цим змінюється роль крити‑
ки та наукових досліджень культури і мистецтва. Якщо у ХІХ ст. 
Пушкін та Шевченко дають приклади емоційно‑поетичного по‑
гляду на балетне мистецтво, захоплення майстерністю і красою 
Авдотьї Істоміної та Марії Тальоні, де неможливо з точністю від‑
творити, які саме рухи виконувала, наприклад, Істоміна, «одной 
ногой касаясь пола» («другою медленно кружит» – це може бути і 
rond de jambe en l’air, i grand rond de jambe developpé, i tour fouetté), 
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то у ХХ ст. в балетних рецензіях та театрознавчих працях перева‑
жає майже хронологічна точність в описах, що дозволяє читачеві 
перетворитися на глядача. Лінкольн Кірстайн охарактеризував 
це як спортивний коментар: балетна критика стає професійною 
і набуває пізнавальної функції. У сучасному світі більш цінним 
стає не описове відтворення мистецьких подій, а  формування 
суспільної думки. І  тут перед науковцями‑мистецтвознавцями 
постає дуже відповідальне завдання об’єктивного аналізу основ‑
них тенденцій культурного розвитку, суть якого в тому, щоб не 
перетворитися на обслуговуючий персонал, обов’язком якого є 
виконання соціального замовлення певних зацікавлених осіб, 
а навпаки, зорієнтувати суспільство у вирі різноманітної, часом 
суперечливої інформації шляхом просвітницької діяльності і 
спрямувати колективну свідомість на моральні й духовні цін‑
ності. Роль науки – творення унікальних смислів на основі бага‑
товікового багажу знань, а також прогнозування, що й визначає 
свідомий вплив на майбутнє у глобальному масштабі. Адже ще 
в платонівській моделі ідеальної держави влада належить фі‑
лософам – людям науки. Платон ставив мудрість вище за силу 
і майстерність у ремеслах. Стосовно ж театрального мистецтва, 
то давньогрецький філософ бачив у ньому лише наслідування, 
копію життя і не відводив йому серйозного місця в державному 
устрої. Однак із часів Платона уявлення як про театральне мис‑
тецтво, так і про складні процеси психології творчості в цілому 
значно збагатилися і теоретичними дослідженнями, і практич‑
ними напрацюваннями видатних майстрів театру. Отже, доведе‑
но, що мудрість – це необхідна складова таланту, якщо мова йде 
про свідомого творця театральної реальності, який прагне своєю 
творчістю змінити світ на краще.

Саме до наукового осмислення своєї професії, досягнувши в 
ній вершин досконалості, дійшли видатні майстри балету Клод 
Бессі, Сиріл Атанасов, наш співвітчизник Серж Лифар, який по‑
вернув світову славу Паризькій опері, видатні українські хорео‑
графи Анатолій Шекера та Аніко Рехвіашвілі, життя яких – це 
реа лізація свого унікального призначення  – творити і вчити 
інших. 
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РЕЖИСЕР ВОЛОДИМИР БЛАВАЦЬКИЙ: 
від «Незалежного людового театру» 

до «Українського молодого театру “Заграва”» 

Характерною ознакою інформаційного суспільства є визнан‑
ня інформації одним із найважливіших громадянських ресур‑
сів. Відтак використання досягнень культурної, а саме театраль‑
ної діяльності: узагальнення, використання та поширення знань 
про вистави та їх постановки на підмостках українських театрів 
минулих століть, належить до важливих завдань еволюції науко‑
вого й культурного поступу, а отже, одного із шляхів формуван‑
ня всесвітнього інформаційного суспільства. У цьому контексті 
особливо вагомим є висвітлення театральної діяльності «Укра‑
їнського молодого театру “Заграва”» (1933–1938 рр.) під керівни‑
цтвом учня геніального Леся Курбаса  – режисера Володимира 
Блавацького. Зауважимо, що у ті часи майже єдиними засобами 
візуальної, аудіо й контактної популяризації суспільних ідей, 
в тому числі, норм християнської моралі, був театр – джерело, 
в якому, на наш погляд, проявилися перші зародки основ сучас‑
ної глобалізації. Тож інформація про нього, а  саме про «Укра‑
їнський молодий театр “Заграва”» як інституцію створення 
спільноти (глядачів) та її консолідації шляхом колективного ар‑
тистичного й релігійного переживання, які пропагував суспіль‑
ний рух «Католицька акція», є одним з важливих компонентів 
творення сучасного глобального інформаційного простору. 

Починаючи з 60‑х  років ХІХ  ст., у  Західній Європі (Італія, 
Франція, Бельгія, Німеччина) виник суспільний рух мирян, ві‑
домий у літературі як католицький мирянський суспільний 
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рух. Тривалий час він залишався практично непомітним, аж 
доки не був визнаний новообраним Папою Римським Пієм  Х 
(1903–1914), відтак і єпископатом католицької церкви. Тож одра‑
зу, в 1903 році, понтифік (Папа Пій Х) видав motо proprio – так 
званий приватний папський лист декретного характеру. У ньому 
він, – з метою протистояння антирелігійній пропаганді у Євро‑
пі 1, – закликав усіх католиків до світського апостольства: само‑
стійно поширювати християнську віру та дотримуватись норм 
моралі в повсякденному житті  2. А вже у 1905 році Святійший 
Отець чітко сформулював ідею цього суспільного руху, окреслив 
її мету та програму діяльності, покладаючи великі сподівання на 
вірних Церкви (Римського Апостольського престолу) у проти‑
стоянні з антирелігійною пропагандою 3.

Згодом католицький суспільний рух, загальновизнаний у 
1930 році під назвою «Католицька акція», та його ідеї знайшли 
активних прихильників і в центрально‑східній частині Європи. 
Не стояла осторонь і греко‑католицька церква. Поборник все‑
ленської (католицької) просхідної (візантійсько‑православної) 
релігійної орієнтації предстоятель Української греко‑католиць‑
кої церкви митрополит Андрей Шептицький безперечно доб‑
ре усвідомлював всю необхідність масового розповсюдження 
цього суспільного руху серед українців з метою навчати мирян 
дотримуватись норм християнської моралі в повсякденному 
житті. Тож у 1931 році він оголосив про поширення діяльності 
Католицької акції в Галицькій митрополії на чолі з Генеральним 
інститутом (ГІКА) у Львові. Такий же центр діяльності цієї ак‑
ції (у католицькій Польщі, куди тоді входили західноукраїнські 
землі) був створений у Станіславові (тепер – Івано‑Франківськ). 

1 Пилипів  І. Участь духовенства ГКЦ у підготовці та проведенні «Като‑
лицької акції» в Галичині. Інтелігенція і влада. Серія. Історія. Одеса, 2011. 
Вип. 21. С. 152.

2 Єгрешій  О. Суспільно‑політична та культурно‑просвітницька діяль‑
ність єпископа Григорія Хомишина (1904–1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01. Івано‑Франківськ, 2003.

3 Клековкін О. Десять тез про сакральний театр Леся Курбаса. Кіно-Театр. 
2001. № 6. URL : http://www.ktm.ukma.edu.ua/2001/6/kurbas2.html.
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Тут необхідно усвідомити, що майже єдиними засобами візу‑
альної й контактної пропаганди та агітації на той час був театр. 
Тому, на переконання Його Ексцеленції Андрея, саме театраль‑
ний рух через постановки релігійних вистав має стати основним 
інструментом популяризації ідеї самостійно поширювати хрис‑
тиянську віру і норми християнської моралі. Театр мав популяр‑
но пропагувати суспільний рух «Католицька акція», створюючи 
спільноту глядачів та консолідуючи мирян шляхом колектив‑
ного артистичного й релігійного переживання. Діапазон вистав 
мав обіймати театральні релігійні та обрядові видовища в новіт‑
ніх, відповідно до ідеї, постановках. Досягненню цих амбіційних 
завдань мав би сприяти новий «Незалежний Людовий (народ‑
ний) Театр» у Львові (осінь 1926 – весна 1927 рр.), створений ще 
в листопаді 1926 року, очевидно, не без сприяння великого пат‑
ріота і мецената Андрея Шептицького, з  метою «культивувати 
українську мову і пісню» 4.

Склад трупи був сформований переважно з професійних і до‑
свідчених акторів. До неї входили вже відомі в театральних колах 
С. Стадникова, А. Юрчакова, К. Козак‑Вірленська, Н. Блавацька, 
Н. Левицька‑Ничкова, А. Шеремета, П. Сорока, Г. Березовський, 
І. Гірняк, Луць Лісевич, Дядинюкова, І. Полюгова, Н.  Іваненко, 
В. Слобідський, Р. Яструбенко та ін. 

Проте театр продовжував працювати за інерцією. Концепція 
репертуарної політики театру, зважаючи на прогнозовану «не‑
вибагливу» публіку, полягала у популяризації в основному істо‑
ричної та «легкої» побутової тематики. До репертуару входили 
популярні українські історико‑побутові й іноземні драми та ко‑
медії, зокрема «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки‑Основ’яненка, 
«Ой не ходи, Грицю» М. Старицького, «Невольник» М. Кропив‑
ницького, «Нещасне кохання» Л. Манька, «За друзі свої» В. Тов‑
стоноса, «Хмара» О.  Суходольського, «За батька» Б.  Грінченка, 
«Тріумф медицини» К. Лисенка‑Конича, «Хата за селом» і «Пан 
Твардовський» Ю.‑І.  Крашевського, «Мораль пані Дульської» 
Ґ. Запольської, «Графиня Маріца» Е. Кальмана, «Ніж моєї жінки» 

4 Новинки. Людовий театр у Львові. Діло. 1926. 19 листопада. Чис. 257.
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Е. Блюма та Р. Тохе, «Лунатик» С. Кубіцького, «День і ніч» Шолом 
Аша (Анського). Тоді як «Незалежний Людовий Театр» мав би ці‑
леспрямовано, пропагуючи суспільний рух «Католицька акція», 
консолідувати суспільство навколо спільної ідеї утвердження 
християнської моралі шляхом її емоційно‑артистичного пере‑
живання через її (християнської моралі) сприйняття мистець‑
кими засобами театральних вистав. Однак цих завдань і споді‑
вань, через брак репертуару і професійної режисури, львівський 
український «Незалежний Людовий Театр» не виконав. Його 
репертуар залишався, як уже вказувалося, традиційним, тобто 
не оновленим, а  режисура й актори непідготованими. Це при‑
вело до його розпаду. А вже у травні 1927 року режисер В. Бла‑
вацький, після безперспективної п’ятимісячної роботи у «Неза‑
лежному Людовому Театрі», поїхав навчатись (переймати досвід 
модерних засобів виразності) до Мистецького об’єднання «Бере‑
зіль» Леся Курбаса 5.

За рік навчання і практики у філософському театрі «Березіль» 
(сезон 1927–1928 рр.) В. Блавацький зміг осягнути усі вимоги того‑
часної високої театральної культури Це, передусім, новітні за 
метою і завданнями театрального мистецтва артистичні засо‑
би виразності; шляхи пошуків нових форм втілення сучасної та 
класичної драматургії; методи боротьби проти розважальності в 
театрі, возвеличення індивідуалізму й, основне, «містерійну осно‑
ву курбасового театру» 6. Безперечно, що він ознайомився, а може, 
й брав участь у виставах, вирішених у містерійному ключі, таких 
як «Жовтень» (колективний текст, постановка 1922 р.), «Гайдама‑
ки» за Т. Шевченком (постановка 1924 р.), «Машиноборці» Ернеста 
Толлера (постановка 1924 р.), «Джіммі Гіґґінс» за Ептоном Сінкле‑
ром (постановка 1923 р.), «Жакерія» Проспера Меріме (постановка 
1925 р.), «Напередодні» за Поповським (постановка 1925 р.) та «На‑
родний Малахій» Миколи Куліша (постановка 1928 р.). 

У середині 1929 року В. Блавацький повертається до Галичи‑
ни, де стає режисером Українського народного театру імені І. То‑

5 Боньковська  О. Театральне мистецтво на західноукраїнських землях у 
1918–1939 роках. Студії мистецтвознавчі. Київ, 2008. Чис. 2 (22). С. 29–30.

6 Клековкін О. Десять тез...
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білевича у Станіславові. За твердженням дослідника Р. Лаврен‑
тія, театр виконував на той час роль «правдивого громадянського 
театру», покликаного «утверджувати та репрезентувати високе 
національне мистецтво» 7. 

Зауважимо, що В.  Блавацький після його творчого перебу‑
вання у театрі «Березіль» став гарячим послідовником художніх 
ідей та режисерського підходу Леся Курбаса щодо модернізації 
української сцени. Так, у 1929 році В. Блавацький, з метою по‑
пуля ризації модерних методів режисури Леся Курбаса, виго‑
лосив перед студентською громадою у Станіславові реферат 
(надрукований у місцевій газеті «Новий час») на тему: «Театр на 
Великій Україні» 8. У  ньому йшлося про опорні поняття ново‑
часного модерного театру, як «театральну стилізацію» візуаль‑
ного, аудіо й контактного мистецтва та «потребу жанрово‑сти‑
лістичної визначеності спектаклю». Таким чином, висвітлюючи 
режисерські ідеї Леся Курбаса, В. Блавацький готував галицько‑
го глядача до сприйняття нової театральної естетики «театралі‑
зованого театру». Як показали пізніші постановки, «естетичні 
знахідки» В. Блавацького як експериментатора, міцно опертого 
на національний ґрунт, як згодом охарактеризував його автори‑
тетний театральний критик і видатний письменник Григор Луж‑
ницький, полягали у відкиданні побутових шаблонів виконання. 
Натомість покладалося смислове навантаження на умовні засо‑
би сценічної виразності, таким чином, універсалізуючи пробле‑
матику твору, підносячи образи до рівня символу 9. 

7 Лаврентій Р. Новаторська вистава «Мина Мазайло» М. Куліша на сцені 
українського народного театру ім. І. Тобілевича у Станиславові (1930, режи‑
сер В.  Блавацький). Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознав-
ство. 2013. Вип. 13. С. 228. URL : http://old.kultart.lnu.edu.ua/Visnyk_Cult‑Arts/
Visnyk_13.pd.

8 Блавацький В. Театр на Великій Україні. Новий час. Львів, 1929. Ч. 104–
113. 20 вересня – 11 жовтня. У ньому розповідалося про опорні поняття мо‑
дерного театру.

9 Лаврентій Р. «Голгота» Григора Лужницького в Українському Молодому 
театрі «Заграва», 1936 р. Театральне мистецтво України ХХ ст.  : антологія 
вистав / упоряд. М. Гринишина. Київ : Хімджест, 2010. С. 424. 
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Також необхідно зазначити, що висвітлені в рефераті В. Бла‑
вацького основні засади і завдання новітнього модерного на‑
ціонального театру, які полягали у переосмисленні української 
класики в модерному ключі, підсиленні національно‑патріотич‑
ного звучання у п’єсах сучасників, з обов’язковим досягненням 
потужного ефекту єднання залу і сцени в єдиному пориві, прак‑
тично співпадали з ідеєю Андрея Шептицького щодо консоліда‑
ції суспільства через спільне артистичне і релігійне переживан‑
ня мирян новочасного суспільного руху під назвою «Католицька 
акція». Мабуть, саме тому, враховуючи досвід роботи у Мис‑
тецькому об’єднанні «Березіль» Леся Курбаса, він став прихиль‑
ником церковного орієнталізму й ідейним союзником Андрея 
Шептицького. Тоді ж, у 1933 році, очевидно, під протекторатом 
великого мецената української культури Кир.  Андрея на базі 
маленького мандрівного театру «Заграва», в  якому на той час 
«експериментував» В. Блавацький, був утворений харитативний 
«правоапостольський» помічник церкви під назвою «Україн‑
ський молодий театр “Заграва”». Його художнім керівником за‑
лишався режисер В. Блавацький. 

Вже від початку театр задумувався як єдина на той час візу‑
альна агітаційна пропагандистська сила. Театральна трупа мала 
виконувати функцію помічника церкви  – світської мирянської 
організації з правом «апостольської» праці у суспільстві нарівні 
із церквою. Їй з виразно окресленим релігійним вектором нале‑
жало послідовно стверджувати патріотичну національну ідею, 
а  також пропагувати ідею впровадження християнського сві‑
тогляду в усі сфери суспільного життя. З  цією метою новітній 
театр запропонував новий релігійний репертуар. Це інсценіза‑
ція Євангельських свідчень, зокрема вистава «Голгота»; новел 
В. Стефаника під назвою «Земля», роману Г. Сенкевича про ран‑
ніх християн «Камо грядеши», давньоукраїнської поеми «Слово 
о полку Ігоревім». Крім того, під назвою «Вечір Лесі Українки» 
були поставлені драматичні етюди на п’єси письменниці «Йоган‑
на, жінка Хусова» і «На полі крові». А поет, прозаїк, драматург і 
театрознавець та історик церкви Г. Лужницький спеціально для 
театру написав оригінальні фактомонтажі, такі як «Ой зійшла 
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зоря над Почаєвом», «Дума про Нечая», «Лицарі ночі», «Ой Мо‑
розе Морозенку» і драму «Голгота». Саме драма Г. Лужницько‑
го «Голгота» стала першою релігійною виставою на підмостках 
теат ру «Заграва» (у 1933  р. перейменований В.  Блавацьким в 
«Український молодий театр “Заграва”») та однією із найяскра‑
віших його витворів у площині «християнського символізму» 10.

Зауважимо, що В. Блавацький, захоплений ідеями і режису‑
рою Леся Курбаса щодо модернізації української сцени, нама‑
гався виробити власну модель модерного театру ще працюючи 
у найбільш знаному на той час Українському народному театрі 
ім. І. Тобілевича у Станіславові. Проте справжньою театральною 
площадкою для втілення його ідей стає невеличкий мандрівний 
колектив «Заграва» (1931–1938), очоливши який у 1933  році, на 
підмостках якого В. Блавацький найповніше втілює свою експе‑
риментальну програму. Він поступово відмовляється від розва‑
жального репертуару, відновлює на українській сцені Г.  Ібсена, 
ставить С. Моема, Ч. Діккенса, К. Ростворовського, планує також 
поставити «Царя Едіпа» Софокла. А з 1936 року тепер уже «Укра‑
їнський молодий театр “Заграва”» починає послідовну працю, 
знову ж таки не без сприяння однодумця митрополита Андрея 
Шептицького, над освоєнням релігійного за тематикою репер‑
туару, виробленням нової мистецької мови, літургійного зв’язку 
«сопричастя» між сценою і глядацьким залом. Такою першою 
виставою стала драма Г.  Лужницького «Голгота», прем’єра якої 
відбулася 6 і 8 березня 1936 року у Коломиї. 

Режисер В.  Блавацький, опираючись на апокрифічну струк‑
туру «Голготи» з восьми картин («В’їзд до Єрусалима», «Зрада», 
«Тайна вечеря», «Схоплення», «Петро відрікається», «Присуд», 
«Воскресіння»), за основу постановки взяв видовищну стилісти‑
ку старовинних українських пасійних містерій. Відтак особливу 
увагу він приділив конструктивно‑пластичній розробці дійства, 
динаміку якому надавали розміщені у різних площинах масові 
сцени. На їх тлі, вирішених за архітектонікою всесвітньовідомих 
живописів на біблійні сюжети Леонардо да Вінчі та Ґвідо Рені, 

10 Лаврентій Р. «Голгота» Григора Лужницького... С. 421–433.
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грі світлотіні, ритмізації масових сцен, виразно проглядалась 
живописна скульптурність головних дійових осіб (Ісус Хрис‑
тос – В. Блавацький, Юда – Я. Пінот‑Рудакевич, Апостол Петро – 
Л. Боровик, Марія Магдалина – В. Левицька, Сатана – Б. Паздрій). 
Тим самим режисер домігся вищого ступеня невловимої літур‑
гійно‑мистецької єдності з глядацьким залом 11. О. Кульчицький 
не міг зрозуміти: «Чи почування, яке тягне людей на таку виста‑
ву, виключно театральне, чи навпаки: тільки релігійне, чи може 
якесь перемішане – не знаємо» 12.

Режисер захоплений найвеличнішою християнською істо‑
рією спокутування гріхів людства через муки, хресну смерть і 
воскресіння Ісуса Христа й, водночас, естетично‑театральним 
потенціалом релігійного театру: «кольоритом, динамікою люд‑
ських пристрастей, багатою скалею драматичної експресії, від лі‑
ризму аж до вершків стихійного фанатизму, нарешті своєрідною 
містикою» 13.

Треба зазначити, що містерія про Страсті Христові, муче‑
ницька смерть на Голготському хресті і Воскресіння, тобто Його 
самопожертва та перемога над смертю, завжди служили україн‑
цям духовним прикладом і асоціювалися в їхньому уявленні з 
боротьбою за незалежність народу в незалежній державі. У цьо‑
му контексті сам автор драми Г.  Лужницький зауважує: «Од‑
наче психічна потреба такої п’єси була в кожного українця, бо 
кожний пережив Велику П’ятницю державницьких змагань, і всі 
ждали й вірили – її Воскресіння» 14. 

Як уже відомо, основним джерелом для п’єси послужили 
чотири Євангелія: від Луки, Матвія, Марка і Йоана. Зокрема, 
звернення Ісуса Христа до своїх учнів і народу повністю взяті 

11 Боньковська О. Театральне мистецтво на західноукраїнських землях... 
С. 29–30.

12 Кульчицький  О. Театр «Заграва», містерія, опрацьована М.  Лужниць‑
ким. Діло. 1936. 18 березня. Ч. 61.

13 Блавацький В. Українське Оберамерґав. Неділя. Львів, 1936. 12 квітня. 
Ч. 14 (383). С. 7, 18.

14 Лужницький Г. В. Блавацький як режисер. Григор Лужницький: Україн-
ський театр. Наукові праці, статті, рецензії : збірник праць. Львів, 2004. Т. 2. 
(Статті, рецензії). С. 125.
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із канонічних текстів. Сюжетна лінія починається від в’їзду до 
Єрусалима і Тайної вечері і дальше розгортається згідно із Страс‑
ними подіями: зради Юди, схоплення Ісуса, відречення Петра, 
судилища, Хресної дороги, мученицької смерті на Голготському 
хресті і Воскресіння Господнього. Окремі епізоди збагачені по‑
пулярними апокрифічними оповідями, наприклад, про Неруко‑
творний лик Христа Спасителя та ін. 15 

Постановка драми, через сакральний для релігійної свідо‑
мості глядачів текст, актуалізацію архетипів та цікаве модерне 
трактування образу Христа як активного героя і виведення на 
противагу Йому злого генія Юди, стає безпрецедентним явищем 
у театральному світі. За твердженням Р. Лаврентія, саме драма 
«Голгота» Г.  Лужницького у постановці професійного театру 
«Заграва» (1936) ознаменувала відродження українського релі‑
гійного театру в ХХ ст. 16.

У процесі підготовки вистави, згадує В. Блавацький, були ви‑
користані спеціальні лабораторні практики з вишколення плас‑
тично виразного актора17. А також, за спогадами акторки Ганни 
Совачевої (1877–1954), специфіка мандрівного театру «Заграва», 
в  якому актори жили як одна община, фанатична робота над 
виставою з 8‑мої  години ранку майже до щоденного вечірньо‑
го виступу, власноручне виготовлення костюмів та декорацій, 
зреш тою і почуття містичної відповідальності перед Богом за 
добротність постановки – спричинилися до того, що ця вистава 
стала для колективу ніби народженою в муках дитиною 18. Звід‑
си, очевидно, і ця стовідсоткова віддача акторів на спектаклях. 

Слава про виставу йшла, як мовиться, попереду театру, за‑
хоплені відгуки називали її вдалою спробою українських пасій‑
них ігор на зразок містерій в Оберамергау, відзначали пластично 

15 Лаврентій Р. «Голгота» Григора Лужницького... С. 426.
16 Там само. С. 422.
17 Блавацький В. Українське Оберамерґав... С. 7, 18.
18 Совачева  Г. Ставимо «Голготу». Наш театр  : книга діячів українсько-

го театрального мистецтва 1915–1975 / за ред. Г. Лужницького і Л. Полтави. 
Нью‑Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто : Об’єднання мистців української сцени 
(ОМУС), 1975. Т. І. С. 687–690.
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сильну експресію постановки  19, свідчили, що «пєса виконана 
бездоганно» і «робила кольосальне вражіння» 20. Ажіотаж навко‑
ло постановки і мистецький резонанс здивував навіть самих ак‑
торів, на виставу з’їжджалися з віддалених сіл і містечок. 

Зауважимо, що згідно з власним баченням, В.  Блавацький 
поставив драму у вигляді монументального «релігійного ви‑
довища» («містерії»), складеного з восьми картин, схематично 
«получених особами й інтригою <...> Юди» 21, що подають основ‑
ні епізоди з подій християнського Страсного тижня, де кожен 
фрагмент має свою завершену емоційно‑знакову структуру 22. 

Загалом за стилістикою драма «Голгота» є синтезом укра‑
їнської барокової традиції релігійного театру (інтермедій) і 
того часних модерних європейських театрально‑релігійних 
сценіч них втілень, як наприклад, постановки «Єдерман» Макса 
Рейн гардта у Зальцбурзі (Німеччина).

Мабуть тому наприкінці 1936 року критик О. Кульчицький, 
аналізуючи історично‑релігійний репертуар «Заграви», вка‑
зує на його естетичну спорідненість із європейськими теат‑
ральними пошуками і формулює точний загальний висновок: 
«Сучасний театр іде з одного боку до переміни сцени на арену 
і екран, – з другого на дискусійну трибуну. Давня, за правила‑
ми вимог драматичного мистецтва побудована пєса, стає щораз 
частіше видовищем (Райнгардт, Желіє), або ідеольоґічною диску‑
сією (Шов)» 23.

Приблизно через два роки, виступаючи з приводу прем’єри 
«Голготи», В.  Блавацький заявить: «Окремою ділянкою теат‑
рального мистецтва є релігійний театр. Як не дивно, та все ж 
таки мусимо устійнити, що п’єс з релігійним змістом не ставив 
ні один галицький театр до війни й по війні, ба не чули ми про 

19 Релігійна містерія на сцені українського театру. Мета. Львів, 1936. 
12 квітня. Ч. 15–16 (261). С. 4–5.

20 «Голгота» у Львові. Неділя. Львів, 1936. 29 квітня. Ч. 16 (385). С. 11.
21 Релігійна містерія на сцені українського театру... С. 4–5.
22 Лаврентій Р. «Голгота» Григора Лужницького... С. 426.
23 Кульчицький  О. «Quo vadis» на українській сцені. Назустріч. Львів, 

1936. 15 жовтня. Ч. 20. С. 4.
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якусь виставу в цьому роді й по той бік Збруча (розуміється пе‑
ред війною, бо в теперішній большевицькій дійсності, звичайно, 
це річ неможлива). Маю на гадці, очевидно, професійні театри й 
тому не можу взяти під увагу виставлюваного недавно у Львові 
здебільша аматорськими силами “Посла до Бога” Меріям‑Луж‑
ницького. <...> Чому ж наших директорів театру і режисерів не 
захоплював релігійний репертуар, хоч би через свою яскраву 
теат ральність, як видовище? Пояснюю собі це в першій мірі не‑
достачею відповідних українських п’єс» 24.

Як зазначає відомий український театрознавець В.  Ревуць‑
кий, успіх «Голгофи» був стимулом, щоб створити іншу поста‑
новку «широкого релігійного видовища» 25. Була обрана повість 
Г.  Сенкевича «Камо грядеш» (Quo vadis), яку Г.  Лужницький 
інсценізував у двох частинах – «Вініцій і Ліґія» (5 картин: «Ко‑
хання», «У  палаці Нерона», «Хільо Хільонід», «В  Остріянум», 
«У християн») і «Смерть Нерона» (6 картин: «На Ате і на Фурії не 
забуду», «Пожежа Рима», «У тюрмі», «В цирку», «Камо грядеш», 
«Смерть Нерона»). Прем’єра відбулася 19 і 20 вересня 1936 року 
у Коломиї. Поза, безумовно, неординарним режисерським рі‑
шенням, безперечною акторською майстерністю (Нерон – Л. Бо‑
ровик, Вініцій  – Є.  Курило, Ліґія  – Н.  Лужницька, Петроній  – 
В. Блавацький, Попея Сабіна – В. Левицька, Євніце – М. Степова, 
Хілон – Я. Рудакевич, Апостол Петро – О. Неделко) і оригіналь‑
ною сценографією Л. Боровика новаторство цієї постановки по‑
лягала ще у застосуванні виразного комунікативного сценічного 
взаємозв’язку актора з глядачем. Тобто вистава була розрахова‑
на не тільки на духовно‑емоційний аспект сприйняття публіки, 
а вимагала від неї ще й певної інтелектуальної участі. Водночас 
у галицькій сценічній практиці вперше був застосований при‑
йом тривалої паузи, коли реалізація драматично цільних двох 
частин виходила за межі усталено замкнутого сценічного часу 
2–4‑х годин і розраховувалась на два театральні вечори. Це дава‑
ло можливість глядачеві вдумливо, навіть медитативно, осягну‑

24 Блавацький В. Українське Оберамерґав... С. 7. 
25 Ревуцький В. В орбіті світового театру. Київ ; Нью‑Йорк, 1995. С. 30.
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ти тематику і проблематику вистави 26. Поза тим, незважаючи на 
таке незвично ускладнене, багатовимірне залучення і підвищені 
вимоги до глядача, вистава, як згадував актор Є. Курило, у будь‑
якій місцевості завжди притягувала численну публіку 27. 

Отже, постановка драми Г. Лужницького «Голгота» та інсце‑
нізація повісті Г.  Сенкевича «Камо грядеш» (Quo vadis), визна‑
чальною ідеєю яких є «християнський дух, християнська мораль 
і етичні норми» 28 й новітні засоби їх сценічного втілення, у по‑
єднанні із сакральним змістом і модерною формою втілення, 
стали найпомітнішим і найяскравішим явищем модернізовано‑
го українського видовищного театрального руху, започаткова‑
ного «Українським молодим театром “Заграва”». Його ідейним 
натхненником був митрополит Української греко‑католицької 
церкви Андрей Шептицький, а художнім керівником і режисе‑
ром – учень геніального Леся Курбаса Володимир Блавацький.

26 Боньковська О. Театральне мистецтво на західноукраїнських землях... 
С. 30

27 Ревуцький В. В орбіті світового театру... С. 30.
28 Рудницький  Л. Драматургія Григора Лужницького. Записки Науково-

го товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. Львів  : НТШ, 1992. 
Т. CCXXIV. С. 187.
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КУЛЬТУРА НАЦІОНАЛЬНИХ 
СПІЛЬНОТ УКРАЇНИ:  

ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ  
(єврейські театри Києва)

Процеси глобалізації, які охопили практично всі країни сві‑
ту, крім позитивних змін, переважно в галузі економіки, інфра‑
структури, зовсім неоднозначно впливають на розвиток націо‑
нальних культур, нерідко призводячи до стирання національної 
самобутності, оригінальності, виникнення типового культур‑
ного продукту, зорієнтованого на середнього космополітичного 
споживача. Найбільший удар глобалізаційні процеси завдають 
тим видам мистецтва, що пов’язані з використанням «слова», 
яке несе значне змістовне навантаження. Це, наприклад, дра‑
матичний театр. Ще в більший зоні ризику знаходяться театри 
національних меншин, які не мають впливових закордонних 
митрополій, а  їхні мови є такими, що зникають через потужні 
асиміляційні процеси в країнах постійного проживання та від‑
сутність підтримки з боку держави і світового співтовариства. 
У  такому становищі перебуває український єврейський театр, 
що спирається на культуру мовою ідиш.

Київ завжди залишався одним з найбільших центрів єврей‑
ської культури, зокрема єврейського театрального мистецтва. 
Незважаючи на заборону єврейського театру в Російській імпе‑
рії, чимало театральних труп продовжувало існувати (напри‑
клад, колективи А.  Фішзона, М.  Генфера, М.  Сокола, Х.  Горо‑
децького, Д. Сабсая, Я. Співаковського та ін.). Це були пересувні 
театри, які ставили п’єси переважно на ідиші. Ці трупи гастролю‑
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вали українськими містами та містечками, нерідко навідуючись  
до Києва.

Однак справжній розквіт єврейського театру в Україні, зо‑
крема і в Києві, припадає на післяреволюційний час. Один за 
одним виникають експериментальні театральні колективи, але 
існували вони, як правило, нетривалий час, що пояснювалося 
нестабільністю політичної та економічної ситуації. Незважаю‑
чи на підтримку київської місцевої влади, недовго працювали 
і такі театральні об’єднання, як Єврейський художній театр та 
театр «Свів» 1.

У 1919 році видатний український і єврейський актор, режи‑
сер та театральний діяч, соратник Л. Курбаса та Г. Юри С. Сем‑
дор створив театральну студію «Онгейб» («Початок»), яка стала 
помітним явищем як в єврейському театральному мистецтві, 
так і в українському. Тут тривали сміливі творчі експерименти, 
покликані оновити єврейське національне мистецтво. До студії 
було залучено найкращі сили – акторів, які стали справжніми 
корифеями сцени, наприклад, Д.  Жаботинського, згодом за‑
служеного артиста УРСР, та Е.‑Р.  Камінську, згодом засновни‑
цю польського єврейського театру, яка отримала титул «матері 
єврейського театру»; художників  – О.  Тишлера, Н.  Шифріна, 
С. Шор 2.

З 1918  року в Києві активно працювало товариство «Куль‑
тур‑Ліга», що опікувалося збереженням та всебічним розвит‑
ком єврейської культури. Під її егідою 1919 року було створено 
теат ральну студію на чолі з оперним співаком і педагогом І. Ку‑
ніним, єврейським письменником Д.  Бергельсоном та режисе‑
ром Е. Лойтером. Педагогами у студії працювали: згаданий вище 
С. Семдор, режисер, учень В. Мейєрхольда О. Смирнов, польська 
актриса і театральна діячка С.  Висоцька. Зусиллями студійців 
під керівництвом І. Куніна та О. Смирнова було поставлено екс‑

1 Підопригора О. Єврейський театр. Нариси з історії та культури євреїв 
України / упоряд. Л. Фінберг, В. Любченко. Київ, 2009. С. 402.

2 Там само. С. 402–403.
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периментальні вистави за написаними ідишем творами відомих 
письменників 3. 

У 1922 році в Києві зусиллями Т. Люксенбурга було засновано 
перший стаціонарний єврейський театр – «Кунст вінкл» («Куто‑
чок мистецтв»). От як про цей дуже яскравий мистецький колек‑
тив написав у своїх спогадах колишній режисер Київського єв‑
рейського театру імені Шолом‑Алейхема М. Лоєв: «Хороший был 
театр, быть может, один из лучших. В нем собрался цвет еврей‑
ского театрального мира: Лия Бугова, Ива Вин, Мириам Лившиц, 
одна из лучших “мам” на еврейской сцене Шейндл Стрельская, 
многолетняя партнерша Эстер‑Рохл Каминской тихая и ласко‑
вая Софья Эйдельман, лучший исполнитель комических ролей 
Лазарь Калманович, актер и режиссер Марк Меерсон, который 
еще в 1906 году создал в Варшаве драматический ансамбль, ста‑
вивший пьесы Шекспира, Шиллера, Шолом‑Алейхема, Якова 
Гордина, уже упомянутый мною Дмитрий Жаботинский. Еще 
были Владимир Коралли 4 (тот самый, который позже станет по‑
пулярным эстрадным конферансье), Волф Шайкевич, Исаак Ра‑
китин – будущий организатор ряда еврейских театров. <...> Ста‑
вили спектакли уже известные нам по студии “Культур‑лиги” 
режиссеры А. Смирнов и И. Кунин, музыку писали Е. Шейнин и 
Кручинин, а сценографами были Марк Эпштейн и С. Зарецкий. 
Да, прекрасный был театр, с хороший репертуаром, отличными 
постановками, но без государственных дотаций он выжить не 
смог и распался» 5.

Репертуар театру був досить різноманітний, але в основу ес‑
тетики театру були покладені засади старої жанрово‑побутової 

3 Мелешкіна  І. Драматична студія Культур‑ліги. Створення єврей‑
ського театру нової доби. Єврейский мир Украины. URL  : http://ju.org.ua/ru/
publicism/432.html.

4 Володимир Пилипович Кораллі (справжнє ім’я – Вольф Фроїмович Кем‑
пер; 18 травня 1906, Одеса – 14 квітня 1995, Москва) – радянський естрадний 
співак та конферансьє, перший чоловік видатної співачки Клавдії Іванівни 
Шульженко.

5 Лоев М. Украденная муза. Киевский государственный еврейский театр 
имени Шолом‑Алейхема. Харьков; Киев; Черновцы. 1915–1950 гг. Киев, 2004. 
С. 49–50.
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школи. Через це колектив зазнавав критики з боку керівних ра‑
дянських органів. Трупу звинувачували в «невитриманості ре‑
пертуару» та «відриві від суспільства». У 1928 році «Кунст Вінкл» 
перетворився на Перший пересувний єврейський театр та про‑
існував до 1931 року 6. 

У  1928  році у Києві на руїнах попередніх театральних ко‑
лективів постав новий театр  – Державний єврейський театр 
(Київ ський ДЕРЖЄТ). Засновником останнього став виходець з 
харківського ДЕРЖЄТу  – режисер З.  Він, який привіз з собою 
плеяду акторів – Ш. Елішеву‑Гільдіну, Л. Хейфіца, Е. Дінора та ін. 
Трохи раніше прибула з Москви значна група акторів разом з 
відомим режисером Б. Вершиловим. Це – Е. Бонгард, П. Поме‑
ранець, Р. Яцовська, М. Ліхтенштейн, М. Ойбельман. Поповню‑
вався колектив і випускниками єврейського відділу Київсько‑
го театрального інституту, яким керував Б. Вершилов. Він же з 
1930 року очолював новостворений театр, намагаючись приви‑
вати акторам творчі принципи К. Станіславського та Є. Вахтан‑
гова, учнем яких був сам. Основою репертуару колективу стали 
твори як світової класики – Мольєра, Г. Ібсена, В. Шекспіра, так 
і сучасних єврейських та російських драматургів – П. Маркіша, 
А. Вевьорки, М. Погодіна, Н. Зархі та  ін. З приходом до театру 
Б. Вершилова значну частину репертуару складали п’єси героїко‑
революційної тематики.

Йосиф Колін (Гросс), відомий єврейський та російський ак‑
тор, учень легендарного Соломона Міхоелса, залишив такі спо‑
гади про Київський ДЕРЖЄТ: «Да, это была удивительная, за‑
мечательная труппа настоящих мастеров. Это был еврейский 
художественный театр в полном смысле этого слова. И  это не 
случайно. Руководил тогда этим театром непосредственный уче‑
ник и соратник великого Константина Сергеевича Станиславско‑
го – Борис Ильич Вершилов. Это был первый еврейский Театр, 
который на деле руководствовался знаменитой системой велико‑
го новатора и гениального ученого сцены  <...> Реалистическая 
манера исполнения артистов покорила зрителей. Этот изуми‑

6 Підопригора О. Єврейський театр... С. 407.
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тельный театр принес на сцену новый репертуар, новые темы. От‑
лично на сцене этого театра игрался спектакль “Улица радости”. 
Какой это был богатый актерский спектакль! Какие изумитель‑
ные актерские удачи! В спектакле развернул свою богатырскую 
мощь большой мастер еврейской сцены Калманович. Какой это 
был удивительный актер! Здесь, в этом замечательном произве‑
дении, я впервые увидел большого еврейского артиста Мозеса Да‑
видовича Лихтенштейна, с которым мы впоследствии работали 
вместе и стали большими друзьями. Это был художник большой 
покоряющей правды, умный, с тончайшим юмором. А как вели‑
колепен был Лихтенштейн в спектакле “Ботвин”! 

У меня буквально проходит дрожь по телу, как только вспо‑
минаю это созвездие мастеров Киевского ГОСЕТа: Жаботин‑
ский, Шайкевич, Днепров, Яцовская.

К великому сожалению, ушла эта великая плеяда артистов, 
и нигде не найдешь слов памяти об этих замечательных творцах. 
Это был театр современный в полном смысле этого слова. Это 
был театр большой культуры. Это был театр Станиславского.

Спектакли “Улица радости”, “Ботвин”, “Дрейендикс флигл”, 
которые мне довелось увидеть в то лето тридцать второго года в 
Киевском еврейском театре, доставили огромное наслаждение и 
глубоко сохранились в моей памяти» 7.

Цей театр зазнав багато поневірянь  – зневагу та приховану 
протидію чиновників, реорганізації, евакуації, вигнання з Киє‑
ва, репресії та знищення.

У 1934 році, у зв’язку з перенесенням столиці України з Хар‑
кова до Києва, більша частина трупи Харківського ДЕРЖЄТу 
влилася в однойменний київський колектив. Це в цілому не 
вплинуло на репертуар та творче обличчя театру. Він зберіг свій 
реалістичний напрям 8. 

7 Колин (Гросс) Иосиф Моисеевич. Кино-театр.ru. URL : http://www.kino‑
teatr.ru/kino/acter/m/sov/29004/bio/.

8 Полякова Ю. Переведення Державного єврейського театру з Харкова до 
Києва: політичні вимоги та мистецька практика. Від України до УРСР. Мате-
ріа ли Всеукр. наук. конференції до 80-річчя перенесення столиці радянської 
України до м. Києва, м. Київ, 12 грудня 2014 р. Київ, 2015. С. 141–147.
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У Києві 1937 року з ініціативи дитячого письменника В. Гу‑
тянського, його дружини літературознавця Б.  Корсунської та 
режисера Г. Сороки було створено також єврейський театр для 
дитячої публіки – Єврейський театр ляльок. 

У 1929 році у Києві С. Вайншельбаум створив студію, на базі 
якої 1931  року виник єдиний у СРСР Єврейський дитячий пе‑
дагогічний театр при Українському театрі юного глядача, зго‑
дом  – самостійний Єврейський театр юного глядача. Провід‑
ними акторами трупи були Д. Булкіна, Е. Гурінова, С. Лейман, 
Ю.  Глебицький. Колектив поповнювався випускниками єврей‑
ського відділу Київського театрального інституту. У  театрі 
йшли вистави за п’єсами як класиків єврейської літератури (Шо‑
лом‑Алейхема, Я. Дінзон), так і сучасних авторів (О. Бруштейн, 
М. Гершензона, М. Пінчевського та ін.). До співпраці було залу‑
чено блискучого режисера М. Норвида і талановитого художни‑
ка М. Драка 9. 

Зміна національної політики радянської влади призвела до 
тотального нищення єврейської національної культури. Напри‑
кінці 1930‑х  років єврейські театри по всій України ліквідову‑
валися, зокрема припинили своє існування Єврейський театр 
ляльок та Єврейський театр юного глядача. У 1940 році було роз‑
формовано єврейський відділ Київського театрального інститу‑
ту, що готував кадри для мережі єврейських театрів. Політика 
державного антисемітизму посилювалася масовими репресіями 
проти єврейської інтелігенції, що розпочалися у 1930‑х роках та 
тривали до кінця «правління» Сталіна. 

У 1944  році Всеукраїнський  державний єврейський театр 
(так називався об’єднаний ДЕРЖЄТ) повернувся з евакуації 
до Києва, де розпочав свою роботу. З нагоди 20‑річчя існуван‑
ня йому було присвоєно ім’я Шолом‑Алейхема. Але все частіше 
лунали на адресу театру звинувачення у «національній обмеже‑
ності». Згодом театр було «тимчасово» переведено до Чернівців, 
а в лютому 1950 року взагалі ліквідовано. Так закінчилася слав‑

9 Підопригора О. Єврейський театр... С. 407.
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на епоха розквіту єврейського театрального мистецтва Києва  
та України 10. 

Треба зазначити, що популярність єврейських театрів в Украї‑
ні та Києві, зокрема, спиралася на значне єврейське населення, 
яке своєю рідною мовою вважало ідиш та широко послугову‑
валося ним у побуті. За переписом населення Киє ва 1919 року, 
 євреї були третім за чисельністю етносом міста – 114 524 особи, 
що складало 23,64 % всіх мешканців, а за переписом 1926 року, 
вони посідали другу позицію після українців – 140 256 осіб, що 
складало 27,39 % киян. Мову ідиш своєю рідною за переписом 
1927 року вважали 16,04 % київських євреїв.  До того ж єврей‑
ські театри були добре забезпечені як професійними кадрами, 
так і різноманітним та якісним репертуаром. По‑перше, незва‑
жаючи на спротив російської імперської влади, єврейська теат‑
ральна культура мала вже певні надбання: досвід існування 
 театральних колективів та єврейський національний репертуар, 
створений мовою ідиш низкою єврейських письменників. По‑
друге, серед інтелігенції Російської імперії була значна частка 
музикантів, художників, акторів, режисерів єврейського похо‑
дження, які пам’ятали про своє національне коріння та готові 
були працювати на процвітання єврейського театру. По‑третє, 
на хвилі революційного ентузіазму виникла нова генерація дія‑
чів єврейської літератури та мистецтва. Враховуючи національ‑
ну толерантність 1920‑х  років, все це призвело до культурно‑
го вибуху. 

Але недостатнє державне фінансування, а згодом антисеміт‑
ська та асиміляторська політика радянської влади, ідеологічний 
тиск, масові репресії призвели до знищення не тільки єврей‑
ських театрів, а й культури українських євреїв узагалі.

Відродження єврейського театру в Україні та Києві розпоча‑
лося лише наприкінці 1980‑х  років, але демографічна ситуація 
докорінно змінилася: на 1989  рік чисельність київських євреїв 
скоротилася до 100 584 осіб, що складало всього 3,91 % населення 

10 Детальніше про долю театру див.: Лоев М. Украденная муза... С. 53–142; 
Мелешкіна І. Зоря і смерть Київського «ГОСЕТу» (До 75‑річчя створення Київ‑
ського державного єврейського театру). Просценіум. 2003. № 3 (7). С. 19–26.
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міста, а  2001  року євреїв‑киян було всього 17  962  особи, тобто 
0,7 % містян. З них на 2001 рік своєю рідною мовою ідиш вважа‑
ли лише 2,4 %.

Враховуючи вищезазначене, єврейські театри нової доби ба‑
зували свій репертуар на російськомовних перекладах єврей‑
ських письменників, зокрема Шолом‑Алейхема. Широко вико‑
ристовувалися етнографічні, фольклорні мотиви. Порятунком 
були музичні та хореографічні вистави. Яскравим явищем став 
театр «Мазлтов», заснований 1988 року у Києві з ініціативи ак‑
тора та режисера Г. Мельського. Спочатку «Мазлтов» існував як 
студія, тому серед акторів були як професіонали, так і аматори. 
Оскільки мовних обмежень не було, то колектив склався бага‑
тонаціональний. Художньому керівнику вдалося залучити до 
співпраці блискучих фахівців – балетмейстера А. Рубіну, музи‑
канта – А. Свято горова. Консультантом низки постановок була 
М.  Котлярова, колишня актриса Московського ДЕРЖЄТу,  яка 
працювала з С.  Міхоелсом. Вистави театру  – «Кривавий жарт, 
або Важко бути євреєм», «Вечір єврейської музики і балету» 
(обидві – 1988), «І це – на краще» за мотивами п’єси «200 тисяч, 
або Великий виграш» Шолом‑Алейхема (1990), «Фрейлехс» («Ве‑
сільний карнавал») за З.  Шнеєром на основі єврейського му‑
зичного фольклору (1992), «Весільний кортеж» за Л. Якобсоном 
(1993), «Містер Сковорода» Г. Татарченка (1994) – користувалися 
великим успіхом у киян. Колектив багато гастролював, зокрема 
виступав у Москві, Мінську, Бухаресті, Варшаві, Чикаго, Нью‑
Йорку, Філадельфії. У 1998 році через економічні труднощі театр 
припинив своє  існування 11. 

Сьогодні в столиці України діють професійні єврейські теат‑
ральні колективи. Один з них – «Нешоме» (з івриту – «душа») – 
виник у 1997 році. Ініціатором створення його стала музикант, 
лауреат різних конкурсів єврейського мистецтва І.  Портнова, 
вона – музичний та художній керівник театру. Актори театру – 

11 Киевский еврейский театр «Мазлтов» : буклет. Киев, 1993; Алла Рубина: 
«Хочу, чтобы они танцевали душой...»  / интервью взяла Н.  Зубарева. Зерка-
ло недели. 1995. 2–9  июня. Вып.  22. URL  : https://zn.ua/SOCIETY/alla_rubina_
hochu,_chtoby_oni_tantsevali_dushoy.html.
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В.  Портников, І.  Клечак, В.  Михальчук та інші  – працюють на 
громадських засадах. Не має театр також постійного примі‑
щення та державної допомоги. Основою репертуару є музично‑
хорео графічні вистави 12.

Ще один київський єврейський театр – Єврейський музично‑ 
драматичний театр імені  Шолома‑Алейхема (ЄМДТ)  – пози‑
ціонує себе як спадкоємець традицій Київського ДЕРЖЄТу. 
Створений він був 1990 року актором А. Фрейдлісом, онуком ко‑
лишнього художнього керівника Київського ДЕРЖЄТу М. Гольд‑
блата. Репертуар театру є різноплановим: це драматичні твори 
І. Беше віса‑Зінгера, Б. Брехта, Лесі Українки, а також мюзикли, 
програми єврейських пісень та жартів. Театр також не має свого 
приміщення та державної фінансової підтримки 13.

Підсумовуючи вищезазначене, виникає питання: як довго ще 
будуть існувати єврейські театри в Києві та Україні?

12 Київський театр єврейської пісні «Нешоме». URL : http://www.primetour.
ua/uk/excursions/theatre/Kievskiy‑teatr‑evreyskoy‑pesni‑Neshome.html.

13 Єврейський музично‑драматичний театр імені Шолом‑Алейхема. URL : 
http://www.primetour.ua/uk/excursions/theatre/Evreyskiy‑muzyikalno‑dramati‑
cheskiy‑teatr‑im‑SHolom‑Aleyhema.html.
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МІФОПОЕТИЧНЕ КІНО В УКРАЇНІ 
ЯК МЕХАНІЗМ ОПОРУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

І СТАНДАРТИЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ

Опір процесам глобалізації є надзвичайно необхідним у сві‑
ті, в якому домінує медіа‑культура. Величезна кількість незрідка 
неструктурованої інформації, її некритичне засвоєння створює 
великі можливості для маніпулювання масовою свідомістю. 
Кіно є практично найдієвішим інструментом маніпулювання та 
міфологізації – від самих його початків і до перших двох десяти‑
літь ХХІ ст. 

Міфопоетичне кіно є одним із проявів неоміфологізму, або ж 
синтезу міфу, фольклору, ритуалу. Цей синтез є одним із ефек‑
тивних інструментів опору глобалізації. В європейській літера‑
турі та мистецтві ХХ  ст. неоміфологізм став важливим факто‑
ром мистецького життя, зокрема, щодо формування механізмів 
впливу на масову аудиторію. 

Як відомо, міф характеризується здатністю витворювати ці‑
лісну картину світу. За патріархального суспільства він дістав 
функцію носія синкретичного знання, яке дозволяло людині 
поєднувати осягнення побутово‑психологічних реалій з уявлен‑
нями про життя загальноісторичне, на рівні Космосу, народних 
оповідей про богів та героїв. Це стереоскопічне знання поступо‑
во руйнується упродовж ХІХ і особливо у ХХ ст., коли стихій‑
ність міфотворчості поступово витісняється її раціоналізова‑
ністю, появою Автора, який дистанціюється від відтворюваного 
ним світу. 

Зрештою, йдеться про свідому гру образами‑міфологемами. 
При цьому виникають набагато складніші лінгвістичні кон‑
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струкції. Бо якщо «міфологічний опис принципово монолінгвіс‑
тичний – предмети цього світу описуються через такий же світ, 
побудований таким же чином», то «неміфологічний опис уповні 
полілінгвістичний – посилання на метамову є важливим саме як 
посилання на іншу мову» 1 

Міф у контексті культури кінця ХХ – початку ХХІ ст. набуває 
нового статусу. Тенденції руйнування цілісного образу світу усе 
частіше урівноважуються саме через явище міфу, для опису яко‑
го гуманітарні науки знаходять нові і нові інструменти. Понад те, 
сама наука починає використовувати концепції та моделі саме з 
міфології. Цікаво, що саме кінокультура дає чи не найвиразніші 
приклади для науки такого міфологічного мислення – від «Зем‑
лі» Олександра Довженка до фільму «Голуб, що сидів на гілці, об‑
мірковуючи буття» (2014) шведського режисера Роя Андерсона. 

Міфопоетичне мислення як засіб творення цілісної картини 
світу справді опонує тенденціям глобалізації і стандартизації. 
Так було упродовж 1920‑х років, коли українське кіно розпочало 
процес формування цілісного уявлення про національну історію 
України і українства («Звенигора», «Арсенал», «Земля» О.  Дов‑
женка, «Злива», «Коліївщина», «Прометей» Івана Кавалерідзе). 
Процес, який було брутально обірвано адміністративними ме‑
тодами, метою було повернення до імперських «глобалістських» 
моделей, які мусили нівелювати прояви національної індивідуа‑
лізації – як на рівні особистісному, так і на рівні національному. 
Так трапилось і на рубежі 1950–1960‑х років, коли лібералізація 
державного та суспільного життя у постсталінський період по‑
кликала до життя новий культурний та громадський спротив. 
Як підсумок, з’ява такого явища кінематографа, яке у критиці 
дістало назву «українське поетичне кіно». 

Поетичне кіно
Поняття «поетичне кіно» виникло у 1920‑х роках, коли в кі‑

нематографі запанував монтажний метод опрацювання відзня‑
того матеріалу. Монтаж коротких планів справді покликував у 

1 Лотман Ю. Статьи по семиотике и топологии культуры : в 3 т. Таллин : 
Александра, 1992. Т. 1. С. 59.
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культурній пам’яті техніку літературного вірша, відтак зрозумі‑
лими є, скажімо, відомі тексти режисера Сергія Ейзенштейна, де 
він аналізував поеми Олександра Пушкіна як монтаж окремих 
поетичних планів. 

Крім того, відштовхувались від звичної для літератури і лі‑
тературознавства дихотомії Поезія  / Проза. У 1927 році Віктор 
Шкловський, у  статті «Поезія і проза в кінематографії», писав: 
«Існує прозаїчне і поетичне кіно, і це є головним поділом жан‑
рів, вони відрізняються одне від одного не ритмом, чи не ритмом 
тільки, а переважанням технічно‑формальних моментів (у пое‑
тичному кіно) над смисловими, причому формальні моменти 
замінюють смислові, визначаючи композицію. Безсюжетне кіно 
є “віршованим” кіно» 2. Одначе упродовж 1930–1950 років пере‑
могло «прозаїчне» кіно, з його домінацією оповідної, фабулярної 
структури. Відкрита умовність узагалі була поставлена під сум‑
нів – як в кіно, так і в театрі, де мистецькі установки Леся Кур‑
баса та Всеволода Мейєрхольда були офіційно визнані як «зло‑
ворожі», ідеологічно «шкідливі», оскільки несли в собі пафос 
ствердження особистісного  – на противагу колективістським 
установкам нового суспільства і нової держави. 

Реанімація поетичного кіно наприкінці 1950‑х була пов’язана 
з відновленням інтересу до особистості і особистісного. «Ма‑
ніфестальним» у цьому зв’язку став фільм «Летять журавлі» 
(1957) Михайла Калатозова, з  камерою геніального оператора 
Сергія Урусевського. Саме погляд оператора визначив доміна‑
цію суб’єктивного в картині. Драма часу, драма епохи постала у 
фільмі як трансформація особистісних установок, які вочевидь 
виламувались за межі колективістської свідомості. На тривалий 
час рухлива камера, з усією незвичайністю ракурсів і поглядів на 
світ, починає окреслювати магістраль кінематографічних пошу‑
ків. Може, найприголомшливішим її проявом став інший фільм 
Калатозова і Урусевського  – «Я  – Куба» (1962), де камера ніби 
«пише» екранні полотна довжелезними планами і безкінечними 
«мандрівками» людини з кіноапаратом; видавалось, що прокла‑

2 Шкловский В. За сорок лет. Москва : Искусство, 1965. С. 98–99. 
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мований ще у 1920‑х ідеал кіно як «камери‑стіло», камери, що 
пише, подібно до авторучки, близький до реалізації. 

Що стосується українського кіно, то йдеться передусім про 
фільм «Дорогою ціною» (1957, екранізацію однойменної повісті 
Михайла Коцюбинського) режисера Марка Донського. В  ньо‑
му уже прозирають обриси майбутніх «Тіней забутих предків» 
(1965) Сергія Параджанова. Передусім в оперті на обрядово‑ри‑
туальне дійство, яке визначає чималу кількість фільмових епізо‑
дів. Тим самим «символізація екранної реальності, її предмет‑
ного світу виявила під ногами твердий ґрунт, знайшла серйозне 
обґрунтування саме в функціонуванні предмета в обряді, коли 
його магічне, символічне значення виходить на перший план, 
але не перекреслює повсякденне, прагматичне» 3.

Ще одне джерело поновлення поетичного кіно – радикальне 
посилення впливу деяких національних шкіл образотворчого 
мистецтва, передусім школи закарпатського живопису (Йосип 
Бакшай, Андрій Коцка, Федір Манайло та ін.). Властива їй уста‑
новка на акцентовану декоративність, живописність вплинула 
на багатьох. Найяскравіший приклад – творчість Тетяни Яблон‑
ської, саме впливом закарпатських живописців вона сама пояс‑
нювала той поворот від реалістично‑побутового до декоративно‑ 
живописного малярства, який відбувся у її творчих пошуках. 

Виставка одного із закарпатських художників Федора Манай‑
ла, влаштована в Києві на початку 1960‑х років, справила дуже 
сильне враження і на Сергія Параджанова. Так само, як і твор‑
чість іншого художника, Григорія Гавриленка. Відтак не дивно, 
що установка на фотографічність кадру змінюється орієнтацією  
на живопис чи принаймні графічність (у  тому числі чорно‑бі‑
лість, як у фільмі «Криниця для спраглих» Юрія Іллєнка) зо‑
браження. А головне – за тим стояли пошуки вислідів архаїчної 
свідомості, чий енергетичний культурний потенціал міг проти‑
стояти індустріальному знеособленню та універсалізації. 

3 Марголит  Е. Советское киноискусство. Основные этапы становления 
и развития (Краткий очерк истории художественного кино). Киноведческие 
 записки. Москва, 2004. № 66. С. 195. 
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Треба сказати, що у перших своїх фільмах Параджанов рідко 
виявляв це вміння – виводити на поверхню ті висліди архаїки, 
візуалізувати її. У «Першому парубкові» (1959), до прикладу, він 
відтворював звичну для соцреалістичного кіно історію про ко‑
лектив, що об’єднується в ім’я поважної мети і, принагідно, ви‑
правляє непутящого хлопця (у головній ролі зняли актора, дуже 
схожого на Петра Алейникова, що посилювало подібність – у чо‑
мусь іронічну – з фільмами Івана Пир’єва і Леоніда Лукова). По‑
дібні фабули ще не стали тоді архаїкою, вони тільки модернізу‑
валися на ґрунті більшої життєвості, достовірності. 

І от «Тіні...». Передбачалося, екранізація повісті Михайла Ко‑
цюбинського стане чимось на кшталт українського «Ромео і Джу‑
льєтти», тільки з класовим відтінком  – про майнову нерівність 
двох сімей, яка й визначила трагедію любові двох молодих людей.

Висловлювання Параджанова пізнішого часу дозволяють 
стверджувати: щось подібне і передбачалося зняти. Одначе зу‑
стріч із гуцулами багато що примусила змінити. Насамперед у 
розумінні зашкарублості, вікової застиглості сфери колективно‑
го підсвідомого. Син антиквара і сам стихійний антиквар, збирач 
і дарувальник речей, що зберігають ауру старовини, Параджанов 
цінував у них передусім вивершену, музейну красу. І раптом – 
уже в процесі зйомок  – виявилося, що цей світ живий, понад 
те – наповнений смисложиттєвими цінностями. Тим самим вну‑
трішня стратегія творчого пошуку, що вже жила у свідомості Па‑
раджанова, почала реалізовуватися. Де в чому вона римувалася 
зі стратегіями, властивими, скажімо, сюрреалістам, тим, що пра‑
цювали в європейському мистецтві ще у 1910–1920‑х роках (і чий 
вплив, додамо, зберігається досі). Досить пригадати їхнє захоп‑
лення культурою народів Океанії або американських індіанців. 
А  найбільше наближає українського режисера до сюрреалізму 
те, що – починаючи з «Тіней...» – його також починає цікавити 
не стільки «структура форм», скільки безпосереднє призначення 
тих або інших ритуалів і функціональних предметів. 

Під час зйомок – ніякої умовності: усе по‑справжньому. Тут 
не грали обряди, не було ніякої формалізації  – для гуцулів це 
було звичайне життя. Точніше сказати, це була звичайна мова 
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їхнього спілкування з навколишнім світом. Заклинали духів 
не тому, що це красиво і так належить робити до свята, просто 
боялися, щоби ті духи не напакостили, не загубили врожай, не 
нашкодили здоров’ю. Відтак мова і мовлення людей адекватні 
природі (хитрувати собі на шкоду), відтак усе мусить відобра‑
жатися адекватно. Знак є відбитком реального світу, він працює 
лише в тих випадках, коли поєднаний з дією, спрямованою на 
визначений об’єкт. Тому буття тут є мовою, тією самою, якою 
говорить людина з непокаламученою свідомістю, свідомістю, не 
засміченою порожніми, нікчемними ідеологемами (знов‑таки, 
філософія мови у сюрреалістів багато в чому виходить з подібно‑
го засновку: мова сама по собі ніщо, коли в ній відсутні життєво‑
практичні смисли і значення). 

Це був початок 1960‑х в СРСР – час, коли радянська обряд‑
ність почала втрачати силу. Чахло й ідеологічно насичене слово, 
що заклинало майбутнє, волало до нього як до єдиного виправ‑
дання недосконалості сьогоднішнього дня. Те, що повинно було 
витиснути, замінити старі засоби реалізації підсвідомих праг‑
нень, вочевидь пробуксовувало. Тим більшим одкровенням ста‑
ло відкриття фільмом тієї реальності – живої реальності – якою 
є начебто архаїчний шар свідомості.

Камера оператора Юрія Іллєнка виявилася спроможною про‑
никнути й у підсвідомість окремої людини. Саме в подібних епі‑
зодах ми знаходимо риси сюрреалістичної поетики. Частіше за 
все це вловлення роботи підсвідомості в пограничний момент, 
на рубежі життя і смерті. От гине, від удару по голові, батько Іва‑
на (той самий Петро), і перед його внутрішнім зором спалахують 
силуети червоних коней, що пролітають повільно. Після такого 
ж удару по голові починається агонія в його сина, уже в фіна‑
лі стрічки – і в страшному напівсні він повільно занурюється в 
царство мертвих, де зустрічається зі своєю коханою Марічкою...

Власне, ще після смерті Марічки Іван занурюється в якусь 
нірвану. Звідти його намагаються  – усім патріархальним гур‑
том – витягти, але він усе ще перебуває в стані загальмованос‑
ті, напівсну. Він, людина, зліплена з колективістської душі і тіла, 
випадає в індивідуальний простір, на саме його дно. За кадром 
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і в кадрі звучить багатоголосся його одноплемінників, своєрід‑
ний хор, що намагається віднайти рецепт ліків від самотності. 
Женити – ото найпростіше. Повернути в коло циклічного, сіль‑
ськогосподарського життя. Проте знову і знову свідомість Іва‑
на виявляє в собі пробоїни, отвори, через які виливається його 
душа. Вона противиться, вона більше не може існувати в цьому 
колективістському здоровому тілі.

Здоровому, так, адже воно по‑справжньому красиве. Краси‑
ве тілесно, матеріально. Та людина уже відчула іншу реальність, 
куди, слідом за коханою, і рушить. На жаль, та реальність смер‑
тельна, там  – небуття. Одначе душа обирає смерть, а  з нею  – 
свободу, не обтяжену нічим. Якусь надреальність, що підриває 
звичні уявлення про людське життя. 

У мистецтві соціалістичного реалізму, який домінував у ті 
часи, героєм є людина, що пробивається з власної недосконалос‑
ті, із «німоти» і «темноти» до «слова» і «світла». У «Тінях...» бачи‑
мо щось протилежне – людина повертається в дословесну «тем‑
ноту» з тим, аби віднайти самого себе, якісь фундаментальніші 
цінності. На світлі, на сонці, під колективістським контролем 
відбувається надто багато потворного і страшного. Утопія по‑
будови світу на розумних, контрольованих раціо началах, дис‑
кредитована. Бунт проти цього – багато в чому сюрреалістський 
бунт. Виникає установка на іншу психічну, світоглядну, ідеоло‑
гічну реальність. Ту, що не управляється раціональними засо‑
бами, до неї неможливо прикріпити нитки, за допомогою яких 
ляльководи намагаються нами управляти.

Отже, фільм «Тіні забутих предків» відшукав ресурси про‑
тистояння усередненню, колективістській стандартизації в на‑
родній культурі, обрядах, фольклорній поетиці  – і  тим самим 
винайшов можливості виявлення особистості в надрах патрі‑
архального колективу, ворожого проявам індивідуального, осо‑
бистісного. У  цьому спостерігається певна парадоксальність, 
яка, одначе, простежується й в інших світоглядно‑стильових на‑
прямках мистецтва ХХ ст. (той же сюрреалізм).

Через рік після «Тіней...» Юрій Іллєнко зніме, уже як режисер, 
картину «Криниця для спраглих». За сценарієм Івана Драча, для 
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якого «Криниця...» була дипломною роботою на Вищих сценар‑
них курсах у Москві. Проте у фільмі є деякі суттєві відмінності 
від сценарію. Передусім у тому, що режисер обирає нетрадицій‑
ний для України сільський пейзаж. Замість біленьких хат, що 
потопають у зелені й квіті яблуневих і вишневих садів, грудастих 
квітучих молодиць, ми бачимо село, котре заносить піском і де 
залишилися самі лишень старі люди. Інші розлетілися хто куди, 
але неодмінно по великих і малих містах.

Дід Левко Сердюк (Дмитро Мілютенко) також залишився сам, 
без дітей... Від розпачу він розсилає телеграми про свою смерть. 
Діти з’їжджаються і проводять один день із батьком. Тільки не‑
живі вони якісь – навіть коли починають жартувати і грати. У їх‑
ньому дитинстві було не так, тому старий і чує, внутрішнім слу‑
хом своїм, дитячі голоси. Тоді вони були єдиним цілим, батьки і 
діти, а тепер їх не дослухаєшся, не втрапляють у резонанс. Хіба 
що через поріг смерті хтось руку подасть – як в епізоді, коли при‑
ходить повідомлення про загибель сина‑льотчика. 

Смерть узагалі тут не розділяє, а  з’єднує. Дружина померла 
давно, проте усе ще носить воду з криниці, яку чистить Левко. 
Суто сюрреалістичний прийом – спілкування з мертвими за до‑
помогою сновидінь, що руйнують звичні зв’язки. У дні сьогод‑
нішньому минуле, мертве опредметнюється у щось неорганіч‑
не, стверділе. Солдати війни – у сні, у спогаді живі і справжні. 
Тільки їх знеособили, позбавили плоті, поставили на п’єдестал 
у вигляді потворного пам’ятника. Відтак сюрреальні сни проти‑
стоять начебто документальній сучасній реальності, із якої піш‑
ла жива вода пам’яті, пішла сама ця пам’ять. Вихід один – повер‑
нутися до початків, родити нових дітей і нове життя. 

У фіналі дід переносить яблуню на нове місце, а за ним йде ва‑
гітна невістка. У неї починаються пологи, вона з усмішкою при‑
слухається до імпульсів нового життя... Оптимістичний фінал 
трагічної, по суті, картини. Її тоді ж, у 1965‑му, заборонили спеці‑
альною постановою ЦК Компартії України. Вийшовши в прокат 
уже в ліберальні часи, у 1987‑му, вона вразила подібністю до тих 
пейзажів, які транслювалися тоді у фільмах і телепрограмах про 
Чорнобильську катастрофу. Руйнація соціуму, самого середови‑
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ща побутування людини були вгадані Іллєнком. Режисер спро‑
бував підірвати той еволюційний процес, що призвів до Чорно‑
биля, одначе сила мистецтва була пригнічена, репресована. 

Фільм Іллєнка у критиці потрактовано як авангардизм, хоча 
в ньому домінують ірреальні, ірраціональні мотиви. Проте, коли 
брати авангардизм як загальноєвропейське явище, в  ньому та‑
кож знаходяться суголосні за світоглядом твори і автори.

Міфопоетичне кіно
Більшість фільмів 1960–1970‑х  років, які у критиці відно‑

сились до явища поетичного кіно, було зроблено не стільки за 
фольклорними (як прийнято думати) джерелами, скільки за 
літературними творами – Коцюбинського, Миколи Гоголя, Ва‑
силя Стефаника чи, до прикладу, Важи Пшавела, як у грузин‑
ській стрічці «Моління» (1967) Тенгіза Абуладзе, знятого укра‑
їнським оператором Олександром Антипенком. Творами, що 
насичені міфологемами, які багато в чому визначають людську 
свідомість. Фільми, поставлені за цими літературними текста‑
ми, ще більше увиразнюють питому міфопоетичність творів, 
покладених в основу світоглядної та жанрово‑стильової кон‑
струкції. Відтак варто говорити не просто про поетичне, а про 
міфо поетичне кіно.

За приклад візьмемо два фільми Юрія Іллєнка – «Вечір на Іва‑
на Купала» (1968) та «Білий птах з чорною ознакою» (1971).

«Видовище було настільки несподіваним, що просто очам не 
вірилось: схилом глухого яру, який зникав у бездонній глибині, 
повільно пересувалась людина з відром фарби і пензлем в руках. 
Швидкі та впевнені рухи пензля по‑чаклунському перетворюва‑
ли колір кам’яного урвища, трави, дерев, що росли з ущелин. Ви‑
гляд яру змінювався у нас на очах.

Це дивне, загадкове видовище мимоволі змусило пригада‑
ти легенду про шостий день сотворіння світу, коли всевишній 
завершував останню підготовчу роботу на землі. Одначе біб‑
лійна асоціація тут же зникла, налякана ревищем машин, що 
над’їхали <...> Почалося звичне кінематографічне дійство – уста‑
новка апаратури, репетиція з акторами, зйомка.
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Все це відбувалося у живописних околицях села Бучаки, роз‑
ташованому на високому правому березі Дніпра, кілометрів за 
двісті від Києва. Тривали зйомки фільму Юрія Іллєнка “Вечір на 
Івана Купала”. Стояла осінь 1967 року» 4.

Так описував московський кінознавець Валерій Фомін вра‑
ження від побаченого. Чимось вони нагадують мемуарну статтю 
Сергія Ейзенштейна «Народження майстра» про перегляд Дов‑
женкової «Звенигори». І там було відчуття «чогось гоголівсько‑
го», химерного, фантастичного. Тільки тут в основу драматургії 
стрічки і покладено знамениту повість Миколи Гоголя. З дода‑
чею деяких власне фольклорних джерел. Український народний 
театр, вертепна драма, містерії, карнавальна химерія «похиту‑
вання» верху й низу...

Є тут ще одне джерело – кінематографічне. Німецький кіно‑
експресіонізм 1920‑х років. Там так само домінантною була плас‑
тика, акторові належало бути складовою кадрової композиції. 
Фактурою фізичної реальності нехтували і охоче міняли її на 
декоративні площини. В  буквальному розумінні перефарбову‑
вали і перебудовували все, на що націлювалося око кінокамери. 
Почасти так само було і під час зйомок «Тіней забутих предків». 
Потому, у «Криниці для спраглих», Іллєнко ненадовго відмовля‑
ється від кольору й гостроти ракурсів, а  власне від активності 
камери. У «Вечорі...» ця «сума технологій» повертається знову.

Село Бучаки обрано не випадково – саме там Іллєнко знай‑
шов виразний ландшафт. «Географічне середовище, – розповідав 
режисер Фоміну, – бездонний яр, провали в землі – допомогло 
конкретизуватися головному пластичному та філософському за‑
думові фільму. Провали – це безодні у людській совісті, це від‑
чуття пекла, яке живе в душі людини, що вчинила зло; це без‑
кінечне падіння в безодню» 5.

Відтак не дивно, що центральний епізод фільму знято саме 
в урвищах яру. Продавши душу зловісному Басаврюкову, Петро 
падає все нижче, аби убити малого Івася і тим купити собі злата‑
срібла. Та пам’ять перемкне – той епізод зітреться у свідомості: 

4 Фомин В. Пересечение параллельных. Москва : Искусство, 1974. С. 102.
5 Там само.
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можна жити – не тужити, любов дівчини відвойовано, мети до‑
сягнуто. Засоби не мають в реальному людському житті якогось 
принципового значення...

Одначе ж совість не є чимось ефемерним – і  свідомість му‑
читься неясними образами того, що сталося. Допоки не при‑
гадає усе, що сталося. І  моральні тортури у буквальному сенсі 
спалюють людську душу й тіло. Коли ти обираєш зло як засіб 
розв’язання життєвих проблем, знай – рано чи пізно цей вчинок 
розірве твою свідомість. Перед нами розгортається притчова іс‑
торія, а в ній певне мораліте є чимось неодмінним.

Одне із творчих завдань, що ставив перед собою автор стрічки 
(разом з оператором фільму Вадимом Іллєнком), – укрупнення, 
узагальнення кольору. Цього вимагав сам вибір жанру філософ‑
ської притчі. До прикладу, режисер пояснював в інтерв’ю В. Фо‑
міну: «Жовто‑золотавий колір, який проходив через усю картину, 
в кульмінаційному епізоді заповнює увесь екран, щоби тут таки 
трансформуватися в червоний (це було зроблено за допомогою 
кольорової соляризації. – В. Ф.). Тут у кольорі втілювалися й зі‑
штовхувалися уявлення “золото – щастя” і “кров – відплата”. Ха‑
рактерне для притчі укрупнення драматургійних категорій ви‑
магало і укрупнення кольору». До цього покликував і сам Гоголь, 
у чиїй прозі важливим є кольоропис – екстатичний, а чи й екс‑
пресіоністичний. Сам Іллєнко наводив приклади: «На пне пока‑
зался сидящим Басаврюк, весь синий, как мертвец. <...> Ведьма 
топнула ногою: синее пламя выхватилось из‑под земли; середина 
ее вся высветилась и стала как будто из хрусталя вылита; и все, 
что ни было под землею, сделалось видимо. <...> Как безумный, 
ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи. Все 
покрылось перед ним красным цветом. Деревья, все в крови, ка‑
залось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало» 6.

Отже, авторам фільму доводилося працювати з образністю, 
по вінця наповненою інтенсивним кольором та гострими ра‑
курсами. За подібної установки фільм усе ж не втрачав правди 
особистісної драми, її філософського та світоглядного виміру. 

6 Фомин В. Пересечение параллельных... С. 104.
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Картина мала міфологічну основу: пекельний гріх розриває люд‑
ську свідомість. Причому патріархальний колектив тут нічим не 
допомагає. У «Тінях...» гріхом Івана Палійчука було порушення 
неписаних норм поведінки в тілі, у часо‑просторі колективного 
буття – і колектив жорстко карав героя за відступництво. Героя, 
який зберігав свою самість до кінця... У  «Вечорі...» персонаж‑
грішник карається сам, без зовнішнього тиску. І  це вже єван‑
гельська притча, за походженням.

Епічна кінодрама – це визначення якнайбільше пасує фільмові 
«Білий птах з чорною ознакою». З одного боку, знову притчова ор‑
ганізація життєвого матеріалу, коли окремі сюжетні лінії «підрі‑
заються» задля «спакування» в єдину міфологічну конструкцію, 
якою є прадавня повчальна історія про людину, що не витримала 
Божого випробування і з допитливості розв’язала мішок, у якому 
було напхом напхано всілякої нечисті. Потому вся та гидь роз‑
повзлася по землі, а чоловік був проклятий Богом і перетворений 
на лелеку, що визбирує ту нечисть по всіх усюдах. Тільки загнав‑
ши ту біду назад до мішковини, чоловік буде прощений Госпо‑
дом. Та чи ж станеться таке у житті, наповненому війнами, злом, 
нелюбов’ю? Попри всю умовність у фільмі проступає цілком піз‑
навана реальність української Буковини середини ХХ ст.

Понад те, в основі сценарію – історія доволі типової для тих 
часів сім’ї. Багато в чому подібною була і родина самого Івана 
Миколайчука, якому, власне, і належить ідея створення фільму. 
Сім’я українська, де «кожен за своїм часом до вітру ходить» (один 
із найвиразніших епізодів стрічки  – годинники, якими торгує 
батько, Лесь Дзвонар, показують різний час), де все умотивова‑
но жорстким соціумом (безробіття, безгрошів’я, влада чужинців) 
й  водночас осмислюється у категоріях заледве не вселенських. 
Драма конкретних життєвих колізій доростає епічного масшта‑
бу – і в цьому сенс такого зрощення: продемонструвати історич‑
ність затиснутого, замкненого в жорсткі лещата побутового іс‑
нування людини. А з нею разом приналежність до великого міфу 
про спокуту правічного гріха, який упав на всю велику людську 
родину (посутньо сім’я Дзвонарів є міфологічною моделлю ціло‑
го роду людського). 
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У цьому сенсі можна говорити й про цілком очевидну робо‑
ту кінематографічної пам’яті. Адже і на рівні фабули, оповіданої 
історії, і на сюжетно‑образному рівні в картині багато що є су‑
голосним Довженковій «Землі». Обтяжений гріхами – власними 
і такими, що витворилися поза межами своєї відповідальнос‑
ті, – народ знаходиться в межовій ситуації. З’ява нового прота‑
гоніста  – трактора і тракториста  – навіть доповнює любовний 
«п’ятикутник» (усі старші брати Дзвонарі закохані в Дану, а «стар‑
ший брат», росіянин Остап, бере її без бою), одначе це, у підсум‑
ку, мало що змінює. Смерть продовжує визначати сутність жит‑
тя... Позитивний пафос фіналу виглядає дещо робленим, хоча й 
ефект но знятий камерою чудового оператора Вілена Калюти. 

Як бачимо, у  фільмах Юрія Іллєнка спостережена властива 
для ХХ ст. установка на відтворення давніх міфологічних сюже‑
тів, образів і символів, які вмонтовуються в історичні обстави‑
ни ХІХ (у «Вечорі на Івана Купала») і ХХ ст. (у  «Білому птасі з 
чорною ознакою»). А в цілому тут спостережено протистояння 
тим процесам глобалізації і стандартизації в масштабах СРСР, 
які було перезапущено на рубежі 1950–1960‑х і в які входив і 
план деукраїнізації України і українців, формування єдиної 
імперської нації. Відомо, що засновники комуністичної імперії 
спершу, наприкінці 1910‑х років, виношували плани упокорення 
всього людства  – шляхом створення «земшарної республіки» і 
радикального «ощасливлення» у примусовому «раю». 

Варто ще раз підкреслити: міфопоетичне кіно, використову‑
ючи інструменти й понятійні образи і символи патріархального 
суспільства, насправді – ідеологічно і навіть у чомусь політич‑
но  – тримається магістрального сюжету визволення людини з 
полону колективістських матриць, виходу її в особистісний кос‑
мос і сповідування цінностей свободи людини як особистості. 

То ж не дивно, що з 1971  року влада в Україні (звісно, під 
контролем московського центру) починає жорстко пересліду‑
вати кінематографістів за міфопоетичну стилістику, яку дещо 
соромливо іменували «проявами етнографізму» (читай «націо‑
налізму»). Ще один «гріх» кінематографістів цього напрямку  – 
схильність до «абстрактної символіки». Саме ці звинувачення 
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прозвучали на пленумі ЦК Компартії України, який відбувся у 
травні 1974 року і який, по суті справи, перекрив шляхи розвит‑
ку міфопоетичного кіно в Україні.

Перекрив не назавжди, після деяких кадрових змін у ЦК (пе‑
редусім йдеться про звільнення Валентина Маланчука з поса‑
ди секретаря ЦК з ідеологічної роботи; а саме він був основним 
провідником політичного курсу М. Суслова, керівника партійної 
ідеологічної машини КПРС), на рубежі 1970–1980 років з’явився 
фільм «Вавилон ХХ» (1980) Івана Миколайчука, який продовжив 
стильові та світоглядні пошуки, що тривали упродовж півтора 
десятиліття.

Пізнання життєвих реалій через призму міфологічних сю‑
жетів, образів і символів відбулося і в іншій гілці українського 
кіно, що майже непомітно сформувалась як нібито «міська про‑
за». У фільмах «Польоти уві сні і наяву» (1982) Романа Балаяна, 
«Дитина» (1977) і «Грачі» (1981) Костя Єршова, «Ніч коротка» 
(1981), «Дрібниці життя» (1980) В’ячеслава Криштофовича крізь 
фотографічну достовірність життя мешканців великого міста 
прозирають універсальніші прояви буття, уміло розкриті авто‑
рами стрічок. А  головне  – знайомий актив боротьби персона‑
жів за свою самість, право лишатися особистістю в суспільстві, 
де ще чимало ознак патріархального контролю над поведінкою 
індивідуума. 

Поезія міфотворчості у новому українському кіно
«Плем’я»

Міська проза, з  багатьма ознаками міфологічної поетики, 
явлена глядачам у фільмі «Плем’я» (2014) режисера Мирослава 
Слабошпицького. Картина, що здобула світове визнання, отри‑
мавши понад 50 призів найбільших світових кінофестивалів. 

Одна із прикметних особливостей фільму «Плем’я»  – його 
героями є молоді люди, позбавлені звичних можливостей між‑
людських контактів. Вони глухонімі й відтак спілкуються мовою 
жестів. Мовою, яка більшості глядачів невідома і незрозуміла. 
Що ж, вихід простий і очевидний – надавати субтитри із пере‑
кладом сказаного в кадрі героями фільму. Або давати закадро‑
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вий переклад... Одначе ніяких субтитрів тут немає, як і звуково‑
го перекладу. 

То як зрозуміти те, що відбувається в кадрі? Тим більше, що 
персонажі спілкуються між собою доволі активно. Екранну опо‑
відь вибудувано у такий спосіб, що ми розуміємо – не одразу, не 
з першого епізоду, але доволі швидко  – практично усе, що го‑
ворять герої один до одного. Ми, глядачі, ніби опиняємось все‑
редині комунікації, знакової системи, чиї закони нам невідомі, 
шифру немає, паролю, для входу, так само, одначе ж якоїсь миті 
раптово відчуваєш, що ти посвячений, що ти розумієш. Отакий 
справді дивовижний ефект...

Чи є це абсолютною новацією – коли ми розуміємо мову, якої 
ми не знаємо? Абсолютно ні, оскільки ще німе кіно привчило 
людей чути голоси, які не звучали на екрані, чути і розуміти. 
Звичайно, там були титри, які відтворювали діалоги. Були, але 
не завжди. До прикладу, один із абсолютних шедеврів світово‑
го кіно – фільм «Остання людина» Фрідріха Мурнау (це 1920‑ті, 
часи німецького експресіонізму), де немає жодного титру, але 
глядачі все розуміють! Буквально все – в історії, яка у чомусь на‑
гадує «Шинель» Миколи Гоголя, з її драмою маленької людини. 

У чому секрет? У тому, що оповідь є універсальною, вона зро‑
зуміла не просто німцям, французам чи китайцям – її розуміють 
скрізь. Кінозображення володіє магією міфу, а в міфові оповідь 
рухає запас наших знань про саму природу людини і людського 
суспільства. От цим шляхом і йде Слабошпицький, який береть‑
ся ставити на екрані історію, багато в чому класичну. Чужинець 
приходить у колектив, який виглядає чимось таким монолітним 
і непочленованим. Приходить і його з’ява має катастрофічні для 
загалу наслідки.

Щоправда, варто зробити уточнення: перед нами не просто 
колектив, а  банда, мафія (що покликує певні асоціації з інши‑
ми фільмами – скажімо, «Банди Нью‑Йорка» Мартіна Скорсезе, 
«Хрещений батько» Френсіса Копполи тощо). Банда – це сучас‑
ний варіант патріархального колективу, де все упокорено волі 
ватага та існує жорсткий контроль поведінки кожного із членів 
угруповання. Сам Слабошпицький вважає, що його фільм – за 
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структурою оповіді – є замало не класичним вестерном: чужи‑
нець не тільки входить у банд‑формування, а й завойовує його 
дівчину. От тільки у вестерні герой перемагає, а у Слабошпиць‑
кого програє, навіть понищивши ворожих йому бандитів. 

Дехто може вирішити, що фільм Слабошпицького це така 
собі «етнографія», екранний опис специфічного людського угру‑
повання, ніяких інших завдань тут не ставилось. Одначе навряд 
чи у такому разі картина викликала б таку увагу кінематографіч‑
ного світу. Та ні, це брутально‑відвертий образ українського со‑
ціуму, того самого, в якому ми жили і, на превеликий жаль, про‑
довжуємо жити. Реакція на кінострічку за кордоном доводить, 
що йдеться не тільки про соціум український, тут вгадано знач‑
но більше. Перед нами сучасне суспільство, в якому ще стільки 
архаїчного і навіть дикого. 

Сергій, герой фільму, прибуває 1 вересня до інтернату для лю‑
дей з вадами слуху. З’ясовується, що в інтернаті все життя обер‑
тається навколо кримінальної організації «Плем’я». Її очолює 
вчитель праці на прізвисько Король. Опісля певних тестових, 
сказати б, випробувань Сергія включають у групу, що здійснює 
пограбування. А далі знайомство з Анею, юною повією та налож‑
ницею Короля. І  любов, любов, що змінює систему координат, 
а власне – за потрактуванням самого режисера – християнізує 
цей поганський світ. Бо Плем’я це ніщо інше як дохристиянський 
тип моралі, в основі якого радикальний поділ на «своїх» і «чу‑
жих». В  оцінці чужих не може бути моралі в її сучасній тран‑
скрипції – чужий має бути знищений, фізично чи духовно, тут 
не може бути жодних сентиментів. Плем’я діє тільки в інтересах 
свого угруповання, свого ватажка – все інше, в тому числі життя 
інших, не має жодної ціни. 

Любов – саме вона змушує Сергія повстати проти. Бо ж його 
кохану Аню вирішили, разом з ще однією дівчиною, по суті 
справи продати в рабство, секс‑рабство, до Італії. Сергій ламає 
ці плани, рвучи зарубіжні паспорти дівчат...

Герой «Племені» виграє. І програє водночас. Це поразка хрис‑
тиянського підходу, християнських цінностей, християнського, 
зрештою, міфу. І  це надгірка констатація стану, в  якому пере‑
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буває сучасне суспільство  – не тільки в Україні. Своїм і своє‑
му – все, іншому – за усталеним висловом, закон, причому закон 
джунглів, закон здичавіння. Любов, любов до ближнього, попри 
всю красу свою, зазнає жорстокого фіаско. Початок ХХІ ст., на 
жаль, не полишає нам ілюзій. Не полишає нам їх і Мирослав 
Слабошпицький. 

Повноправним співавтором фільму «Плем’я» є кінокамера, 
за якою стояв блискучий оператор Валентин Васянович. Він, до 
речі, ще й один із найуспішніших вітчизняних режисерів («Зви‑
чайна справа», «Креденс», документальний «Присмерк»). Карти‑
на знімалася у манері «підглядання» за життям героїв інтернату: 
точка зору камери не змінювалася, але при цьому вона постійно 
рухалася. Режисер пояснював це так: «В ідеалі повинно було ви‑
никати відчуття, що ви разом з героями берете участь у пограбу‑
ванні, ходите по коридорах або стоїте в кутку і спостерігаєте за їх 
діями». Справді, тут – як в театрі – глядачеві не крутять, кажучи 
умовно, крісло і не міняють дистанції між кріслом і сценою (хіба 
що трохи поглиблюють її). 

Власне практично всі об’єкти у фільмі (за винятком хіба що 
фінальних) знімалися з центральної точки зору. Тим самим ви‑
творюється, кажучи мовою операторів і фотографів, фронтальна 
композиція. Об’єкт, який утримується в кадрі, по відношенню 
до камери займає фронтальне положення, усі тіла й предмети 
ми бачимо лише з одного боку, ніби на медалі. Ніщо у кадрі не 
акцентовано, нібито суцільна статика, усе майже монументаль‑
но, композиція, взаємне розташування предметів є урівноваже‑
ним. До того ж, тривалість планів (або кадрів) доволі значна, ми 
має мо можливість усе розглянути докладно. Хоча події у фільмі 
розвиваються доволі стрімко й гаряче, одначе фабула, розвиток 
історії героїв ніби ж то суперечить пластиці кадру, монтажній 
будові фільму. 

Тобто метод полягає в тому, що автори не нав’язують глядаче‑
ві тих чи інших точок зору, а відтак не нав’язують ставлення до 
того, що оповідається. Відтак глядач мусить багато що вирішу‑
вати сам. І це логічно для фільму, покликаного будити думку і 
стимулювати звільнення від ілюзій. Так само й монтажна струк‑
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тура є «спокійною» й урівноваженою, попри всю енергетичну 
перевантаженість внутрішньокадрових подій. У недавній своїй 
режисерській роботі, фільмі «Рівень чорного», Васянович, по 
суті справи, повторив прийом «Племені» – фронтальна компо‑
зиція кадру, неспішність і неакцентованість зображення, актори 
існують в кадрі без найменшої експресії.

«Толока»
Одним із прикладів неоміфологізму, а власне міфопоетично‑

го кіно, є нова кінострічка Михайла Іллєнка «Толока» (2019). Це 
такий собі конденсат творчих та світоглядних установок мит‑
ця. В титрах також наголошено на тому, що картину доповнено 
не оприлюдненими мистецькими ідеями Юрія Іллєнка та Івана 
Миколайчука. І, звісно, Тараса Шевченка, чий вірш «У тієї Кате‑
рини хата на помості...» ліг в основу фільму.

Одначе належить говорити не тільки про названі імена. Пе‑
редусім про Миколу Гоголя та Олександра Довженка. Одна ли‑
шень, для початку, деталь: Катерина в «Толоці» проходить через 
століття незмінною, це вічна Жінка, вічна вкраїнська безсмертна 
душа. Зрозуміла річ, це відсилання до образу Вічного Діда із Дов‑
женкової «Звенигори» та й загальної структури видатної стрічки 
українського класика. 

Крім того, саме Довженко запропонував українському кіно 
адекватні виміри Гоголівської поетики, налаштованої на від‑
криття духовних покладів українства («Щось Гоголівське», – по‑
вторимо ще раз сказане колись Сергієм Ейзенштейном опісля 
перегляду «Звенигори»). Гоголівський дух живе і у багатьох філь‑
мах Михайла Іллєнка  – не тільки у безпосередній екранізації 
(«Миргород і його мешканці»), а й у, скажімо, «Фучжоу» (1994).

За Гоголем і Шевченком належить згадати народну культуру, 
фольклор, без знання якого ні Гоголь, ні Шевченко просто немис‑
лимі. Як і Михайло Іллєнко, як й інший Іллєнко – Юрій (у титрах 
«Вечора на Івана Купала» визначено: «Варіації на теми оповідань 
Миколи Гоголя та українських народних казок»). У «Толоці» ре‑
жисер спирається на різні шари фольклорно‑міфологічної, об‑
рядової поетики – найяскравіше, найвидиміше це виявляється 
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у пісні «Чорні очка, як терен...», з її лейтмотивом хата не мусить 
бути чужою («Чужа хата не своя...»). 

Хата – центральний хронотоп фільму М. Іллєнка, централь‑
ний його, вочевидь, міфологічний образ. Образ незнищенності 
українства, який ближче до фіналу суттєвим чином трансфор‑
мується: один із персонажів фільму стверджує, що саме в Хаті 
коріння історичних бід українців. Бо ж надто нестабільне й хитке 
житло, що руйнується нараз і так само швидко поновлюється – 
відбудовується у найкоротший термін: зійшлися разом, потоло‑
кували – і ось вона, хата. Інакше кажучи, українці нагадують тут 
японців: постійна загроза землетрусів (в  українців  – ворожих 
руйнівних навал) зумовлює і легкість конструкції дому, домівки. 
Треба поміняти парадигму і тоді увімкнеться інша психологія: 
надійну Хату захочеться захищати. Наприклад, хату, зроблену із 
цегли, такий собі дім‑фортецю.

А традиційна хата‑мазанка – ні, нічого фортечного, жодних 
укріплень. Такий тут хронотоп закладений  – навіть візуально: 
Хата знаходиться між двох козацьких могил. Тобто вона апріо‑
рі  – на цвинтарі. На початку фільму звучить сентенція: «Вік 
хати короткий – од війни до війни», або від однієї могили до ін‑
шої. І хата зазвичай є одиначкою, такий собі хутірець, нічим не 
захищений. 

Навіть більше  – історія хати незрідка розігрується у верте‑
пі, народному ляльковому театрі. Хати театральні, декоратив‑
ні, лялькові. У фіналі ми бачимо їх, скинуті в такий собі поза‑
сценічний, позаекранний простір. Бо це реквізит, інструмент 
самопізнання. От, пізнали, нарешті: треба будувати своє життя 
фундаментальніше. А  так хата і її мешканці нагадують більше 
театральну трупу, яка посеред вистави кидається тікати, заба‑
чивши чергову атаку агресивних сусідів...

Сусіди – татари кримські передусім, у передфінальних епізо‑
дах вони теж дістануться стаціонарного існування. Життя – це 
театр, театр двох різновидів: пересувний і стаціонарний. Так от, 
стаціонарність є запорукою мирного співіснування. 

У Шевченковому міфі є (як показала Оксана Забужко) бінар‑
на опозиція: Україна – імперія. В одному з історичних моментів, 
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відбитих у фільмі М. Іллєнка, Україна прагне, підключившись до 
«шведської» Європи, протистояти Російській імперії. Як саме? 

Гетьман Іван Мазепа заносить в хату розкішне дзеркало, 
потому  – декоративні театральні хати, укладені одна в одну за 
принципом матрьошки, інші речі. Виглядає так, що він пропо‑
нує нову модель, нове облаштування українського життя. Де 
дзеркало є водночас і рятівними дверима, куди годі проникнути 
російському самодержцеві. 

Одначе ж сатанинський вогонь, який вергається Петром  І 
(той, що «розпинав», за Шевченком), знищує «нову історичну ці‑
лісність» шведів та українців. Хоча зерня нового життя все ж ки‑
нуто – і швед Фердинанд започатковує нову гілку українського 
життя. 

Так, українська хата знаходиться між двох могил, хоча візу‑
альна картина може бути прочитаною і в інший спосіб – то жі‑
ночі груди, вияв жіночої природи українського Космосу. Які б 
біди не падали на голови українців, одначе жінка приведе на світ 
нових дітей, і роду не буде переводу. Це один із заголовних мо‑
тивів «Толоки», в якому вагітна жінка, що виношує і народжує 
дитину, – один із наскрізних образів. Є в цьому і прояв гротеск‑
ного реалізму, що йде, зокрема, від Гоголівської ще концепції 
людського тіла, яке надійно вписане в космічну цілісність буття. 
Хоча воно і поміщене в раму із двох могил, двох смертей. То ж і 
виходить: новий життєвий цикл починається зі смерті і нею ж 
закінчується. 

Що може радикально змінити життя українців? Одна з від‑
повідей уже означена вище: поміняти саму філософію життя. Не 
толокою єдиною, не хатою‑мазанкою (її варто нарешті поховати, 
що й відбувається в одному з епізодів, індивідуальною капіталь‑
ною забудовою, розрахованою на десятиліття...). Тільки ж для 
цього треба мати матеріальний капітал, ресурс, а де його взяти?

У відомій книзі Григорія Грабовича «Поет як міфотворець...» 
проаналізовано міфологійну парадигму прихованого скарбу, 
України як могили, котру ще належить розрити, аби постала 
небіжчиця у всій красі своїй. Крім того, фіксується така особ‑
ливість: Шевченко «не оперує з історичними періодами, а  на‑
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томість витворює фази чи стани буття, у яких відбився процес 
руху. В основі своїй вони відповідають допороговій, пороговій, 
постпороговій стадії перехідних обрядів, які слідом за Ван Ген‑
непом визначав Тернер. Якщо говорити метафорично, тобто 
мовою поезії, ці стадії можна сприймати як відповідники чоти‑
рискладової часової схеми: далеке минуле, недавнє минуле, тепе‑
рішнє і майбутнє» 7.

У «Звенигорі», а нині в «Толоці» вочевидь спостережено саме 
таку, чотиричленну, структуру побудови часу і простору (або 
хронотопу). У Довженковому фільмі є епізоди, що відбуваються 
приблизно у ІХ–ХІ ст. – про дівчину Роксану, котра зрадила свій 
народ, покохала вождя завойовників, одначе потому схаменулася 
і повстала. Помстою вождя стало закляття Роксани і усіх скарбів, 
котрі й западають, на екрані, під землю (все це подано у розповіді 
Діда, а в екранній пластиці – ніби крізь серпанок, крізь товщу часу, 
напіврозмиту оптику). Інші епізоди (з них, власне, і починаєть‑
ся картина) належать до періоду Гайдамаччини, ХVІІІ ст. Затим 
оповідь переходить до часів громадянської війни та 1920‑х років, 
тобто сучасності. І, нарешті, у фільмі виникає образ майбутньо‑
го, котре виглядає майже казково і переможно – індустріалізація 
крокує країною. Із Хаосу виникає упорядкований Космос, чиї до‑
вершені контури прозирають із завтрашнього дня.

В Іллєнковій «Толоці» багато в чому схожа структура історич‑
ного часо‑простору. І жінка тут, Катерина, – як це й виписано у 
фабулі вірша Шевченка «У тієї Катерини хата на помості» – теж 
має гріх, замовляючи козакам визволити свого брата із татар‑
ської неволі. А звільнений брат насправді виявляється милим і 
жаданим чоловіком... Запорожці, дуже далекі від сучасних ген‑
дерних уявлень, жорстко помщаються за неправду. 

Цей цикл таки перерветься, коли страшний вітер‑вітрюган 
перемеле усе навколишнє життя (майже цитата з «Фучжоу» Ми‑
хайла Іллєнка) і Катерина поведе за собою аж дванадцятеро дітей 
(подібна «дванадцятка» уже виникала у картині), з них лишень 

7 Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тара‑
са Шевченка. Київ : Критика, 1998. С. 143.
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одна дівчинка. Як порятувати їх, як зберегти? Адже до цього цей 
відкритий навсібіч український світ жодним чином не гаранту‑
вав доживання до більш‑менш зрілого віку. І кульова блискавка 
символізує збожеволіле від космічної деструкції облаштування 
всесвіту. 

В епізоді Полтавської битви уже програмується ускладнен‑
ня структурної будови Хати і сімейного облаштування. Інший 
метод є суто міфологічним – постійне називання дітей за імена‑
ми: Іван, Петро, Оверко... Це їх власні імена, а не якісь загальні, 
і саме через персоніфікацію приходить рятунок. Через, повтори‑
мось, самість можна віднайти себе у патріархальному колективі, 
орієнтованому на упокорення осібного. Що і відбувається.

У розвиток цього мотиву  – написання меморандуму (так 
означено у фільмі цей жанр), опису, який магічним чином пе‑
реформатовує структуру особистості одного із наскрізних пер‑
сонажів, Семена Босого. Саме так  – установку вбивати легко 
змінити, прос то переназвавши її. Комічне переосмислення 
українського, і не тільки, утопізму – просто назвавши чорне бі‑
лим. Те, на що так вівся Олександр Довженко, – епізод свята в 
Каховці з приводу відкриття каналу, який даватиме воду Криму, 
вочевидь, легкий кпин у його бік (мається на увазі кіноповість 
«Поема про море»). Сміховий зсув, коли від Шевченкового «Реве 
та стогне Дніпр широкий» переходять до патетичного «Украин‑
скою струею  жажду брата утолим» (бо ж «Крим помирає»). 

І буде Голодомор, і війна, і Чорнобиль... Єдиний засіб відвести 
біду – от це називання і самоназивання людей, предметів, явищ. 
Їх ловити треба, навіть без шансів піймати. І  себе так само  – 
у пастку імені, самоназви. Он же персонаж на прізвисько Ломако 
вийшов з психічної лікарні, бо переформатував, перекроїв себе 
і свої погляди на світ. Навіть походження власне уточнив – він 
із самої Іспанії, він Ламанчеський, така собі незлобива реінкар‑
нація Дон Кіхота; на доказ чого витончена іспанська і гросмей‑
стерський танок із Катериною. І  нове видання Семена Голого 
Ломако‑Вінні‑Пух Ламанчеський так само редагує, видаючи 
йому правильну довідку – і той полишає зону безуму... Тимчасо‑
во, правда, бо «довідка» губиться кудись.
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А фінал – яскрава, емоційно суперпозитивна толока на новий 
лад. З тією самою безсмертною «Чорні очка, як терен...» (удоско‑
наленою й розвинутою текстом самого М. Іллєнка) сьогоднішні 
волонтери везуть речі й продукти на Донбас. Та сама толока, та 
сама колективна, всенародна солідарність. Ні, зв’язок і потік ча‑
сів і епох таки безперервний. Бо ж так: «Або толока, або сварка». 

Новий фільм М. Іллєнка – це справжня енциклопедія моти‑
вів, які творили, творять і будуть творити міфологію українства. 
У цьому чи не головна складність сприйняття фільму, який по‑
требує адекватного прочитання й реагування. Хоча в цілому 
«Толока» не є такою вже складною за своєю кіномовою. Чітка 
фабула, ясно виписані персонажі, що набувають символічної 
тривалості свого екранного існування. А  головне  – наявність 
цілком конкретної хронотопічності, часо‑просторових міфоло‑
гічних конструкцій. Саме до їхнього сприйняття і слід підготу‑
вати глядацьку аудиторію. 

Заголовний хронотоп – це українська Хата, яка характеризу‑
ється своєю відкритістю чужоземним навалам. Відкрита вона 
і сусідам, патріархальному колективу, який володів даром та‑
кого собі «індустріального», «конвеєрного» будівництва. З цим 
по в’язана і легкість полишення побутової сфери – українець не 
надто прив’язаний до того хатньо‑побутового простору. 

Дослідження сучасних реалій через призму міфологічних іс‑
торій триває...
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УКРАЇНСЬКИЙ КІНЕМАТОГРАФ  
У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

СВІТОВОГО КІНОВИРОБНИЦТВА

Праці про глобальну культуру певною мірою подібні до ство‑
рення генеалогії поточного процесу глобалізації, нижня хроно‑
логічна рамка якої коливається від кінця 1980‑х до античних 
часів. Нині переважна більшість наукових досліджень і науково‑ 
популярних програм і фільмів про історію людства у будь‑якій – 
навіть найвіддаленіший добі  – виявляє витоки сучасних гло‑
балізаційних процесів. І  це певною мірою справедливо, якщо 
розглядати глобалізацію як результат процесів культурної ін‑
теграції. Саме поняття глобалізації постало в публічному дис‑
курсі у 1990‑х роках. Спочатку воно набуло поширення у сере‑
довищі економістів і соціологів як реакція на плин переходу від 
національного до транснаціонального виробництва. Але вже у 
2000‑х до нього звернулись культурологи й мистецтвознавці, 
під впливом революції засобів комунікації дедалі інтенсивніше 
відчуваючи трансформацію традиційних культурних моделей. 
У 2010‑х у викладанні історії мистецтв у багатьох країнах – і в 
Україні в тому числі – поділ на вітчизняне і зарубіжне почав втра‑
чати легітимність, поступаючись концепції всесвітньої історії. 
Класифікація художнього світу за територіальним і національ‑
ним принципом більше була неспроможною охопити суттєві 
паралелі і зв’язки новітнього часу. Разом із тим питання теоре‑
тичної визначеності поняття досі лишається відкритим. У цьому 
дослідженні ми спираємось на визначення Себастіана Конрада 1, 

1 Конрад  С. Что такое глобальная история  / пер с англ. Москва  : Новое 
литературное обозрение, 2018.
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за яким основними характеристиками глобалізації є передусім 
мобільність і обміни, процеси, що долають розмежування і кор‑
дони. Взаємопов’язаний світ для неї – відправний пункт, а голов‑
ні її теми – обіг і обмін людей, ідей, творів та інституцій.

На відміну від інших мистецтв, екранні мають значно корот‑
шу історію, а  тому й витоки глобалізаційних процесів відсте‑
жити тут простіше. Власне саме виникнення кінематографа вже 
мало в певному сенсі позанаціональний характер, бо у 1890‑х по‑
трібні для функціонування нового виду мистецтва технічні ви‑
находи було з невеликою часовою розбіжністю було створено в 
кількох країнах. Україна, наприклад, цілком справедливо напо‑
лягає на першості у винаході Йосипом Тимченком кіноапарата в 
1893 році, тобто на два роки раніше від Луї Люм’єра. 

Далі дві світові війни створили передумови масової міграції 
діячів мистецтва, змушених виїздити за кордон із соціально‑по‑
літичних міркувань. Красномовним коментарем до цього про‑
цесу є вислів Стефана Цвейга про те, що «навіть в еміграції не 
так тяжко жити, як самому у своїй країні». Ромен Роллан нарі‑
кав тоді на життя у «добу масових почуттів і масової істерії, силу 
яких неможливо передбачити». З погляду обігу ідей і творчих та 
технічних кадрів, значний вплив на світовий кінематограф спра‑
вила еміграція з фашистської Німеччини провідних кіномитців, 
більшість з яких осіла в Голлівуді, чим істотно вплинула на його 
художній поступ. А частина німецьких кінематографістів обра‑
ла СРСР, зокрема – Україну.

Каталізатором глобалізації у кіномистецтві стали міжнарод‑
ні кінофестивалі та кіноринки, мережа яких, започаткована у 
1932  році Венеційським кінооглядом, стрімко поширювалась 
усі наступні десятиліття. Наслідком глобалізаційних процесів 
в екранних мистецтвах стало утворення «європейського аудіо‑
візуального простору», підкріпленого програмами на кшталт 
Euro image (з 1988 р.), «Креативна Європа» (2014–2020), які, зокре‑
ма, сприяли налагодженню інфраструктури копродукції.

Основою копродукції є наявність відповідних угод між краї‑
нами. Міждержавні домовленості про спільне виробниц тво 
мають на меті досягнення економічних, культурних та дип‑
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ломатичних цілей. Для кінематографістів ключова перевага 
копродукції полягає у тому, що кожна з країн‑партнерів має 
право кваліфікувати продукцію спільного виробництва як на‑
ціональну. При цьому решта країн‑учасниць отримує доступ 
до пільг, передбачених для кіноіндустрії місцевим законодав‑
ством. Пільги можуть включати державну фінансову допомо‑
гу, податкові пільги та включення до квот вітчизняного теле‑
бачення. Хоча міжнародна копродукція, яка здійснюється поза 
рамками офіційних угод, несе в собі низку фінансових та орга‑
нізаційних ризиків, у  деяких випадках кінокомпанії готові їх  
прийняти.

Підвалини поширення спільного кіновиробництва було 
закладено в середині ХХ  ст. Впроваджена після Другої світо‑
вої війни «Програма відновлення Європи» (European Recovery 
Program), відома також під назвою «План Маршалла» (Marshall 
Plan), забороняла американським кінокомпаніям отримувати 
прибутки від дистрибуції своїх фільмів в іноземних валютах 
європейських країн. Щоб не втрачати прибутків, кілька кіно‑
компаній створили студії та виробничі компанії у таких краї‑
нах, як Велика Британія та Італія, використовуючи необхідну 
кількість британських чи італійських кінотехніків та акторів, 
щоб кваліфікуватися як європейські продюсери і мати змогу 
скористатися «замороженими» «Планом Маршалла» прибут‑
ками. Зважаючи на всесвітню популярність голлівудських зі‑
рок, їх використовували для забезпечення широкої глядацької 
ауди торії не лише у США, але й у інших країнах світу. Порівня‑
но низькі виробничі витрати та високі касові збори цих філь‑
мів часто призводили до прямих інвестицій Голлівуду в неаме‑
риканські студії та виробників класу Діно де Лаурентіса (Dino 
de Laurentis).

Міжнародна копродукція була також дуже поширеною у 
1950–1970‑х роках між італійськими, іспанськими та французь‑
кими продюсерськими компаніями. Особливо показовими є 
більшість спагеті‑вестернів та пеплумів спільного іспано‑італій‑
ського виробництва, де режисер, як правило, був італійський, іс‑
панські та італійські актори були зайняті п’ятдесят на п’ятдесят, 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



366

Людмила Новікова

а зйомки проходили на тлі пейзажів південної Іспанії. Першими 
європейськими країнами, які підписали у 1949  році угоду про 
кінокопродукцію, були Франція та Італія.

Міжнародна співпраця у галузі кіновиробництва існувала 
і значно раніше. Передусім вона стосувалась технічного забез‑
печення фільмування. Наприкінці ХІХ ст. промисловий випуск 
кінознімальних і кінокопіювальних апаратів першими налаго‑
дили Ш. Пате і Л. Гомон у Франції. Виробництво кіноплівки за‑
пустили французька фабрика «Люм’єр» і американська «Істмен 
Кодак». Тож решта країн світу закуповувала техніку й плівку у 
Франції та США. Відомо, що українські кінематографісти нама‑
гались копіювати отримані з Європи зразки. Восени 1926 року із 
Європи разом із партією плівки та апаратури для ігрового кіно 
до Центрального правління Всеукраїнського фотокіноуправлін‑
ня (ЦП ВУФКУ) надійшло перше устаткування одного з кращих 
виробників кінотехніки – французької фірми «А. Дебрі». То був 
верстат, на якому мав почати свою роботу щойно організований 
при ЦП ВУФКУ мультиплікаційний кабінет. Піонер вітчизняної 
анімації В’ячеслав Левандовський, ретельно ознайомившись із 
цим механізмом, створив власний проект, за яким було виготов‑
лено другий мультиверстат. 

Справа не обмежувалась тільки використанням імпортних 
технічних розробок. Важливу роль у розвитку національних 
кінематографій відігравав обмін кадрами. Провідні європей‑
ські кіномитці у багатьох випадках починали свою кар’єру або 
працювали на окремих проектах у кінокомпаніях інших країн.  
Наприклад, «сірий кардинал» британської кінематографії 
1920‑х років продюсер Майкл Белкон, прагнучи збільшити свій 
капітал, уклав угоду про спільне виробництво з однією з впли‑
вових німецьких кінокомпаній. Внаслідок цього Альфред Хіч‑
кок, який не володів німецькою, у 1924–1925 роках працював над 
кількома фільмами – спочатку як асистент режисера, а потім – як 
режисер – на кіностудії УФА (UFA) у Бабельсберзі. На сусідньому 
майданчику Ф. В. Мурнау знімав «Останню людину» (Der letzte 
Mann). За час роботи на УФА Хічкок не тільки опанував німець‑
ку, але й познайомився з новою формою мистецтва. Згодом він 
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зізнавався: «У Мурнау я навчився, як розповідати без слів» 2. Це 
вміння стало визначальним для особливого авторського стилю 
британського режисера.

У середині 1920‑х ВУФКУ проводило перемовини про спів‑
працю з кількома німецькими кінокомпаніями, але найбільшої 
ваги надавало перспективі взаємодії з УФА, яка на той час справ‑
ляла помітний вплив на розвиток європейського кіномистецтва 
як у художньому, так і в технологічному аспектах. Замальовку 
про візит представників ВУФКУ в складі радянської делегації до 
кіномістечка УФА у Бабельсберзі знаходимо в журналі «Кіно»: 
«Тепер про Нейбабельсберг. Про мою подорож туди. Десята годи‑
на. Сонячний осінній ранок. В торгпредстві СРСР вже зібралась 
публіка, що має їхати до кіно‑фабрики. Серед них – комерційний 
директор ВУФКУ, співробітники торгпредства, представники 
Госкіно. Автомобіль швидко мчить через увесь Берлін за місто 
й незабаром в’їздить у околиці Вандзее. Поминувши озеро й лі‑
сок, під’їздимо до Нейбабельсбергу, де розташовано кіномістеч‑
ко “УФИ”. Машини зупиняються на фабричному дворі. Ворота 
замикають на засувки. Поминувши будинок павільону, ми вихо‑
димо на просторий майдан. Вдалині видати могилу з готичною 
вежею, а  ще далі  – сільську дзвіницю. Малесенька річечка, що 
“виконує ролю” Райна і зроблена спеціально для ставлення “Ні‑
белунгів”. Цілі гаї зі штучних дерев з величезним товстим дубом 
посередині <...> Оглянувши середньовічний замок з неприступ‑
ною стіною, берег Темзи, ми виходимо на вулицю, що править 
за лондонську і що залита асфальтом. Увечорі ми подивимось 
масову зйомку з руського життя. На однім пляцу споруджено 
частину Кремля – церкви; це мусить значити Червоний Майдан 
у Москві» 3. Масштабні, майстерно виконані кінодекорації УФА 
справили на радянську делегацію сильне враження. І це сприяло 
залученню до кадрів ВУФКУ німецьких кінохудожників. 

Українська кінематографія у 1920‑х роках докладала значних 
зусиль для налагодження широкої співпраці з європейською 

2 Акройд  П. Альфред Хичкок. Москва  : КоЛибри, Азбука‑Аттикус, 2016. 
С. 29.

3 Мораф М. За кордоном: УФА. Кіно. 1926. № 6–7. С. 25–26.
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кіноіндустрією. Одним із важливих завдань було запрошення 
досвідчених іноземних кінофахівців, насамперед  – добре обі‑
знаних із технікою. Журнал «Кіно» в листопаді 1925 року пові‑
домляв: «ВУФКУ запросило до співробітництва німецьких тех‑
ніків і спеціалістів. Всього запрошено: 4 оператори, 2 лаборанти, 
2 архитектори, 2 освітлювателі. Вже прибули: 1 оператор, 1 лабо‑
рант, 2 архитектори» 4. Серед них – оператор Маріус Гольдт 5, ху‑
дожники‑постановники (за тогочасною термінологією – архітек‑
тори) – Гайнріх Байзенгерц 6 і Гаккер 7. Ці фахівці працювали не 
тільки у знімальних групах, а й у складі комісій, які затверджу‑
вали специфікацію на потрібне Одеській і Київській кінофабри‑
кам ВУФКУ устаткування. Зокрема, в 1927 році у таких комісіях 
були задіяні німецький кінооператор Йосиф Рона і художник 
Гайнріх Байзенгерц 8. Про останнього український колега Соло‑
мон Зарицький у спогадах зазначає: «Байзенгерц зробив велике 

4 Кіно. 1925. № 1. Листоп. С. 27.
5 Гольдт Маріус (Holdt Marius, 1877–1974) – німецький кінооператор. У кі‑

ноіндустрії з 1919 року. Працював на кінофабриці ВУФКУ в 1926–1928 роках. 
Знімав фільми: «Гамбург» (1926), «П.К.П.» (1926), «Спартак» (1926), «Митя» 
(1927), «Непереможні» (1927), «Закони шторму» (1928). У 1930–1950‑х працю‑
вав у неігровому кіно Данії.

6 Байзенгерц Георгій / Гайнріх (Beisenherz Heinrich, 1891–1977) – німець‑
кий художник кіно. У кіноіндустрії з 1920 року. В Україні працював над філь‑
мами: «Гамбург» (1926), «Спартак» (1926), «Беня Крик» (1927), «Борислав смі‑
ється» (1927), «Черевички» (1927), «Сумка дипкур’єра» (1927) та ін. На початку 
1930‑х Байзенгерц повернувся до Німеччини. Працював над оформленням 
нацистських пропагандистських фільмів. У період з 1939‑го по 1945 роки та з 
1952 року він регулярно працював у співавторстві з Альфредом Бутом.

7 Гаакер Карл (Haacker Karl, 1890–1945) – німецький художник кіно. Пе‑
ребував в Україні на запрошення ВУФКУ. Не згадується у титрах тогочасних 
фільмів. Архітектор за фахом, Гаакер не виявив себе відчутно в українському 
кіновиробництві. За спогадами С. Зарицького, «його декорації були заповнені 
всякими деталями, а на екрані все пропадало». Для фільму «Підозрілий ба‑
гаж» Гаакер збудував палубу пароплава «з усіма заклепками та гвинтиками, 
а знімати її не можна було, бо декорація не відповідала вимогам кіно, хоч була 
правильна з архітектурного погляду». У 1929 році повернувся до Німеччини.

8 Протоколи Правління ВУФКУ (1922–1930): зб. арх. док.  / передм., упо‑
ряд., комент., Р.  Росляка  ; НАН України, ІМФЕ ім.  М.  Т.  Рильського. Київ  : 
Ліра‑К, 2018.
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зрушення в декораційному ділі»  9. А  кіноінженер Йона Гарбер 
підкреслює великий практичний внесок Байзенгерца у справу 
комбінованих методів знімання: він передав українцям досвід 
домальовування на склі за розробкою дзеркально‑перспектив‑
ного суміщення Шюфтана. «Метод домальовування на склі віді‑
грав на фабриці в ті роки дуже велику роль, – пояснює Гарбер. – 
Так, щоб створити складні натурні декорації окремих вулиць та 
кварталів німецького міста Гамбург 10 з характерною національ‑
ною архітектурою, досить було побудувати декорації будинків 
до другого поверху, а  решту складних архітектурних деталей 
домальовували на склі, яке було встановлено перед загальним 
комплексом декоративних об’єктів. Це дало чудові наслідки, бо 
знімальний апарат, фіксуючи все через скло, давав зображення 
декорації як єдиного цілого. Отак зроблено й складну декорацію 
собору Василія Блаженного для фільму «Тарас  Шевченко» 11.

У січні 1926 року «Кіно» повідомило про нових кіноробітни‑
ків з Німеччини: «Окрім тих спеціалістів, що вже раніш при‑
їхали в Україну, нещодавно приїхали ще кілька кіно‑робітників: 
оператори Н. Фаркаш 12, Й. Рона 13, освітлюватель Ф. Шнекенгауз, 
лаборант П. Зусдорф. Всі вони, окрім оператора Рона, працюють 

9 Крізь кінооб’єктив часу. Спогади ветеранів українського кіно. Київ  : 
Мистецтво, 1970. С. 309.

10 Йдеться про декорації до політичної драми «Гамбург» (1926), поставле‑
ної режисером Володимиром Баллюзеком за книгою Лариси Райснер «Гам‑
бург на барикадах» (1924).

11 «Тарас Шевченко» (1926) – фільм Петра Чардиніна з Амвросієм Бучмою 
в головній ролі.

12 Фаркаш Ніколас (Farkas Nicolas, 1890–1982)  – австрійський кіноопе‑
ратор, сценарист і режисер. У  першій половині 1920‑х  років співпрацював 
із австрійським режисером угорського походження Александром Кордою. 
В Украї ні фільмував стрічки ВУФКУ «Кіра Кіраліна» (1927), «Цемент» (1927), 
«Крізь сльози» (1928). 

13 Рона Йосиф (Rona Josef, 1878–?)  – німецький кінооператор і режисер. 
В Україні працював над фільмами: «Микола Джеря» (1926, співрежисер і опе‑
ратор), «Борислав сміється» (1927, режисер і оператор), «Проданий апетит» 
(1928, співрежисер і оператор), «Вітер з порогів» (1929, оператор), «Перлина Се‑
міраміди» (1929, оператор), «Полум’я гір» (1931, співрежисер і оператор) та ін.
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на Ялтинській кіно‑фабриці. Оператор Рона працює на Одеській 
фабриці» 14. 

Серед запрошених до України у 1920‑х  роках кіномитців  – 
турецький режисер Ертургул Мухсін‑Бей, який мав досвід по‑
становки фільмів у Голлівуді і кількох європейських країнах. Він 
швидко оволодів російською мовою й поставив на Одеській кіно‑
фабриці пеплум «Спартак» (1926) і мелодраму «Тамілла» (1927) 
про трагічну долю мусульманки в одній з французьких колоній 
у Північній Африці. За свідченням класика вітчизняного кіно 
А.  Кордюма, співпраця з Е.  Мухсіном‑Беєм відчутно посприя‑
ла освоєнню специфіки роботи в кіно одним з провідних режи‑
серів ВУФКУ Григорієм Гричером‑Чериковером. А  той, в  свою 
чергу, надав допомогу у монтажі кінокомедії «Ягідка кохання» 
тоді ще початківця у режисурі Олександра Довженка (1926). Сам 
Довженко до початку своєї кар’єри в кіно доволі ґрунтовно озна‑
йомився з новими тенденціями в європейському мистецтві. Під 
час роботи в дипломатичній місії у Варшаві у 1922 році він, за 
спогадами в майбутньому відомого актора, а тоді – машиніста‑
друкаря Посольства України в Польщі Дмитра Капки – ретельно 
відвідував філармонію, міські музеї, картинні галереї, виставки. 
А також дивився американські й польські кінобойовики. Про час 
навчання Довженка у приватному художньому училищі в Берлі‑
ні Капка пригадує: «Кілька разів ми з ним ходили до Марії Федо‑
рівни Андреєвої, яка тоді працювала в радянському полпредстві 
в справах кінематографії. Вона давала нам квитки до кінотеат‑
рів, а  якось і сама пішла з нами дивитися відомий кінофільм 
“Лукре ція Борджіа” – за участю таких відомих акторів, як Кон‑
рад Фейдт, Пауль Вегенер та інші. Під час демонстрування цьо‑
го кінофільму було влаштовано щось на зразок кіномаскараду, 
в якому брали участь актори в костюмах своїх історичних героїв‑ 
персонажів» 15. Тогочасні німецькі історичні кінопостановки на 
кшталт «Лукреції Борджіа» здійснювались під впливом теат‑
рального режисера Макса Рейнхардта. Виразність цих екранних 

14 Нові кіно‑робітники з Німеччини. Кіно. 1926. № 2/3. Січ. С. 23–24.
15 Крізь кінооб’єктив часу... С. 158.
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фактур, можливість відтворити в експресивних образах історію 
були співзвучними художньому світобаченню Довженка, імовір‑
но вони сприяли його власному зверненню до історичної тема‑
тики у кіномистецтві. Так вибудовувався ланцюжок міжнарод‑
ного обміну кінодосвідом українських митців 1920‑х років. 

Із приходом звуку в кіно постала потреба у фахівцях з акус‑
тичних систем. У 1929 році правління ВУФКУ розглянуло пропо‑
зицію радянсько‑американської корпорації «Амкіно» 16 у справі 
запровадження у СРСР звукового кіно. У 1931 році на запрошен‑
ня всесоюзного об’єднання «Союзкіно» до Радянського Союзу 
приїхав відомий акустик Джо Кофман. Йому було доручено оці‑
нити придатність основних кінофабрик країни для звукозапису. 
Обстеживши великий павільйон Київської кіностудії, Кофман 
визнав його в основному придатним для синхронних та інших 
звукових кінозйомок. За його рекомендацією – залежно від ха‑
рактеру і розміру окремих декорацій  – почали застосовувати 
систему заглушень і куліс із тканин, що сприяло вдосконаленню 
акустичних результатів.

До вдосконалення якості звукозапису в українському кіно до‑
клав зусиль голландський композитор і диригент Карл Менгель‑
берг 17, батько нідерландського джазового піаніста й композитора 
Міші (Михайла Карловича) Менгельберга (1935–2017). Профе‑
сійну кар’єру розпочав у Німеччині. Був хормейстером й інстру‑
менталістом у Великому театрі (Grosse Schauspielhaus) в Берліні. 
У 1933 році, коли фашисти передали будівлю Народному театро‑
ві, К. Менгельберг переїхав до Барселони. У 1935–1937 роках пра‑

16 «Амкіно» (Amkino Corporation) – радянсько‑американське акціонерне 
товариство, засноване в листопаді 1926 року. Штаб‑квартира «Амкіно» була 
розташована в Нью‑Йорку. Займалося дистрибуцією радянської кінопро‑
дукції в США з 1926 по 1940 роки, зокрема, таких фільмів українського ви‑
робництва: «Два дні» (1927), «Джиммі Хіггінс» (1928), «Бенефіс клоуна Жор‑
жа» (1928), «Арсенал» (1929), «Людина з кіноапаратом» (1929), «Земля» (1930), 
«Мірабо» (1930), «Наталка Полтавка» (1936), «Запорожець за Дунаєм» (1937), 
«Щорс» (1939) та ін. У 1932 році «Амкіно» в системі іноземного кінопрокату в 
США посіло третє місце.

17 Менгельберг Карл (Mengelberg Karel Willem Joseph, 1902–1984)  – гол‑
ландський композитор і диригент.
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цював у Києві на «Українфільмі». На шпальтах часопису «Кіно» у 
1936  році опублікував програмну статтю «Завдання звукозапи‑
су», у якій, зокрема, зазначав: «Звук у фільмі мусить пов’язуватись 
із зоровим зображенням в єдине живе ціле, мусить збігатись з 
настановленням цих зображень, мусить акустично доповнювати 
оптично‑рухомий світ» 18. Оцінюючи стан звукозапису на Київ‑
ській кіностудії, Менгельберг визнавав його задовільним і як 
зразки наводив фільми «Я люблю» (1936, реж. Л. Луков) й «Натал‑
ка Полтавка» (1936, І. Кавалерідзе). Разом із тим він наполягав на 
необхідності зробити акустичне переустаткування знімальних 
павільйонів, «які добре підходять для знімання німих, але ні в 
якому разі не звукових фільмів». Композитор висловлював надію, 
що настане для Київської кіностудії час, «коли спільними силами 
працівників, при правильному використанні всіх акустичних і 
технічних можливостей, будуть зроблені звукові фільми, які за‑
довольнятимуть всі технічні вимоги звукознімання і які витри‑
мають порівняння з американськими і західноєвропейськими 
фільмами» 19. Менгельберг у співавторстві з українським компо‑
зитором Олександром Зноско‑ Боровським (1908–1983) написав 
музику до мультфільму «Лісова угода» (1937). 

«Лісова угода»  – перша і остання кольорова українська ані‑
мація, випущена на екрани у 1930‑х роках. Цією роботою Євген 
Горбач (1901–1984) завершив свою режисерську кар’єру, після 
якої кілька років працював старшим оператором цеху технічної 
мультиплікації студії учбових та технічних фільмів, а по війні 
повернувся до живопису і книжкової графіки. Фільм було по‑
ставлено у співавторстві із Іполитом Лазарчуком (1903–1979). 
Важливим елементом образної структури картини стала музи‑
ка, співвідношення якої з візуальним рядом було закладено ще 
на етапі розробки проекту. Д. Федоровський відзначав: «Музика 
до цього фільму будується на матеріалі українських народних 
пісень і мусить бути не ілюстративним музичним супроводом 
зорового матеріалу, а мусить бути розроблена в плані розкриття 

18 Менгельберг К. Завдання звукозапису. Кіно. 1936. № 10. Жовт. С. 21–22.
19 Там само. С. 22.
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внутрішнього змісту речі і підкреслювати характеристики кож‑
ного образу, взявши в основу дві теми: тему миролюбних звірят і 
тему агресивної лисиці. Композитори фільму успішно виконали 
це велике й відповідальне завдання» 20. 

У 1938  році Менгельберг виїхав до Амстердама. Викладав у 
симфонічному й оперному класах Роттердамської консерваторії. 
Протягом 1938–1962 років входив до ради директорів «Скапіно 
балету» Роттердама й виконував обов’язки секретаря Асоціації 
голландських композиторів.

З метою реалізації стратегічних планів спільного з європей‑
ськими країнами виробництва фільмів ВУФКУ було ухвалено у 
1927  році відрядити за кордон групу працівників, ціллю подо‑
рожі яких, зокрема, мало стати й упорядкування продажу і про‑
кату картин власного виробництва. У  січні 1928  року в рамках 
цієї програми Торгівельним представництвом СРСР у Німеччині 
було підписано від імені ВУФКУ угоду з німецькою кінокомпа‑
нією «Націоналфільм». За досягнутою домовленістю планува‑
лось спільне створення чотирьох стрічок, а також експорт укра‑
їнських картин. Дослідник міжнародних аспектів діяльності 
ВУФКУ  Р. Росляк характеризує угоду таким чином: «Принципо‑
вим моментом став вибір режисерів: для зйомок в СРСР це мав 
бут німецький фахівець, а для зйомок у Німеччині – український 
або російський. Аналогічний принцип було покладено в осно‑
ву відбору виконавців головних ролей. “Технічний персонал” на 
кожну стрічку складався з двох операторів (як правило, одно‑
го німецького, одного українського чи російського), художника 
та його помічника, керівника зйомок і асистента директора»  21. 
Кош торис розроблявся в американських доларах. В разі зйомок в 
СРСР його розробляло ВУФКУ, а в Німеччині – «Націоналфільм». 
Слід зазначити, що більшість наведених правил наявні в сучасно‑
му міжнародному законодавстві з копродукції, а також – у текс‑
ті Закону України «Про державну підтримку кінематографії в 
Украї ні», останню редакцію якого датовано 20 жовтня 2019 року.

20 Федоровський  Д. Створимо кольоровий рисований фільм. Радянське 
кіно. 1937. № 3. С 43.

21 Протоколи Правління ВУФКУ (1922–1930)... С. 431.
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Першим спільним проектом мала стати постановка фільму 
в Україні, але цей задум так і не було реалізовано. Співпраця з 
«Націоналфільмом» обмежувалась, головним чином, прокатом 
українських стрічок у Німеччині. Всі розрахунки йшли через 
Торгпредство СРСР, і  неодноразово виникали непорозуміння 
стосовно сум виплат. Протягом 1928  року було зроблено іще 
кілька безуспішних спроб поновити переговори про спільне 
виробництво з «Націоналфільмом». За оцінкою Р.  Росляка, ке‑
рівництво німецької компанії не зважилось вкласти кошти у 
спільне виробництво через надмірний бюрократизм адміністра‑
тивного апарату ВУФКУ і заідеологізованість радянського кіно‑
виробництва 22.

У наступні десятиліття радянської доби участь України у 
спільному виробництві фільмів з іншими країнами становила 
радше виняток, ніж правило. До таких винятків належить радян‑
сько‑болгарський телесеріал «Карастоянови» (1983, реж. Микола 
Мащенко) і радянсько‑американський ігровий фільм про аварію 
на Чорнобильській АЕС «Розпад» (1990, реж. Михайло Бєліков). 
Тема чорнобильської катастрофи надалі стала однією з основних 
у міжнародних ігрових і неігрових кінопроектах про Україну. До 
25‑річчя трагічної події на світовий екран вийшли ігрові фільми: 
«В суботу» (2011, реж. Олександр Міндадзе; Росія – Німеччина – 
Україна), «Земля забуття» (La Terre Outragée, 2011, реж. Мішель 
Боганім; Україна  – Франція  – Польща  – Німеччина), «Заборо‑
нена зона» (Chernobyl Diaries, 2012, реж. Бред Паркер; США). На 
сьогодні останнім міжнародним проектом цього тематичного 
напрямку є ігровий телесеріал від HBO «Чорнобиль» (Chernobyl, 
2019, автор – Крейг Мазін; США, Велика Британія), який отри‑
мав на IMDB рейтинг 9,5 балів з 10‑ти.

Від другої половини 1990‑х і до кінця 2000‑х вітчизняне кіно‑
виробництво продукувало 1–5 повнометражних ігрових фільмів 
на рік. При такому обсязі продукції не йшлося ані про мистець‑
ку якість творів, ані про результативну участь у міжнародних 

22 Росляк Р. Міжнародна політика Всеукраїнського фотокіноуправління: 
спроби копродукції. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв. Київ, 2012. № 3. С. 238.
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кіно оглядах. У 2007 році вперше за тривалий час було вироблено 
7 повнометражних картин і засновано Українську кінофундацію 
(УКФ), головне завдання якої – представляти вітчизняне кіно в 
світі. УКФ мала стати професійною організацією, яка спромог‑
лася б виступити національною версією «Совекспортфільму», 
перебравши на себе його основні функції щодо української кі‑
ноіндустрії. Для цього вона потребувала штату фахівців з кіно‑
ринку, реклами, а також налагоджених контактів з зарубіжними 
партнерами. Очолив фундацію Андрій Халпахчі. Досвід його 
керівної роботи в кіноклубі «Діалог» (1988–1992), а  потім  – на 
посаді директора Київського МКФ «Молодість» (з 1992) забезпе‑
чував необхідні контакти й сприятливі умови для виходу УКФ 
на світовий кіноринок. Проте обмежені кошти (від свого засну‑
вання кінофундація була приватною організацією, стовідсотко‑
во утримуваною спонсорами, тоді як у більшості європейських 
країн подібні структури мають принаймні часткове державне 
фінансування) змушували обмежити штат мінімальною кількіс‑
тю працівників, серед яких не було фахівців з реклами й кіно‑
ринку. Це робило комерційну складову УКФ доволі уразливою. 
Те ж саме відбувалося в УКФ і з рекламою, котра планувалась 
відповідно до вимог головного спонсора  – горілчаної компанії 
(вона підтримувала УКФ до травня 2010 р.). 

Відтак інтереси самої фундації й презентованого нею україн‑
ського кіно відсувались на другий план. За відсутності власних 
осередків у країнах світу УКФ на власний розсуд вирішувала, 
де саме й з якими західними партнерами проводити ті чи інші 
заходи. Слід зазначити, що вибір країни заходу був продикто‑
ваний переважно геополітичними інтересами України. Саме з 
таких міркувань 2010 року дні українського кіно проведено од‑
разу в трьох німецьких містах з найчисленнішою в Європі укра‑
їнською діаспорою: Кельні, Вісбадені й Мюнхені. При цьому про‑
грама щоразу ретельно добиралась згідно із запитом обізнаних з 
глядацькими потребами німецьких співорганізаторів. 

Зосередженість українських кінопроектів у Німеччині відо‑
бразила прагнення українського політикуму поліпшити уявлення 
про національну культуру й імідж України саме в цьому регіоні, 
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принципово важливому для планів євроінтеграції країни, пер‑
спектив розвитку економічних взаємин з Європейським Союзом.

Сильною стороною УКФ стало точне дотримання міжнарод‑
них професійних правил про систему інформації. Передусім 
щороку виготовлялися бездоганно впорядковані каталоги ігро‑
вих, анімаційних і документальних фільмів з переднім словом 
одного з провідних вітчизняних кінознавців. Випускалися збір‑
ки кращих українських короткометражних фільмів на DVD. Ка‑
талоги й збірки розповсюджувалися на провідних кіноринках і 
розсилалися партнерам поштою.

Кінофундація розпочала свою діяльність 2008 року презента‑
цією українського кіно в Берліні й Канні, а також участю в роботі 
кіноринків цих кінофорумів. В організованих фундацією павіль‑
йонах працювали представники різних вітчизняних кіностудій. 
Нарешті український фільм знайшов прямий вихід на покупця в 
кільканадцяти країнах світу. А головне – було досягнуто посту‑
пу в закладенні підвалин міжнародної копродукції українських 
кінокомпаній. Так, 2011  року підписано угоду з Францією про 
спрощену схему співпраці в галузі кіновиробництва. Це важли‑
ве для подальшого розвитку й просування вітчизняного кіно в 
європейських країнах досягнення. Досить нагадати, що другою 
«Золотою пальмовою гілкою» Каннського МКФ за кращий ко‑
роткометражний фільм Україна завдячує стрічці Марини Вроди 
«Крос» (2011), поставленій у співвиробництві з французьким про‑
дюсером Флоранс Келлер. Остання працювала аташе з аудіовізу‑
альних мистецтв Інституту Франції в Україні у 2008–2010 роках 
і була добре обізнана з творчим потенціалом Вроди, інтересом 
міжнародних кінофестивалів до її попередніх студентських ро‑
біт. Ці обставини й заклали підвалини спільного кінопроекту.

Нова генерація вітчизняних продюсерів і режисерів цілком 
усвідомлює перспективність копродукції й робить зусилля, 
щоб знайти партнерів у інших країнах, а також продати фільми 
власного виробництва за кордон. Діяльність Української кіно‑
фундації було зосереджено і на підготовці Днів українського 
кіно у великих європейських містах, які становлять першочер‑
говий політичний інтерес для країни. У  2009  році було прове‑
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дено Дні українського кіно у Парижі, Кракові, Мюнхені, Кельні. 
У Парижі, завдяки популяризаторській діяльності культуролога 
й автора виданої французькою мовою «Історії українського кі‑
нематографа» Л.  Госейка, склалася доволі сприятлива для віт‑
чизняного кіно ситуація. Тож проведені УКФ у столиці Франції 
у січні 2009  року покази колекції класичних і сучасних творів 
українського кіно мали глядацький успіх і позитивну пресу. 
У другому, за чисельністю української діаспори, місті Німеччини 
Кельні програма вітчизняних фільмів зібрала незначну аудито‑
рію. Майже одночасно з презентацією в Кельні відбувся великий 
показ українських фільмів у рамках Міжнародного фестивалю 
східноєвропейського кіно «Go East» у Вісбадені, до програми 
якого увійшла ретроспектива картин К.  Муратової (її курато‑
ром виступив історик кіно С. Тримбач) і колекція студентських 
робіт Національного університету театру, кіно і телебачення 
ім.  І.  К.  Карпенка‑Карого. У  Мюнхені, де у вересні 2009  року, 
українські фільми було представлено в Музеї кіномистецтва, 
напрацьована музейним керівництвом традиція показу ретро‑
спектив сприяла значній зацікавленості публіки у представле‑
ній програмі, сформованій за участю директора Музею, знавця 
українського кіно Стефана Дрьослера. Показово, що німецька 
сторона дала програмі робочу назву «Динамо Мюнхен – Київ»: 
навіть культурний проект конструювався через призму знань 
про український спортивний клуб, котрий досі посідає важливе 
місце серед явищ, ідентифікованих на Заході з нашою країною. 
Сформований С. Дрьослером запит на фільми складався з двох 
частин: серед фільмів, поставлених до 1989  року, було обрано 
«Тіні забутих предків» С. Параджанова, «Польоти уві сні та ная‑
ву» Р. Балаяна, «Короткі зустрічі» К. Муратової; зі стрічок, ство‑
рених після 1989  року  – «Йшов трамвай номер дев’ять» С.  Ко‑
валя, «Мамай» Л. Саніна, «Подорожні» І. Стрембіцького, «Біля 
річки» Є. Нейман, «Las Meninas» І. Подольчака. 

Пунктом розподілу історичного часу для кінопоказу в Німеч‑
чині було обрано Падіння Берлінської стіни, а не розпад СРСР. 
Підбір фільмів заслуговує окремого коментаря. Як видно з наве‑
деного вище переліку, перша частина запиту складалася з картин 
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авторів, які в радянський період мали дисидентську репутацію 
й поціновувалися не лише як митці, але й як постаті політич‑
ного рівня. Параджанова і Муратову включено до програми як 
знакові постаті радянської кінематографії, відомі європейському 
культурному загалові. Балаяна було рекомендовано до списку 
представниками української діаспори з пізньої хвилі еміграції. 
До другої частини запиту увійшли винятково фільми, які успіш‑
но демонструвалися на провідних європейських фестивалях і 
привернули увагу західної кінокритики: «Йшов трамвай номер 
дев’ять» – Берлінського, «Подорожні» – Канського, «Біля річки» 
і «Las Meninas» – Роттердамського. «Мамай» представляв інте‑
рес як українська номінація 2003 року на премію Американської 
кіноакадемії в категорії «Кращий неангломовний фільм». Стає 
очевидною зміна формули оцінки українського кіномистецтва 
у міжнародному співтоваристві: за часів СРСР визначальними 
мірилами були художній рівень твору та політичні погляди ав‑
тора, у пострадянський період – художній рівень твору та фести‑
вальний рейтинг. 

Після втрати спонсорської підтримки в другій половині 
2010  року УКФ мусила скасувати деякі раніше заплановані й 
підготовлені до реалізації проекти, в  тому числі й чергові Дні 
українського кіно в Парижі. У 2010–2011 роках діяльність УКФ 
тривала завдяки частковому фінансуванню її засновника, Фонду 
«Україна 3000», тоді як участь у міжнародних кіноринках залежа‑
ла тільки від дольового фінансування вітчизняними кіновироб‑
никами, котрі встигли переконатись у корисності українського 
павільйону як власної бізнес‑території та інформаційної струк‑
тури на світових кінофорумах. Аналогічна схема застосовується 
компанією ЮНІФРАНС, котра від заснування є недержавною й 
фінансується продюсерськими організаціями. За їхньої ж під‑
тримки ЮНІФРАНС щорічно проводить Дні французького кіно 
в Парижі, куди запрошується прискіпливо відібране коло за‑
рубіжних покупців, фестивальних селекціонерів і журналістів. 
Тож коли в другій половині 2011 року засновник остаточно при‑
пинив фінансування УКФ, підготовка презентаційних програм 
сучасного й класичного українського кіно також припинилася. 
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Попри необхідність функціонування промоційної структури 
на кшталт УКФ, вона виявляється недієздатною без стабільної 
спонсорської чи державної підтримки. 

Від 2012  року Держкіно України перебрало на себе місію 
просування вітчизняного кіно. На презентацію української 
кінопродукції на Канському кіноринку держава виділила 
500 тис. гривень. Партнером Держкіно України виступала спо‑
чатку дистриб’юторська компанія B&H, а  згодом  – Всеукраїн‑
ський благодійний фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради 
майбутнього». У 2019 році загальна сума спільних витрат Держ‑
кіно і фонду на роботу українського стенда на Берлінале, напри‑
клад, склала понад півтора мільйони (відповідно 1 млн. 160 тис. 
і 500 тис.) гривень. Їхня співпраця уможливила участь у роботі 
ринку діючих вітчизняних продюсерів, зацікавлених у копро‑
дукції з європейськими країнами. 

Створення сприятливих умов і подолання комплексу невирі‑
шених проблем розвитку вітчизняного кінематографа потребує 
використання широкого спектру шляхів інтеграції до європей‑
ського кінематографічного простору. Формування статусу укра‑
їнського кінематографа як áктора на міжнародній арені – справа 
тривалого часу. Важливим етапом реалізації такого завдання є 
розвиток в Україні системи кіносервісного бізнесу, спроможного 
в нашій країні на рівні міжнародних стандартів надавати послу‑
ги іноземним кіновиробникам. Невід’ємною складовою такого 
бізнесу є мережа фільмкомісій, яка особливо інтенсивно почала 
формуватися у 2010‑х роках. Нині у більшості регіонів України 
діють фільмкомісії, основною метою яких є ознайомлення сві‑
тових кінокомпаній з ландшафтним, виробничим і творчим по‑
тенціалом регіонів.

За останні роки фінансування галузі кіно в Україні істотно 
зросло, й виробництво вперше за тривалий час спромоглося на‑
ростити потужності до випуску близько 50  повнометражних 
ігрових фільмів на рік. На розгляд експертної ради Держкіно 
України щороку подається кілька десятків сценаріїв повномет‑
ражних ігрових картин. Більшість проектів розроблено україн‑
ськими студіями, а решту започатковано закордонними вироб‑
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никами і підтримано вітчизняними продюсерами. У  2012  році 
мистецтвознавець, член тогочасної експертної ради Держкіно 
України Ігор Грабович фіксував негативну тенденцію у заду‑
мах копродукції: «Якщо проект ініціювався із закордону, то 
він ніяк не стосувався України – ні тематично, ні соціально, ні 
культурно, ні навіть географічно. Тобто якщо у якомусь сцена‑
рії і могли з’явитися якісь українці на другому плані, то це були 
здебільшого мирні пейзани, які не відігравали у подіях жодної 
важливої ролі, тим паче, не входили до переліку головних героїв. 
Україна у цих проектах проявлялася максимум як топонім або 
як певна неназвана земля, яка могла і бути Україною, і не бути 
нею» 23. Проте поступово ситуація змінювалась. У 2014–2019 ро‑
ках серед пропозицій копродукції розглядалися й такі, котрі пе‑
редбачали створення авторської групи фільму на партнерських 
засадах, із залученням вітчизняних фахівців і виробничих по‑
тужностей, а  також проведення принаймні частини зйомок в 
Україні в географічно ідентифікованих локаціях. Такі задуми, 
в разі їхньої реалізації, надають нашій національній кінемато‑
графії можливість вирішити кілька важливих для її подальшого 
розвитку завдань: 1)  формування творчих і адміністративних 
кадрів, обізнаних з міжнародною знімальною практикою; 2) пе‑
реобладнання матеріально‑технічної бази студій у відповідності 
до сучасних вимог; 3)  поступового ознайомлення міжнародної 
спільноти з творчими кадрами українського кіно, яке надалі 
дасть змогу кращим із них бути задіяними у міжнародних про‑
ектах, навіть якщо Україна не виступатиме їхньою учасницею. 
А це, в свою чергу, сприятиме покращенню іміджу нашої країни 
як культурної держави у світі; 4)  інтеграції нашого кіновироб‑ 
ництва у світовий кінопроцес, у  перспективі  – із можливістю 
вже не епізодичного, а систематичного виходу на міжнародний 
кіноринок і дистрибуцію за кордоном. Інвестуючи у копродук‑
цію такого спрямування, Держкіно працює не лише на розви‑
ток національної кінематографії, але й на поступ вітчизняної 
економіки, зацікавленість і довіра до якої далеко не в останню 

23 Грабович І. З приводу Держкіно. URL : http://www.kinokolo.ua/articles/786/. 
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чергу визначається якістю перцепції іміджу країни за її межами. 
Разом із тим окремі проекти копродукції набувають особли‑
вої ваги у питаннях ознайомлення світового культурного зага‑
лу із історією України, як це відбулось із політичним трилером 
класика польської режисури Агнєшки Голланд «Ціна правди» 
(Mr. Jones, 2019) про відображення у світовій пресі 1930‑х років 
трагедії Голодомору. 

Власне українські проекти у переважній більшості випадків 
мають ознаки національної ідентичності: вони змальовують не 
просто впізнавану вітчизняну дійсність, а подекуди й базуються 
на реальних подіях. Проте нерідко звернення авторів кінопро‑
ектів до реалій української історії й культури мають поверхо‑
вий, а подекуди й фальсифікаторський характер. Отже, нашим 
кіномитцям іще належить усвідомити власну відповідальність 
за стан і перспективи національної кінематографії і культури в 
цілому, а відтак – навчитися сполучати у своїх задумах художню 
свободу із науковою обґрунтованістю. 

У багатьох випадках копродукція – це можливість вирішен‑
ня проблем кіногалузі країн з невеликим виробничим сектором. 
Вона дає змогу підтримувати життєздатність кіноіндустрії за 
рахунок міжнародної співпраці і разом із тим створювати куль‑
турний контент для національної аудиторії. Однак ці подвійні 
цілі також створюють проблеми в національному секторі аудіо‑
візуальних мистецтв. 

Як відповідь на глобалізаційні процеси, копродукція має свої 
переваги і недоліки. 

З середини 2000‑х до середини 2010‑х  років у європейських 
країнах частка фільмів, створених у копродукції, зросла в серед‑
ньому на 50 %. Показовим прикладом участі вітчизняних кіне‑
матографістів у цих процесах стало створення у 2006 році укра‑
їнсько‑американського повнометражного неігрового фільму 
про Голокост «Назви своє ім’я» (Spell your name, реж. Сергій Бу‑
ковський), співпродюсерами якого виступили Стівен Спілберг і 
Віктор Пінчук. 

Хоча угода про спільне виробництво може забезпечити біль‑
ше ресурсів, міжнародна кінопродукція ризикує бути менш 
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привабливою для національної аудиторії, ніж суто національ‑
на. Універсалізація тем і образів творів спільного виробництва 
нерідко призводить до нівелювання своєрідності національних 
культур. Орієнтація на міжнародну аудиторію визначає специ‑
фічні підходи до національної проблематики і прийомів її інтер‑
претації. Досить пригадати дискусії у вітчизняній пресі стосов‑
но негативного портретування української дійсності у фільмі 
М. Слабошпицького «Плем’я» на тлі його значного міжнародно‑
го фестивального успіху. Навіть побіжний розгляд вітчизняних 
стрічок, відзначених преміями міжнародних кінооглядів, дозво‑
ляє стверджувати, що всі вони вироблені у копродукції. 

Необхідність віддавати пріоритети універсальній проблема‑
тиці, мінімізувати суто національний вимір твору у вітчизняно‑
му культурному середовищі сприймається неоднозначно. Про‑
те, як справедливо стверджував Мераб Мамардашвілі: «Якщо 
винищити в нації особистісні початки, які є позанаціональними, 
історичними началами людини як такої, незалежно від етнічної 
приналежності, то кращі риси нації зникнуть»  24. Тож підтри‑
мання балансу національного і позанаціонального в екранних 
творах – це передусім відповідальність митців, і тут визначальну 
роль відіграють їхні внутрішні настанови і форми свідомості. Іс‑
нують соціальні, економічні та культурні причини того, що гло‑
бальне не може нехтувати локальним, а локальне чи національне 
не може поширитись і навіть виживати без зв’язку з глобаліза‑
ційними процесами. 

24 Мамардашвили М. Сознание и цивилизация. Санкт‑Петербург : Азбука, 
2019. С. 212.
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ДІАЛЕКТИКА УНІВЕРСАЛЬНОЇ 
ЕКРАННОЇ МОВИ І СТИЛЬОВИХ ОЗНАК 

НАЦІОНАЛЬНОГО КІНО:  
вплив глобалізації

Процес глобалізації є актуальним еволюційним етапом роз‑
витку людства і відтак одним з ключових чинників формування 
сучасних умов існування і розвитку культури і мистецтва. В та‑
ких умовах національне мистецтво, в межах світового мистець‑
кого процесу, зазнає особливих впливів, трансформацій в різних 
формах взаємодії. Співвідношення національного і універсаль‑
ного (світового) в екранному творі в умовах глобалізаційних 
процесів потребує перш за все уточнення змісту і сенсу того, 
що являють собою поняття «універсальність» і «національне» в 
мистецтві, як ключові елементи винесеного в заголовок питання. 
Також в зазначеному контексті необхідно з’ясувати, що являє со‑
бою процес глобалізації.

Слід заначити, що національна культура – явище не однорід‑
не. Лише відносно світових глобалізаційних процесів, в межах 
обраної теми, «національна культура» розглядається як окреме 
ціле, об’єкт взаємодії з «іншими культурами». В цьому відношен‑
ні доречно навести слова видатного вітчизняного композитора, 
музикознавця С.  Людкевича про утворення і розвиток націо‑
нальних стилів: «Через безупинне діяння і переймання впливів 
сусідніх національних елементів раз у раз змінюється фізіономія 
народів і племен, через те й не можна властиво говорити про точ‑
но відокремлені національні типи: між так званими вироблени‑
ми національними типами є в дійсності сотні перехідних нюан‑
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сів» 1. Так само Станіслав Людкевич описує і процес подальшого 
руху розвиненої культури, яка «розливалась далеко і широко 
поза межі своєї сфери і, проникаючи в більшу або меншу полосу 
оточуючих племен, слабших індивідуально, ще не зовсім скрис‑
талізованих культурно, формувала їх на свій лад або надавала 
їм позірно свій відпечаток», і далі: «культурний ендосмос і пере‑
ймання чужих форм, хоч би й пережитих, є конечною умовою 
розвою всіх народів» 2 – що, власне, є тим механізмом взаємодії 
культур, який лише активізується в умовах глобалізації (розви‑
ток засобів комунікації, розмиття кордонів та ін.).

Таким чином, процеси взаємодії культур – і на рівні народів, 
і на рівні окремих течій, тенденцій – процес живий, безперерв‑
ний, пульсуючий. І в цьому відношенні цей рух ніби прагне так 
чи інакше долати або оминати кордони. І  явище глобалізації, 
ознаки якого  – розвиток засобів комунікації, розповсюдження 
інформації, розвиток технічного прогресу і відтак полегшен‑
ня пересування і змішування народів тощо, є розвитком цього 
загального еволюційного руху. Однак еволюційні процеси – це 
жорстка боротьба за ресурси, зіткнення інтересів, в якому склад‑
ніші системи, розвиненіші чи здатні краще пристосовуватись, 
витискують, пригнічують слабші види.

Відомо із загальної історії мистецтва, що однією з особли‑
востей руху мистецького процесу є поступова зміна загальних 
стилів – «стилів епох» – стилями авторськими, індивідуальни‑
ми. Так, за визначенням Д. Лихачова, ця зміна спостерігається в 
літературі, починаючи з нового часу, коли «обличчя “великих”, 
класичних і національних стилів починають визначати індиві‑
дуальні стилі», які не можна звести до стилів окремих течій чи 
напрямків 3.

На нашу думку, цей принцип – заміна стилів загальних сти‑
лями індивідуальними – є універсальним, однак діє не в загаль‑

1 Безклубенко С. Українська культура: погляд крізь віки. Історико‑теоре‑
тичні нариси. Ужгород : Карпати, 2006. С. 11.

2 Там само. С. 12.
3 Лихачев Д. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили. 

Ленинград : Наука, 1973. 256 с.
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ному історичному часі, а  у відносному часі розвитку окремого 
мистецтва. В кіномистецтві, яке лише виникло в кінці XIX ст., 
і то як суто технічний винахід, а власне мистецьких ознак почало 
набувати на початку ХХ ст., цей принцип заміни загальних сти‑
лів індивідуальними, наче в часовій «мініатюрі» (відносно часо‑
вих меж, скажімо, літературного процесу чи розвитку живопису 
або театрального мистецтва), простежується від початку перших 
значних кіномистецьких течій (широкі межі модернізму, окре‑
мий досвід німецького експресіонізму, авангард 1920‑х рр. та ін.), 
в яких загальні стильові ознаки домінували в екранних творах 
різних представників цих напрямків (звичайно, це не скасовує і 
індивідуальних рис авторського стилю). Тоді як в пізніші роки 
поступово на перший план все більше виходили риси індивіду‑
ального стилю митців.

Лихачов вказує на особливості визначення стилів, з  огляду 
на історичні межі (на прикладі літератури): «Подходы к опре‑
делению изменений в пределах десятилетий и в пределах не‑
скольких веков принципиально различны. В  первом случае на 
передний план выступает зависимость историко‑литературных 
изменений от исторических событий, во втором – зависимость 
литературы от особенностей исторического развития в целом. 
Для определения первых различий необходимо наблюдение над 
единичными явлениями литературы, для определения вторых – 
широкие обобщения огромного материала и суммирование их в 
характеристиках эпох, основанных в значительной мере на чув‑
стве стиля – стиля эпохи»  4. При цьому Лихачов наголошує на 
тому, що визначення епох складніші за визначення коротких пе‑
ріодів: «Иногда корни нового явления уходят глубоко в прошлое, 
и тогда исследователь должен возвращаться назад. Гораздо чаще 
явление, ярко проявившееся в определенное время, в  дальней‑
шем остается, как бы “застревает”, в литературе и продолжает в 
ней жить и претерпевать различные изменения. Это связано с 
тем, что история культуры есть не только история изменений, но 
и история накопления ценностей, остающихся живыми и дей‑

4 Там само. С. 5.
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ственными элементами культуры в последующем развитии»  5. 
Тут Лихачов має на увазі перш за все безпосереднє існування 
творів минулого у сучасності: «в той мере, в какой они читаются 
и участвуют в культурной жизни современности или являются 
следствием предшествующего развития», зокрема на прикладі 
творчості О. Пушкіна, підкреслюючи, що його поезія «не только 
явление той эпохи, в которую она создавалась, <...> но и явление 
нашего времени, нашей культуры»  6. Однак, якщо говорити не 
про окремі твори, а значно ширші явища – про стилі, течії, на‑
прямки, вони також існують і у свій час, і як культурний багаж 
чи спадок для пізніших епох. Тільки для таких широких явищ, 
крім власне багажу творів, є і надбання, виражене у прийомах, 
художніх засобах, стилістичних фігурах тощо, які у подальшому 
русі мистецького процесу можуть вступати у складну взаємодію 
з новими художніми засобами, прийомами і зазнавати транс‑
формацій чи зберігатись у чистому вигляді запозиченого при‑
йому тощо.

Прояв уже на початку ХХ ст. руйнівної дії глобалізації в сфе‑
рі культури ілюструє приклад втручання індустріальної циві‑
лізації в архаїчну культуру, а  саме  – досліджене британським 
антропологом польського походження Броніславом Малинов‑
ським (1884–1942) зіткнення архаїчної культури з розвиненою 
індустріальною цивілізацією, на прикладі культури тубільців 
островів Тробріан (1915–1918), що в кінці ХІХ ст. були включе‑
ні до складу Британської імперії. Виключення окремих елемен‑
тів культури (заборона окремих звичаїв, які для європейської 
культури вважаються неприйнятними) призводить до руйнації 
культури. Малиновський так описував процес взаємодії куль‑
тур: «Диффузия, то есть перенос некоторой культурной реалии 
из одной культуры в другую, является не актом, а  процессом, 
в  своем протекании весьма сходным с любым эволюционным 
процессом. <...> Очевидно, что новый институт – все равно, был 
ли он изобретен или просто скопирован – привел к вполне опре‑

5 Лихачев Д. Развитие русской литературы X–XVII веков... С. 5.
6 Там само.
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деленным следствиям, одним и тем же в обоих случаях. Ответ 
на вопрос о том, появилась ли новая черта культуры в результа‑
те изобретения или заимствования, имеет поэтому отношение 
лишь к конкретному случаю»  7. Малиновський наголошує на 
явищі дифузії у взаємодії культур, що є актуальним для сучас‑
них культурних процесів: «Но в настоящий момент истории мы 
находимся в такой фазе развития, когда диффузия преобладает. 
Западная цивилизация, как паровой каток, проходится по лицу 
земного шара. Изуче ние этого культурного изменения, происхо‑
дящего в Африке и Азии, в Океании и Новом Свете, – главный 
вклад этнографа в историю. Современная антропология уже 
признала это и все больше и больше осознает важность данной 
задачи. Культурные изменения  – это практическая проблема, 
с  которой столкнется послевоенный мир [текст написаний під 
час Другої світової вій ни. – Г. Ч.]; несомненно, что после окон‑
чания нынешней катастрофической войны отношения между 
народами должны будут строиться на неких новых принципах 
равноправия, разделения привилегий и обязанностей, принци‑
пах сотрудничества и процветания, причем политический, пра‑
вовой и образовательный механизмы подвергнутся глубоким 
изменениям» 8. Приклад з руйнацією архаїчних культур – лише 
окремий прояв незворотної (ба навіть безжальної – якби ж ево‑
люція мала морально‑етичний вимір) дії еволюційних проце‑
сів. Однак це результат зіткнення, так би мовити, крайніх явищ: 
складної розвиненої структури з малою архаїчною, коли присто‑
сування останньої до нових умов вкрай ускладнено. Цілковиту 
протилежність можуть являти собою форми взаємодії розвине‑
них культур, хоча близькість культур і не усуває протиріч (заува‑
жимо також, що, за еволюційними законами, внутрішньовидова 
боротьба є найгострішою, оскільки відбувається в спільній ніші, 
за одні й ті самі ресурси). Втім тут можливі форми двосторон‑
нього взаємовпливу, взаємо проникнення.

7 Малиновский  Б. Научная теория культуры  / пер. с англ. И.  Утехина  ; 
сост. и вступ. ст. А. Байбурина. 2‑е изд., испр. Москва : ОГ‑И, 2005. С. 171.

8 Там само. С. 173–174.
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Говорячи про глобалізацію, необхідно згадати концепцію 
ноо сфери, що базується на ідеях В. Вернадського про біосферу 
і, як поняття, уперше висунута в роботах Едуарда Леруа (1927) 
та Тейяра де Шардена (самим Володимиром Вернадським упер‑
ше згадано у 1937 р. в доповіді «Про значення радіогеології для 
сучасної геології» на Міжнародному геологічному конгресі у 
 Москві). При цьому слід зазначити, що погляди на ноосферу су‑
перечливі, від різниці в розумінні і трактуваннях (матеріалістич‑
ні, ідеалістичні, теологічні) і уявлень про межі явища (ноосфера 
як перехідний період еволюції біосфери, який вже відбувається, 
або як гіпотетична майбутня еволюційна стадія  – можлива чи 
неминуча) до заперечення, як утопічної ідеї.

В. Вернадський зазначав, що ноосфера є етапом, який вже від‑
бувається і який людство переживає: «Ми живемо в епоху, коли 
людство вперше охопило в бутті планети всю Землю. Біосфера, 
як вдало висловився Ле Руа, перейшла в новий стан – в ноосфе‑
ру»  9. Ідея ноосфери не є предметом нашого дослідження, втім 
згадування цієї концепції видається необхідним для всебічного 
розуміння глобалізаційних процесів, оскільки певні явища, які 
є складовими для еволюції біосфери, спільні для глобалізацій‑
них процесів. Так, вказане Вернадським «охоплення людством 
всієї Землі» водночас є і складовою еволюційного етапу в межах 
ідеї ноосфери, і ознакою глобалізаційних процесів.

Через те, що ноосфера (її ймовірне створення, ноосферогенез) 
містить окремі складові, що є ключовим й для процесів глобалі‑
зації, окремі дослідники вбачають близькість цих явищ: «Глоба‑
лизация и ноосферогенез имеют ряд общих признаков и отно‑
сятся к наиболее распространенным научным характеристикам 
современного этапа эволюционного процесса, раскрывающим 
его социально‑экономические и природно‑геологические зако‑
номерности. В  ноосферном учении рассматриваются вопросы, 
которые имеют непосредственное отношение к глобализацион‑
ному процессу. <...> Отличительной чертой ноосферы является 

9 Вернадський В. Вибрані праці / відп. ред. О. Поваренних. Київ : Наукова 
думка, 1969. С. 361.
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появление единого планетарного человечества, которое посред‑
ством трудовой деятельности и интенсификации научно‑техни‑
ческого развития охватило своими информационно‑коммуни‑
кационными и экономическими ресурсами всю планету» 10.

Однак інші дослідники скептично ставляться до концепції пе‑
реходу біосфери в ноосферу, вбачаючи в цьому утопічну тео рію 11. 
В цьому контексті зі свого боку зазначимо, що Вернадський ціл‑
ковито точно визначав серед факторів, що ведуть до утворення 
ноосфери, зокрема й такі, які вже відбулися, і вони відповідають 
ознакам глобалізації (ми назвемо їх окремо), однак дія цих факто‑
рів порушує скептичні запитання щодо того, чи можливо взагалі 
досягти інших необхідних складових (зникнення війн, виваже‑
не користування планетарними ресурсами тощо) в створюваних 
ними доволі агресивних, експансивних умовах. З іншого ж боку, 
в філософському аспекті поставимо риторичне запитання. Якщо 
уявити утворення ноосфери вже здійсненим фактом, то яким 
буде мистецтво, твори якого в певному розумінні й народжують‑
ся з конфліктів, протиріч, пристрастей тощо? В ідеалізованій ан‑
тропоцентричній структурі, ідеально керованій, із знятими про‑
тиріччями (відсутність війн, конфліктів)  – очевидно, панувати 
буде усередненість та згладженість – чи лишатимуться хоч якісь 
рушійні сили зіткнень для естетичного вираження та пізнання?

Як ми зазначили вище, видатний вчений‑еволюціоніст Вер‑
надський, безперечно, абсолютно точно (із властивою завбачу‑
ваною силою наукового знання) передбачив складові: «Заселен‑
ня людиною всієї планети; різке перетворення засобів зв’язку та 
обміну між різними країнами; посилення зв’язків, у тому числі 
політичних, між всіма державами Землі; відкриття нових дже‑
рел енергії; розширення кордонів біосфери і вихід в Космос» 12, – 
які здійснилися вже зараз. І вони цілком корелюються з глобалі‑

10 Онищенко В., Лагутин А. Ноосферная концепция В. И. Вернадского как 
регулятивная парадигма в условиях глобализации (По материалам творче‑
ского наследия В. И. Вернадского). Вестник АГУ. 2014. Вып. 4 (148). С. 15.

11 Там само. С. 14.
12 Яншина Ф. Ноосфера В. Вернадского: утопия или реальная перспекти‑

ва? Общественные науки и современность. 1993. № 1. С. 163–173.
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заційними процесами як етапами еволюційного руху людства. 
Однак інші складові видаються надто ідеалістичними, якщо не 
недосяжними: «Рівність людей усіх рас та релігій; Збільшення 
ролі народних мас у вирішенні питань зовнішньої та внутріш‑
ньої політики; свобода наукової думки і наукового пошуку від 
тиску релігійних, філософських та політичних побудов і усві‑
домлення у суспільному і державному устрої умов, сприятливих 
для вільної наукової думки; виключення війн з життя суспіль‑
ства; розумне перетворення первинної природи Землі з метою 
зробити її спроможною задовольнити усі матеріальні, естетичні 
і духовні потреби чисельно зростаючого населення» 13.

Замість цього є інші наслідки (чи то прояви, чи напрями роз‑
витку), до яких критично ставляться дослідники і філософи. Зо‑
крема, поняття «керованого суспільства» та «індустрії культури» 
в термінах представників франкфуртської школи Теодора Адор‑
но та Марка Хоркхаймера (їх відома спільна праця «Діалектика 
просвіти», уперше видрукована 1947 р.), які діаметрально проти‑
стоять, так би мовити, «ідеалістичній» складовій (зникнення війн, 
єдність, участь населення тощо). Окремий критичний погляд в 
зазначеній роботі направлений саме на кіномистецтво – воно, за 
Адорно і Хоркхаймером, є одним з уособлень (втілень) однома‑
нітності як ознаки сучасної (індустріальної) культури: «Сегодня 
культура на все накладывает печать единообразия. Кино, радио, 
журналы образуют собой систему. Каждый в отдельности ее раз‑
дел и все вместе выказывают редкостное единодушие»  14. Біль‑
ше того, філософи вважали, що кіно перестає бути мистецтвом: 
«Кино и радио уже более не требуется выдавать себя за искусство. 
Та истина, что они являются не чем иным, как бизнесом, исполь‑
зуется ими в качестве идеологии, долженствующей легитимиро‑
вать тот хлам, который они умышленно производят»  15. Не без 

13 Яншина Ф. Ноосфера В. Вернадского: утопия или реальная перспекти‑
ва? .... С. 163–173.

14 Адорно  Т., Хоркхаймер  М. Диалектика просвещения. Философские 
фрагменты / пер. с нем. М. Кузнецова. Москва  ; Санкт‑Петербург  : Медиум, 
Ювента, 1997. 312 с.

15 Там само.
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іронії автори проводять паралель між технологіями виробниц‑
тва і техніки, і творів кіно: «Даже и различия между более доро‑
гими и более дешевыми моделями из коллекции образцов одной 
и той же фирмы все более и более стираются: в случае автомоби‑
лей – различия числа цилиндров, объемов двигателей, патентных 
данных приспособлений, в случае фильмов – различия числа ки‑
нозвезд, обилия затрат на технику, используемого труда и декора‑
ций, а также степени использования более свежих психологиче‑
ских формул» 16. Вказана стандартизованість, до речі, допомагає 
зрозуміти, наскільки легко можливо «вбудовуватись» елементам 
місцевої культури в «експансивний» стандарт. Прикладом чого 
може бути навіть продукція «McDonalds», що в рецептурі своїх 
бургерів нібито враховує «національний колорит» окремих країн 
(в Україні пропонуючи бургери «Житній з цибулею» та «Селян‑
ський з карпатським соусом»).

У цьому проявлено тенденції, які неважко помітити в сучас‑
ному медіа‑просторі, однак в трактуванні Адорно і Хоркхай‑
мера вони надто абсолютизовані. Адже поряд із змальованою 
індустрією є і блискучі фільми Орсона Уеллса (який саме тому 
й потрапляв до «чорних списків» Голлівуду, а  його фільми за‑
знавали руйнівного продюсерського перемонтажу, що вибивав‑
ся з «технологічного процесу»), і стрічки Чарльза Чапліна (через 
ідеологічні цькування змушеного покинути США і таким чином 
позбавленого можливості працювати в індустрії, уславленій, зо‑
крема, і його ім’ям).

Тут доречно згадати аналітичну статтю Л. Прозорова «Было 
ли учение Вернадского о ноосфере?», в  якій саме і вказується 
на сумніви і побоювання Вернадського щодо розвитку людства 
у позитивному напрямку: «Реальные данные, которыми опери‑
рует Вернадский, и его высказывания по существу, говорят ско‑
рее об опасениях великого ученого о дальнейшем развитии че‑
ловечества, чем о неизбежных путях его продвижения на основе 
эволюционного перехода биосферы в ноосферу» 17.

16 Там само.
17 Прозоров Л. Было ли учение Вернадского о ноосфере? (краткий истори‑

ческий анализ). Пространство и время. 2012. № 4 (10). С. 224.
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Американський соціолог Елвін Тофлер в своїй концепції 
«третьої хвилі» – викладеній в книзі «Третя хвиля», опублікова‑
ній у 1980 році, – розвиваючи ідеї постіндустріального («надін‑
дустріального») суспільства, яке починає, на думку дослідників, 
формуватись з кінця ХХ ст., навпаки, наполягав на виникненні 
розмаїття субкультур, зміні масового стандартизованого вироб‑
ництва високотехнологічним виготовленням штучних товарів, 
злитті виробництва із споживанням в одній особі («Оборудо‑
ванием станут управлять  <...> сами потребители  – на расстоя‑
нии» 18), що відбуватиметься і в сфері культури, і у споживанні 
інформації: «В будущем телевидение даст начало “индивидео” – 
вещанию в узком диапазоне, передающем визуальные образы, 
адресованные одному человеку»  19. Легко помітити, що в тако‑
му, дещо декларативному чи ідеалістичному, підході з поля зору 
випадає уніфікованість самої технології, яка очевидно базуєть‑
ся на цілком єдиних науково‑технологічних елементах, тобто 
джерело предметного розмаїття лишається автоматизованим, 
машинним. 

Усвідомлюючи світові глобалізаційні процеси як факт сучас‑
ного стану розвитку і певний етап загального руху історії, слід 
звернутися до того, в яких позитивних (продуктивних) формах 
можлива взаємодія культур. В  цьому особливе значення має 
ідея діалогу культур. Відомий радянський російський дослідник 
культури, філософ Володимир Біблер цілком виразно охарак‑
теризував стан культурно‑мистецького контексту кінця ХХ ст.: 
«В  XX  веке типологически различные “культуры” (целостные 
кристаллы произведений искусства, религии, нравственности...) 
втягиваются в единое временное и духовное “пространство”, 
странно и мучительно сопрягаются друг с другом, почти по‑
боровски [йдеться про Нільса Бора та його принцип додатковос‑
ті, розкритий уперше у квантовій механіці і в подальшому роз‑
ширений до універсального гносеологічного значення.  – Г.  Ч.] 
“дополняют”, то есть исключают и предполагают друг друга. 

18 Тоффлер Э. Третья волна  / науч. ред. П. Гуревич. Москва  : ACT, 2004. 
261 с.

19 Там само.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



393

Діалектика універсальної екранної мови і стильових ознак...

Культуры Европы, Азии и Америки “толпятся” в одном и том 
же сознании; их никак не удается расположить по “восходящей” 
линии (“выше  – ниже, лучше  – хуже”). Одновременность раз‑
личных культур бьет в глаза и умы, оказывается реальным фе‑
номеном повседневного бытия современного человека. Вместе с 
тем сейчас как‑то странно совмещаются исторические, этногра‑
фические, археологические, искусствоведческие, семиотические 
формы понимания и определения того, “что есть культура”»  20. 
Концепція Біблера полягала в ідеї діалогу культур («діалогіка»), 
сперечанні культур між собою в соціально‑гуманістичному його 
звучанні, особливих умовах «одночасності» існування культур, 
протистоянні соціальним катаклізмам. Біблер зауважував: «Диа‑
логика, или логика культуры, претендует на проекцию “прошло‑
го – настоящего – будущего” в одновременность некоторого со‑
циума, когда социум рассматривается <...> как одновременный 
социум разных исторических эпох: античного, средневекового, 
нового времени, настоящего, будущего. Вот это новое понимание 
социальности, как одновременность разных культур, а не просто 
их последовательное движение вперед, наверх <...> крайне суще‑
ственно для нашего подхода к социальности. Мы предполагаем, 
что социум – это не просто некая характеристика настоящего, но 
некоторая одновременность разных культур, разных историче‑
ских эпох, переживаемая в настоящем» 21.

В контексті історії мистецтва видається важливим зазначити: 
на сучасному етапі культурно‑мистецького руху ми є свідками 
не тільки зникнення (чи значного подолання) кордонів (ніби «по 
горизонталі»), але й особливої постмодерністської суміші «по 
вертикалі»  – вільне змішування стилів, в  тому числі і різних 
епох. І  стосовно хронологічних «кордонів», і  стосовно уявних 
«меж» (між стилями, епохами  – іронічна, провокативна «гра» 
із стилями різних епох) відбувається «розмиття»  – і  це вже не 
пов’язане з фізичним подоланням кордонів і відстаней (для чого 

20 Библер В. Культура. Диалог культур (опыт определения). Вопросы фило-
софии. 1989. № 6. С. 31–42.

21 Там само. 
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необхідні певні технологічні умови), а  зумовлено трансформа‑
ційними процесами на рівні ідей, розвитку мислення.

Слід зазначити, що процеси глобалізації в мистецтві і куль‑
турі в цілому, взаємодія стилів тощо (із відповідними різними 
формами взаємодії – взаємопроникнення, взаємовплив...) перш 
за все є складовою масової культури, відбуваються саме в її кон‑
тексті і, відповідно, актуалізуються в межах масового мистецтва. 

Для всебічного огляду звернемося до прикладів з інших країн. 
Історичний матеріал тут видається показовим. Наприклад, ганг‑
стерський фільм. Особливий стильовий різновид цього жанру, 
«фільм‑нуар», виник у США у 1940‑х роках. Сам термін «фільм‑
нуар» було введено до обігу французьким критиком італійського 
походження Ніно Франком, який у 1946 році в часопису «L’écran 
français» присвятив статтю під назвою «Новий жанр “поліцей‑
ського” фільму: кримінальна пригода» («Un nouveau genre “poli‑
cier”: L’aventure criminelle») огляду американських кримінальних 
фільмів. Пізніше французький режисер Ж.‑П. Мельвіль (Грюм‑
бах), великий шанувальник американського кіно, створив філь‑
ми, в яких поєднав естетику «нуару» з сучасним національним 
французьким матеріалом, чи «колоритом». Загальновідомими 
стали його фільми «Боб – марнотратник життя», «Червоне коло», 
«Поліцейський», «Самурай». В особливому – в певному значен‑
ні суто французькому різновиді кримінального фільму, «пола‑
ру» (polar, первісно жаргонне, утворене від прикметника policier 
(«поліцейський») та суфікса ‑ard)  – створено фільми й інших 
відомих режисерів («Не чіпай здобич» (1953) та «Діра» (1960)  – 
Жак Беккер; «Ліфт на ешафот» (1957) – Луї Маль; «Сицилійський 
клан» (1969)  – Анрі Верней; «Чоловічі сутички»  / «Наминачки 
між чоловіками» (1955) – Жуль Дассен; «Борсаліно» (1970) – Жак 
Дерей та ін.).

Поєднання компонентів (таких, як тип оповідності, особли‑
вості екранної мови, жанрових моделей, тематики) як таке не 
впливає на естетичні якості твору. Однак естетичні якості твору 
визначають цікавість до останнього, інтерес з боку глядацько‑
го загалу, потенційно обумовлюючи можливий успіх, відомість. 
Що зрештою сприяє розвитку і подальшій кристалізації певних 
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рис, які згодом набувають усвідомлення як особливе «національ‑
не» явище. Зазначимо, що незрідка навіть назву мистецьке яви‑
ще отримує у погляді сторонньому: наприклад, американські 
«фільми‑нуар» (1940‑х – початку 1950‑х рр.) отримали свою назву 
у статті французького критика Ніно Франка.

Звернімося до вітчизняного кінопростору, взявши до розгля‑
ду період останніх років. З огляду на те, що, як зазначено вище, 
процеси глобалізації у першу чергу мають прояв у масовій куль‑
турі, зосередимо увагу на українських фільмах, що розраховані 
саме на масову аудиторію і мали певний глядацький успіх (хоч і 
не завжди успішні суто комерційно – в сенсі кінцевої окупності) 
у вітчизняному прокаті чи були помітними серед інших.

Фільм «Лиса гора» (2018 р., реж. Роман Перфільєв) – україн‑
ський молодіжний містичний трилер, створений з низьким бю‑
джетом (10  тис. доларів). В  контексті глобалізаційних процесів 
цей фільм можна розглядати як приклад жанрового кіно, в яко‑
му, з одного боку, задіяна типова жанрова модель, вироблена в 
широких межах масового світового кінематографу, а з другого, – 
залучені суто локальні особливості. Жанрова модель трилера 
тут складає загальну структуру, «оболонку», з типовими прийо‑
мами оповідності, виражальними засобами. Двоє молодих лю‑
дей – хлопець з дівчиною – рушають на пошуки матері дівчини, 
яка зникла кілька років тому. Таємничий ліс, який здавна має 
недобру славу містичного місця, поява таємничих чи зловісних 
незнайомців, переслідування, стани марення, потрапляння під 
владу магічних сил, спроба чинити опір, язичницькі обряди  – 
типові складові класичного молодіжного трилера.

Використаний в фільмі «Лиса гора» прийом емоційного під‑
силення моторошного відчуття: наділення небезпечного персо‑
нажа звичкою насвистувати мелодію і, відповідно, супроводжен‑
ня його появи цим насвистуванням – дає наскрізні асоціативні 
паралелі із зразками світового кіно. Починаючи з класичного 
фільму Фріца Ланга «М» («М  – місто шукає вбивцю», 1931  р.), 
передвісника «нуару», де музична тема композиції «В  печері 
гірського короля» з сюїти Едварда Гріга «Пер Гюнт», що її на‑
свистує серійний вбивця, стає особливим емоційним акцентом 
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і елементом дії. Значно відомішим для сучасного глядача є на‑
свистування з фільмів Квентіна Тарантіно «Вбити Біла» (2004) 
та «Доказ смерті» (2007), однак Тарантіно використав мелодію 
Бернара Херманна і сам прийом психологічного напруження з 
британського хоррору Роя Боултінга «Розхитані нерви» («Twisted 
Nerve», 1969 р.). Навіть такий, по суті, невеликий елемент є при‑
кладом наскрізності, можливої лише за умов включення до єди‑
ного спільного контексту кіномистецтва чи принаймні відсут‑
ності ізольованості. 

Більше того, кінематограф не просто існує, як і інші складо‑
ві життя, в  контексті глобалізаційних процесів  – він власне є 
одним із ключових факторів глобалізації: як засіб комунікації, 
розповсюдження (а  з огляду на техногенність  – тиражування) 
в дуже широкому діапазоні явищ – образів «героїв» і «ворогів», 
типажів, смаків, зразків наслідування, тем суспільної уваги, тен‑
денцій і «трендів» в житті соціуму, моделей поведінки.

На рівні ж тематики, обставин сюжетної дії вміст запозиченої 
жанрової моделі наповнений суто національними, сучасними 
місцевими ознаками та етнокультурними, фольклорними обря‑
довими мотивами. Дія розпочинається середмісті Києва і швид‑
ко переноситься до місцевості, відомої як Лиса гора. Її локації – 
старовинні кам’яні мури посеред лісу, дерев’яні «ідоли» на місцях 
сучасних чи то ігрових язичницьких реконструкцій, чи то об‑
рядових дійств, впізнавана, зокрема для молоді і екстремалів‑
«сталкерів», недобудована психіатрична лікарня у Кирилівсько‑
му Гаю в Києві (ці місця взагалі‑то є найбільш знаковими для 
екстремалів‑«сталкерів»). Це, з одного боку, свідомий вибір ав‑
торів, з  другого ж,  – прояв неминучого еволюційного процесу 
видової чи тематичної «асиміляції».

«Інфоголік» (2017 р., реж. Валентин Шпаков, Владислав Клим‑
чук) – один з комерційно найуспішніших українських фільмів: 
при заявленому бюджеті близько 100 тисяч доларів касові збо‑
ри під час прокату в Україні склали 190 тисяч доларів (близько 
5  млн.  грн.). Це комедійна стрічка, що належить до різновиду 
сучасної «офісної комедії». Загальна жанрова конструкція тут 
насичена матеріалом, що з певною умовністю комедії положень 
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відтворює впізнавані для вітчизняного глядача обставини життя 
офісу сучасного великого українського міста. Типові для «ситко‑
мів» персонажі, типажні риси характерів, гумор в дусі комедій‑
них серіалів і ТБ‑шоу, який, з «академічної» точки зору, можна 
вважати версією «карнавально‑сміхової культури» із «низовим 
комізмом», додавання легкого мелодраматичного мотиву  – усе 
це створює «формулу» сучасного вітчизняного успішного підхо‑
ду до адаптації масового мистецтва.

«Сторожова застава» (2017  р., реж. Юрій Ковальов) за касо‑
вими зборами також серед найпомітніших проектів, однак суто 
комерційно успішним назвати його не можна, оскільки касо‑
ві збори (702 тис. доларів) не окупили доволі високого (для віт‑
чизняного фільму) бюджету в 40,3  мільйони гривень (1,55  млн 
доларів). Додатково сприяла глядацькому успіху розгорнута ре‑
кламна кампанія фільму. Фільми «Сторожова застава» та «Інфо‑
голік» видається показовим порівняти з погляду того, як типові 
жанрові моделі масового кінематографу трансформуються (або 
асимілюються) у вітчизняному кінопросторі і якою мірою та в 
якій формі відбувається взаємодія універсального й місцевого, 
входження (вбудовування) національного в інтернаціональне. 
Обидва фільми орієнтовані на масового глядача, хоча відрізня‑
ються за віком аудиторії: «Інфоголік» розрахований на молодих 
людей 20–30  років, тоді як «Сторожова застава»  – здебільшого 
на підліткову аудиторію. «Інфоголік» – ситуаційна комедія з су‑
часного офісного життя у великому місті, «Сторожова застава» – 
пригодницький фільм‑фентезі. Як і у випадку з «Лисою горою», 
загальна жанрова структура (поетика), з типовими складовими, 
універсальними для обраного жанру, наповнена специфічно міс‑
цевим тематичним змістом, що віддзеркалює сучасні вітчизняні 
реалії («Інфоголік») або національні етнокультурні, фольклорно‑
історичні сюжети, героїв і мотиви («Сторожова застава»). Однак 
фільм‑фентезі в системі сучасної світової кіноіндустрії – це тип 
видовищного фільму, у виробництві якого використані найсучас‑
ніші технології, задля створення яскравого, вражаючого екран‑
ного світу. В своєрідній пропорції глибини і якості «картинки» 
тут переважає остання, при цьому типові складові (драматургія, 
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психологічна глибина змальовування персонажів, логіка вчинків 
чи правдоподібність ситуацій) віддзеркалюють цю пропорцію. 
Саме видовищний акцент ніби відвертає увагу від певного схема‑
тизму – відоме «призупинення невіри». Якщо це видовище ство‑
рено на конкурентоспроможному технологічному рівні...

«Скажене весілля» (2018 р., реж. Влад Дикий / псевдонім Вла‑
дислава Климчука) не можна назвати в чистому виді «римейком» 
французького фільму «Божевільне весілля» («Qu’est‑ce qu’on a fait 
au Bon Dieu?», 2014 р., реж. Філіпп де Шеврон), однак очевидне пря‑
ме запозичення ідеї: одруження дітей, що подорослішали, з пред‑
ставниками іншої раси, релігії тощо змушує батьків позбавлятися 
відповідних упереджень. В цьому випадку – дівчина з української 
родини повертається після навчання у Франції з темношкірим на‑
реченим «афрофранцузом», що для її батька, «щирого українця», 
голови районного краєзнавчого музею, стає справжнім випробу‑
ванням. Фільм зібрав у прокаті 1,966 мільйона доларів 22. Подібно 
до «Інфоголіка», адаптація типової моделі популярного жанру до 
вітчизняної тематики, оминання формату, який би потребував 
складних видовищних технологій чи витратних масштабних під‑
ходів, забезпечила успішну реалізацію проекту.

Глядацька аудиторія існує в глобальному контексті спожи‑
вання медіа. Навіть джерелом «постачання» зразків невербаль‑
ної мови (жести) для молоді стає, серед іншого, кінематограф 23. 
Відтак і смаки, критерії сприйняття тощо в аудиторії формують‑
ся в цих умовах, цілком в дусі еволюційної боротьби й конкурен‑
ції, перед очима глядача фактично конкурують типові моделі, 
які можна порівнювати за типовими ознаками – як відомо з тео‑
рії еволюції, найгострішою є боротьба внутрішньовидова, в од‑
ній спільній ніші. Саме такою «нішею» стають популярні жанри, 
масовий прокат.

У цілому, для масового кінематографу, тенденція взаємодії 
світового кінопроцесу із вітчизняним в сфері власного вироб‑

22 За даними сайта www.boxofficemojo.com. За цим же джерелом «Сторо‑
жова застава» – 689 тисяч доларів, а «Інфоголік» – 189 тисяч доларів.

23 Мардиева Л., Мухаметзянова Г. Невербальные семиотические коды мо‑
лодежи. Вестник ТГГПУ. 2008. № 3 (14). С. 97–103.
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ництва полягає у все більшому проникненні у вітчизняний кон‑
текст типових жанрових моделей – комедія, мелодрама, трилер, 
детектив, фентезі, бойовик – із суто тематичною та предметною 
адаптацією: насиченням близьким для української аудиторії 
соціо культурним, етнографічним, фольклорним, історичним 
матеріалом – залежно від жанру. При цьому і вітчизняні фільми, 
і зарубіжна кінопродукція для глядача існують в спільному, єди‑
ному медіа‑просторі – в кінопрокаті, в Інтернеті – викликаючи 
відповідні паралелі й порівняння. Цілком очевидно, що, з огляду 
на певні економічні обставини, фільми, зображальна специфіка 
яких потребує задіяння складних сучасних технологій і значних 
коштів (фентезі тощо), очікувано поступаються технологічним 
рівнем високобюджетним світовим проектам. Через те, що в цих 
жанрових моделях, за логікою їх виразності, акцент зміщено з 
драматургії, глибини персонажів, логіки вчинків, фактологічної 
складової тощо суто на видовищну складову, недоліки останньої 
позначаються на конкурентоздатності і можливості комерційно‑
го успіху в прокаті.

Є ще один аспект: коли національне, з тих чи інших причин, 
набуває широкої відомості (буває, що й драматичної, наприклад, 
Чорнобильська катастрофа), то до цього первісно «локального» 
матеріалу починають звертатись у різних країнах. Шлях на вели‑
кі відстані – завжди трансформаційний: перенесення матеріа лу 
відбувається із поточними змінами, інтерпретаціями (Чорно‑
биль поступово набуває такої собі стереотипно‑шаблонної форми 
«типового уявлення про...»). З цього погляду, втілення подібних 
тем у національному мистецтві може навіть бути орієн товане на 
зарубіжну аудиторію, тиражуючи певні штампи, або ж, навпаки, 
ставати інструментом детального художнього вивчення явища 
(навіть засобом національного самопізнання...). Серед жанрових 
фільмів, що використовують відомі за межами Украї ни явища, – 
містичний трилер Володимира Тихого «Брама» (2017), дія якого 
відбувається у Чорнобильській зоні відчуження.

Як було зазначено вище, сучасні українські фільми (період 
останніх років), які виходили у вітчизняний прокат, загалом на‑
слідують типові жанрові моделі. Такий підхід сприяв певним 
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успіхам. Однак є і певний парадокс: зазвичай, історично, під‑
несення національного кінематографу відбувалось у відході від 
традиційних моделей кіно (зокрема і особливо комерційного). 
Так було, наприклад, в  «новому німецькому кіно», короткий 
Оберхаузенський маніфест якого проголосив нагальну необ‑
хідність змін (показово, що текст маніфесту – на відміну від ін‑
ших подібних прикладів – не декларував принципів, яким треба 
слідувати, він лише вказував, від чого треба відійти, лишаючи 
свободу пошуків). Так само, іноді декларативно (маніфести 
«Кіно‑ ока» Дзиги Вертова чи «Догма‑95» Ларса фон Трієра, чи 
загальномистецькі «маніфести сюрреалізму» 1920‑х  рр. Андре 
Бретона) чи стихійно, без документально оформленої мети і чіт‑
кої належності до окремої групи (експресіонізм в німецькому 
кіно, «Нова хвиля» французького кіно, «фільм‑нуар» у США) – 
це завжди було винайдення нового: на рівні стильових особли‑
востей окремого жанру чи ширше – на рівні кіномови епохи.

Можна дійти висновку, що для комерційної успішності про‑
ектів і прихильності вітчизняної аудиторії достатньо адаптувати 
типові жанрово‑стилістичні моделі, ніби «вбудовуючи» в універ‑
сальну схему місцеві риси, теми, ознаки, фольклорно‑історич‑
ні елементи. Однак в контексті взаємодії культур це фактично 
рух «експансивний», підпорядкування місцевого зовнішньому. 
Знач но складнішим завданням є трансформація жанрових мо‑
делей, драматургічних структур, способів художнього мислен‑
ня, що може дати шанс заявити про самостійне, власне «націо‑
нальне» бачення чи навіть створити унікальність явища в межах 
світової культури.

Окремий аспект, доречний під час розмови про взаємодію 
культур і трансформацію жанрових моделей, образів, поетики, – 
певна універсальність явищ культури («культурні універсалії»), 
що сягає архаїчних, міфологічних структур і проявляється в 
тому, що у різних народів і культур, які були одна від одної ізо‑
льовані або, принаймні, зв’язки між якими не встановлені, ви‑
являють подібні, схожі міфологічні образи. Саме в контексті 
нашого аналізу важливим є цей факт. Причини цього явища 
викликають суперечки, й  існує принаймні три гіпотези: спіль‑
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не генетичне коріння; спільні умови існування, що створюють і 
спільні міфи; універсальність людського мислення. Введенова в 
статті, присвяченій архетипам колективного підсвідомого, пише 
про такий набір типів як основу життєздатності окремої культу‑
ри: «Вероятно, жизнеспособность отдельной культуры обеспе‑
чивается определенным набором архетипов (в  общем‑то, каж‑
дый раз своим), который образует миф [курсив автора. – Г. Ч.] 
данной культуры, ее культурную традицию» 24. При цьому чин‑
ником різноманітності вона вказує не кількість типів, а кількість 
їх комбінацій, подібно до своєрідного коду: «Вообще, при оче‑
видном разнообразии культурных феноменов (несмотря на тео‑
ретически возможную типизацию, на имплицитно присущую 
схожесть даже существенно разделенных временем и простран‑
ством культур) вероятно, что изначальный набор “праформ”‑
архетипов достаточно ограничен – многообразие достигается за 
счет комбинации праформ и неповторимости любого конкрет‑
ного наполнения архетипа» 25.

Подібну до цього думку про спільні елементи в різних куль‑
турах, за відсутності контактів між цими культурами, висловила 
і І. Бєскова, яка аналізує механізми виникнення символів: «По‑
чему у разных народов, относительно которых неизвестно, что‑
бы между ними в древности существовали культурные контак‑
ты, встречаются сходные символические мотивы – и образные 
(орнаментальные, музыкальные, архитектурные), и вербальные 
(сказки мифы)?» 26.

Глобалізація – це фактично технологічно обумовлене широ‑
ке розповсюдження, і як наслідок – розмиття кордонів явищ. Як 
зазначалось вище, інший бік явища  – знищення різноманіття 
(як наслідок еволюційних зіткнень), зникнення малих культур. 
Звернення до суміжних з мистецтвом галузей – наприклад, до 

24 Введенова  Е. Архетипы коллективного бессознательного и проблемы 
становления культуры. Эволюция. Язык. Познание / под общ. ред. И. Меркуло‑
ва. Москва : Языки русской культуры, 2000. С. 122.

25 Там само. С. 123. 
26 Бескова И. Эволюция и сознание: новый взгляд. Москва : Индрик, 2002. 

С. 155.
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проблеми мов – показує подібність процесів. Лінгвісти відзнача‑
ють очікуваним процес вмирання мов – як наслідок глобалізації: 
«Причиной исчезновения национальных языков, национальных 
особенностей и традиций, характерных отличий в образе жизни 
стала глобализация. <...> По данным ЮНЕСКО, на сегодняшний 
день в мире насчитывается порядка 6 тыс. языков. Каждую не‑
делю ученые регистрируют в среднем исчезновение одного язы‑
ка. <...> Необратимый характер этих процессов приводит к тому, 
что исчезает целый пласт цивилизации со своим мышлением, 
восприятием мира, представлениями о человеческом развитии 
и месте человека в мире. <...> Это вызывается растущей экспан‑
сией английского (американского) языка, который все больше 
становится универсальным средством общения. По этой при‑
чине возникают смешанные, гибридные языки, примером кото‑
рых может служить так называемый “франгле” или “френглиш”, 
представляющий собой “смесь” французского с английским.

При этом страдает, конечно, не только язык, но вся нацио‑
нальная культура, которая в своей стране становится неглавной, 
второстепенной. Происходит то, что западные теоретики на‑
зывают “фольклоризацией” европейских культур, когда они на‑
чинают занимать место фольклора, переходят в разряд местной 
экзотики» 27.

Глобалізація як еволюційне явище є незворотним процесом, 
по‑перше, і, по‑друге, поєднує в собі фактично протилежні зна‑
чення: це і взаємозбагачення, обмін здобутками, і нівелювання 
особливостей, уніфікація. Як зазначає І.  Нєкипєлова, «исто‑
ки глобализации следует искать в далеком прошлом языковых 
систем, когда консолидированному обществу потребовалось 
универсальное средство коммуникации.  <...> В  то же время 
глобализация порождает информационный и антропологиче‑
ский кризис» 28. Так само і в еволюції біосфери співіснують два 

27 Буряк Н., Жданкина Е. Проблемы исчезновения национальных языков 
и культур. Инновационная наука. 2015. № 11. С. 296. 

28 Некипелова И. Глобализация языка: неизбежность или необходимость. 
Современные исследования социальных проблем (электронный научный жур-
нал). Modern Research of Social Problems. 2015. № 3 (47).
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різнонаправлених явища: багатоманітність, з  одного боку, та 
скорочення видів,  – з  другого. Необхідно зауважити, що і для 
біологічних систем, і для культури в цілому характерними є два 
типи процесів, що протилежні один одному: розмаїття видів і 
скорочення, поглинання. З одного боку, розмаїття видів систе‑
ми покращує шанси на пристосування. З іншого, – явище ентро‑
пії веде до поступового нівелювання відмінностей, тотального 
«кінцевого» розпаду, згасання.

Показовою в цьому контексті видається наведена ситуація з 
мовами – і в сенсі певних паралелей між мовами і мистецтвом 
як засобом спілкування, і з огляду на експансію домінуючої ан‑
глійської мови і виникнення «гібридних» мовних форм. Так само 
універсалізація екранної мови є певною експансією, наслідком 
чого стає панування типових жанрових моделей, лише за тема‑
тичними ознаками «пристосованих» до місцевих особливостей.

У найвіддаленіших перспективах загальний процес ентропії 
призведе до кінцевого розмиття, вирівнювання, універсаліза‑
ції будь‑яких систем: «Конечным результатом эволюции любой 
системы является либо ее переход в стабильное состояние, что 
в случае биологической системы означает ее смерть,  <...> либо 
разрушение, либо преобразование (трансформация) системы в 
новую, как более, так и менее сложную» 29. Однак якщо лишити 
осторонь уваги явища, які, ймовірно, проявляються в часових 
межах, співставних з періодом існування Землі, то в ближчих 
часових перспективах актуальними стають бурхливі процеси 
зіткнення і еволюційної боротьби, що активізуються в умовах 
глобалізації. Процес глобалізації, як еволюційний поступ, є не‑
минучим і незворотним. Ключовий принцип еволюції – бороть‑
ба за існування (в  діалектичному підході  – рушійною силою є 
будь‑яке протиріччя)  – спричиняється до того, що розвинені, 
ускладнені системи пригнічують менш пристосовані, а можли‑
вість пристосування до умов сприяє виробленню особливих рис. 
Фактом сьогодення є існування багатьох культур, і  по «гори‑

29 Герасимов И. К чему ведет динамика энтропии социума. Наука. Релігія. 
Суспільство. 2014. № 2. С. 79.
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зонталі» країн і народів, і по «вертикалі» історичної культурної 
пам’яті. Глобалізаційні процеси не стільки створюють, скільки 
активують, підсилюють активну взаємодію культур. В  мистец‑
тві це спричиняється і до виникнення нових мистецьких форм, 
драматургічних структур тощо, і  до специфічного мислення 
(постмодерністське нівелювання будь‑яких правил чи «норми», 
вільне поєднання прийомів і стилів). В боротьбі за ринок, ауди‑
торію  – в  комерційному, масовому кінематографі  – як показує 
аналіз, відбувається адаптація типових жанрових популярних 
моделей масового кіно до місцевої тематики, культурно‑історич‑
них особливостей. Така «експансія» запозичених форм лежить в 
основі комерційного успіху, при цьому може долатись зустріч‑
ним шляхом – через естетичну трансформацію і винайдення но‑
вих форм на рівні драматургії, зображальної виразності, стилю.
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УКРАЇНСЬКЕ МЕДІА‑МИСТЕЦТВО: 
нові мистецькі форми  

і глобалізаційні процеси

Медіа‑суспільство  – часто вживаний термін для позначен‑
ня нинішньої епохи, оскільки мас‑медіа пронизують всі сфери 
громадського життя. Феномен медіа на сьогодні є чи не найпо‑
пулярнішим предметом для наукової рефлексії. Бум їх розвитку 
розпочався завдяки винайденню фотографії, кінематографу, те‑
лефону, радіо в так званому довгому ХІХ ст. Медіа поділяють на 
старі (або традиційні) і нові, а  генеалогію останніх виводять із 
мовлення, яке стало першим штучно створеним посередником 
(з латини medium – посередник) між людьми. На сьогодні медіа‑
культура становить величезний сегмент сучасної культури, який 
поєднує різні сфери діяльності людини, від мас‑медіа, як поши‑
рення інформації, до мистецтва.

Сучасний світ прагне до освоєння нових просторів  – елек‑
тронного зображення, технологічних об’єктів тощо. Останні 
півстоліття межі вираження в мистецтві значно розширилися 
й урізноманітнилися. Розвиток сучасних технологій і проник‑
нення цифрового світу в повсякденне життя спонукало митців 
освоювати нові медіа. Мета дослідження: класифікувати різно‑
манітні нові мистецькі форми, виявити настільки вони різнять‑
ся від традиційної академічної структури стилів та жанрів, що 
складалися протягом століть.

Медіа-мистецтво – це явища співпраці науки, техніки і мистец‑
тва в світовому художньому процесі, яке використовує сучасні но‑
вітні технології, такі як комп’ютерна графіка, анімація, віртуальна 
реальність, відео, Інтернет, робототехніка та біотехнології. 
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Медіа‑арт є однією з форм суспільної свідомості; медіа‑арт – 
вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно‑чут‑
тєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів; в основі 
створення медіа‑арту лежить творчій підхід.

Медіа‑мистецтво створюється і представляє об’єкти за допо‑
могою сучасних інформаційно‑комунікаційних технологій та 
інтенсивно розвивається разом з їхньою еволюцією; інструмен‑
тарієм медіа‑мистецтва є цифрова технологія у найширшому 
ужитковому розумінні, а інструментами виступають фотоапарат, 
відеокамера, телефон, комп’ютер, різноманітні гаджети тощо.

Об’єкти медіа‑мистецтва часто є інтерактивними і передбача‑
ють участь спостерігача.

Як і традиційні, медійні арт‑об’єкти кодують ідеї і смисли че‑
рез художні метафори і образи, мають для цього набір власних 
інструментів. Медіа‑мистецтво відтворює реальність за допомо‑
гою «віртуальних» інструментів, відповідно до нашої швидко‑
плинної та інформаційно перевантаженої природи.

Митці завжди використовували механізми, фарби, запози‑
чені у різних сферах життя. Їм було мало простору на полотні, 
мало об’єму, руху, фактури, мало дихання, мало сучасності, дії, 
мало життя... 

Сучасні технології і цифрове середовище спонукало митців 
освоювати нові медійні образи. І взаємини між митцями і нови‑
ми технологіями породили нові мистецькі форми, відмінні кла‑
сичної академічної структури стилів та жанрів, що складалися 
протягом століть. 

Існують наступні різновиди медіа‑мистецтва:
‑  cвітлове мистецтво  – це вид медіа‑мистецтва, де світло є 

основним засобом вираження. Світлове графіті є модним на‑
прямком сучасного мистецтва. Для успішного створення світ‑
лового графіті художнику необхідні фотокамера, ліхтарик, певні 
навички і майстерність, а також вечірній час доби;

‑ відеоарт – напрямок медіа‑мистецтва, в якому для виражен‑
ня художньої концепції використовуються можливості відео‑
техніки, комп’ютерного та телевізійного зображення. Як напрям 
мистецтва з’явився наприкінці 1960‑х – на початок 1970‑х років, 
коли відеотехніка стала доступною кожному. Тобто медіа‑арт – 
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це мистецтво або ряд художніх стратегій, що створені або спи‑
раються на сучасні технології. Замість пензлів, фарб, звуків  – 
комп’ютер і мови програмування.

Інструментарій медіа‑мистецтва, відповідно до «цифрової» 
природи, є:

‑  «рухомий» (відеоарт, відео‑, звукові та інтерактивні інста‑
ляції тощо); 

‑ «статичний» (фотографія, excel art, sms art, pixel art тощо).
Більшість із нас пов’язує інструмент Microsoft Еxcel з діагра‑

мами, електронними таблицями тощо. Але ця програма має на‑
багато більше можливостей.

Pixel art, або піксельна графіка, – напрямок цифрового мис‑
тецтва, яке полягає в створенні зображень на рівні пікселів (тоб‑
то мінімальної логічної одиниці, з якої складається зображення). 

Сучасні технології наділяють класичне мистецтво новими 
гранями і новою цінністю. Можливо, саме тому деякі з медіа‑ху‑
дожників успішно експериментують із поєднанням медіа‑мис‑
тецтва і його попередників – класичних форм.

У зв’язку з особливостями творення та постійною еволюцією 
технологій медіа‑мистецтво залежно від типу використовуваних 
технологій і форм подання творів його можна умовно поділити на:

‑ медіа‑перформанс;
‑ медіа‑ландшафт (або медіа‑середовище);
‑ мережеве мистецтво (інтернет‑арт, або нет‑арт, іноді також 

веб‑арт); 
‑ телекомунікаційне мистецтво (телекоммунікейшн‑арт);
‑ відеоарт (в тому числі віджеінг);
‑ саунд‑арт; медіа‑інсталяція (іноді також медіа‑скульптура); 
‑  цифрове мистецтво (іноді також комп’ютерне мистецтво 

(New Media Art));
‑ цифрова фотографія;
‑ Mobile Phone Art 1;
‑ sms art (text art ASCII Art SMS) (текстове мистецтво – створен‑

ня зображень з тексту, також відомого як мистецтво ASCII) та ін. 2

1 Наприклад, див.: https://www.youtube.com/watch?v=qjNR0mMJmlE.
2 New Media Art / ed. by Mark Tribe, Uta Grosenick, Reena Jana. Taschen, 2009. 

P. 18.
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Мауріціо Бологніні, італійський постконцептуальний ми‑
тець вважає, що нове медіа‑мистецтво постає не як сукупність 
однорідних практик, а  як складне поле, що сходить навколо 
трьох основних елементів: 1) мистецької системи, 2) наукових та 
промислових досліджень і 3)  політично‑культурного медіа‑ак‑
тивізму. Себто існують значні відмінності між вченими‑худож‑
никами, художниками‑активістами та технологічними худож‑
никами, ближчими до мистецької системи, які не лише мають 
різну підготовку та технокультури, але й орієнтовані на різну 
художню продукцію.

Праобразом медіа‑мистецтва були праксиноскоп Еміля Рей‑
но і фенакістископ Жозефа Плато у середині XIX ст., кінетик‑арт 
Жана Тенглі в середині XX ст. Згодом митці почали експеримен‑
тувати з відеокамерами й робити спроби інтегрувати джерела 
відображення у свої інсталяції.

У  1960‑х  роках з’явився жанр відеоарту, засновником яко‑
го став Нам Джун Пайк – представник європейського арт‑руху 
Флуксус. Важлива сторінка в історії медіа‑мистецтва  – медіа‑
перформанс.

Етапним у становленні медіа‑мистецтва стало відкриття в 
1968  році лондонської виставки «Кібернетичне проникнення», 
яка була присвячена взаємодії художника і технологій. Не тільки 
художники запозичують ідеї зі світу нових технологій. Відбува‑
ється і зворотний процес: робота над медіа підштовхує розвиток 
технологій. Нам Джун Пайк пішов із життя в 2006 році, через рік 
після того, як був винайдений Ютюб, але залишився в мистецтві 
як особистість, що перша усвідомила настільки глибоко телеба‑
чення змінить наше життя.

Відеомистецтво, як форма мистецтва, опирається на викорис‑
тання відеотехніки як візуального та аудіоносія. Відеомистецтво 
з’явилося в кінці 1960‑х років, коли відеомагнітофони стають до‑
ступними, а  звичайна аналогова касета  – найчастіше викорис‑
товуваною технологією запису аж до 1990‑х років. Відеомистец‑
тво від початку приймає різні форми: твори, що транслюються 
в Інтернеті, поширюються у вигляді відеокасет або DVD‑дисків; 
записи, які транслюються; установки, переглянуті в галереях чи 
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музеях; виступи, які можуть включати один або кілька телевізо‑
рів, відеомоніторів та проекцій, відображаючи живі або записані 
зображення та звуки 3.

Однією із ключових відмінностей між відеомистецтвом та 
кіно є те, що відеомистецтво може не використовувати дійо‑
вих осіб, може не містити діалогу, не мати помітної розповіді чи 
сюжету, чи дотримуватися будь‑якої з інших умовностей, які 
зазвичай визначають природу кіномистецтва. Ця відмінність 
також відрізняє відеомистецтво від підкатегорій кіно, таких як 
кіноавангард, короткометражні фільми або експериментальний 
фільм. Якщо на початку 1960‑х відеоарту слідували лише одини‑
ці, то з «другої половини 80‑х воно отримало широке розповсю‑
дження по всьому світу, ставши складовою частиною мистецтва 
нових медіа та помітно збагативши палітру візуальних засобів і 
образні можливості в цілому» 4.

Початок українського медіа‑мистецтва датований 1990‑ми ро‑
ками, хоча воно як одна із форма сучасного мистецтва зародило‑
ся ще на схилі радянської епохи, але саме в цей час набуло рис 
культурної ідентичності. 

Олександр Соловйов, арт‑критик та експерт актуального 
мистецтва виводить генезу перших українських медіа‑митців 
із «нової хвилі» трансавангардного фігуративного живопису 
1980‑х років. Художники трансавангарду не лише використову‑
вали «попередні» мистецькі мови шляхом їх псевдоцитування, 
що відображалося у дистанціюванні від об’єкта зображення, в де‑
конструкції. Наприкінці «збурення» хвиля дрейфує в сторону 
відеоарту – «живописне письмо стає безликим і шукає підтрим‑
ки, або ж в об’єктах вкраплення, або ж в “кінематографічності”»5.

«Візуальний поворот» 1970‑х років не просто індексував (ак‑
центував) історичний зсув у важливості самого бачення, що 

3 Cubitt Sean. Videography: Video Media as Art and Culture. Palgrave Macmil‑
lan, 1993. Р. 76. 

4 Соловйов О., Савчук С. FLASHBACK. Українське медіа‑мистецтво 1990‑х. 
Каталог виставки. Київ : ДА «НКММК “Мистецький Арсенал”», 2018. 180 с.

5 Соловйов О. Нова хвиля в українському мистецтві 90‑х : збірник праць. 
Харків : Акта, 2004. С. 28.
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призвело до постійної реконцептуалізації візуального, а й визна‑
чив витоки нової академічної дисципліни «візуальна культура» 
(в українській традиції – це скоріш за все «візуальна культуро‑
логія»), відбив новий щабель насиченості соціального просто‑
ру візуальними технологіями. «Медійний поворот» індексував 
інший історичний зсув до екранної свідомості, яка подібно до 
нещодавно упізнаної сили і впливу візуальності відображала і 
проектувала світ через кінооб’єктив. 

Як і в світовому просторі, історія українського медіа‑мистец‑
тва розпочалася із відеоарту. Робота Кирила Проценка «Smell» 
(1991  р., 5.52) вважається такою, що означила перехід від кіно‑
мистецтва як форми художнього відтворення дійсності до відео‑
арту. Під відеоартом «тут варто розуміти, що ви не йдете дивити‑
ся кіно. Відеохудожники не розповідають історію в картинках. 
Відео в їхній творчості – можливість виразити особистий погляд 
і розуміння проблем сучасності, залишаючи широкий простір 
для глядацької інтерпретації» 6.

Яніна Пруденко, культуролог та куратор, звертаючись до 
відео робіт, створених на початку 1990‑х вирізняє декілька чіль‑
них візуальних наративів: Ерос і Танатос, Оптичні ілюзії, Loop, 
Німе кіно та Критика ТБ.

Візуальний наратив «Німе кіно» був надзвичайно популяр‑
ним серед молодих медіа‑художників, і вони переформатовува‑
ли його в стилістиці центонів, яка засадниче передбачала, так 
би мовити, «цитування без авторства», постмодерний монтаж 
першоджерел, які не є першоджерелами, де авторство вже затем‑
нене і неважливе. Найбільш знаковими творами, позначеними 
любов’ю до постмодерної цитації німого кіно, стали роботи Іллі 
Чічкана «Alter Idem» (1994  р., відеоарт); Гліба Катчука «Мельєс 
2000» (1999  р., відеоарт); Олександра Ройтбурда «Психоделічне 
вторгнення панцирника “Потьомкін” у тавтологічний галюци‑
ноз Сергія Ейзенштейна» (1998 р., відеоарт).

6 Психоделіка і сексуальність. Що треба знати про українське медіамис‑
тецтво 1990‑х. URL  : https://donttakefake.com/psihodelika‑ta‑seksualnist‑shho‑
treba‑znati‑pro‑ukrayinske‑mediamistetstvo‑1990‑h/.
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Найвідомішим українським зразком візуальної центоніза‑
ції є робота Олександра Ройтбурда «Психоделічне вторгнення 
панцирника “Потьомкін” у тавтологічний галюциноз Сергія 
Ейзенштейна», яка була представлена на щорічній звітній ви‑
ставці ЦСМ Сороса «Академія холоду» в 1998  році. Для цього 
відео художник взяв кадри з фільму С. Ейзенштейна «Панцер‑
ник “Потьомкін”» і перемішав їх з сучасними кадрами, зафіль‑
мованими разом із колегами в Одесі. «Переформатоване кіно» 
вражало постмодерною динамікою, стилізацією під ейзенштей‑
нівський монтаж. У  «Потьомкіні» художник також застосував 
свій улюблений візуальний прийом loop, як набір імітаційних 
практик, що цілком вбудовувалося в світовий наратив медіа‑
мистецтва. О. Соловйов зазначив, що важливість цієї роботи – 
в тому, що вона позначила тренд до апропріаційного перефор‑
мування фільмів і дала поштовх подальшим пошукам у цьому 
руслі. Згодом О. Ройтбурд продовжив цю лінію і в своїх наступ‑
них роботах, наприклад, у відео «Ерос і Танатос пролетаріату в 
психомоторної параної Дзиги Вертова». Зазначимо, що саме із 
відеороботою «Потьомкін» О. Ройтбурд став учасником основ‑
ного проекту 49‑го  Венеційського бієнале «Плато людства» в 
2001  році на запрошення куратора Харальда Зеемана. Копія 
фільму є в колекції одного з найвпливовіших світових музеїв – 
нью‑йоркського MoMA. 

Важливим моментом в історії вітчизняного відеоарту, стало 
створення в 1997 році за підтримки Центру сучасного мистецтва 
Сороса першої лабораторії по створенню вітчизняного медіа‑ 
арту  – Інфомедіабанку. Саме ця освітня програма уможливила 
безліч робіт, які відображали всю жанрову різноманітність сучас‑
ного світового медіа‑мистецтва: інтернет‑мистецтво, інтерактив‑
на інсталяція, цифровий відеоарт, кінетична скульптура тощо.

Розвиток сучасних технологій і проникнення цифрового 
світу в повсякденне життя спонукали українських митців з се‑
редини 1980‑х років освоювати нові медіа, що видозмінило ака‑
демічну структуру стилів і жанрів. Доробок 1990‑х вже став іс‑
торією медіа‑мистецтва, але тим цікавіше спостерігти усталення 
цих наративів у виставковому форматі, а саме – загальновизна‑
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ній найгучнішій мистецьковартісній події останніх 2010‑х – ви‑
ставці «ВУФКУ. Lost & Found», як мультимедійній історії револю‑
ційного вибуху в українському кіно, одному із найуспішніших 
модернізаційних проектів нашої культури, який було знищено 
імперськими силами й, затим, здобутки ВУФКУ відійшли в за‑
буття майже на століття.

Як зазначив кінознавець і директор Центру ім.  О.  Довженка 
Іван Козленко: «Початок роботи ВУФКУ збігається з фундамен‑
тальною зміною гуманітарної стратегії більшовиків в Україні, відо‑
мою як політика українізації <...> Метою було створення сучасної 
української урбаністичної культури, і кіно, як технологічно, так і 
естетично якнайкраще виражало цю модернаційну інтенцію» 7.

В першому ж залі назустріч один одному рухаються на кіно‑
екранах два іконічних образи‑наративи німого кіно: потяг та 
трактор. Всього лише за 25 років до появи Великого Німого інду‑
стріальні образи зустрічали чи не одностайну відсіч мистецького 
середовища. Так, для 37‑річного Клода Моне потяги стали маною. 
А в образотворчому мистецтві Франції відкрилася нова, смілива 
і, явно приречена на нерозуміння сучасниками, тема. Індустрі‑
альні пейзажі Моне розлютили критиків до зубовного скреготу, 
вони навперебій змагалися в зневажливих характеристиках. На 
сторінках «Фігаро» з’явився, наприклад, такий пасаж: «У загаль‑
ному і цілому Клоду Моне вдалося точно передати щось вкрай 
неприємне враження, яке справляє на нас одночасний свист де‑
кількох паровозів» 8.

Саме про одну з ранніх кінострічок братів Лум’єр – «Прибут‑
тя потягу на вокзал Ля Сіота», залишилися спогади, що часто‑
густо глядачі на перших кіносеансах так лякалися цих кадрів, 
що втікали з залу.

7 ВУФКУ. Lost & Found. Київ : Національний центр Олександра Довженка, 
2019. С. 6.

8 Сидельникова А. Вокзал Сан‑Лазар в Париже: прибытие поезда. URL : https://
artchive.ru/claudemonet/works/2266~Vokzal_SenLazar_v_Parizhe_pribytie_ 
poezda?fbclid=IwAR1OqjjaHD7‑mcGcP4JSIwSGTOep‑POUNMtN8K7ZwDT1U 
tfi30acSJHx3EE.
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Видатний американський режисер і продюсер Мартін Скорсе‑
зе в своїй лекції «Навчаємося візуальній грамотності» говорить: 
«Люм’єри не просто фіксували події – в їх фільмі є композиція. 
Подивіться, як точно встановлена камера, як вивірено відстань 
між нею і поїздом, як підібрана висота і кут огляду. Цікаво, що 
якби камера стояла хоч трохи інакше, то і публіка не реагувала б 
так бурхливо» 9.

Одним із візуальних прийомів, який залишався в візуалісти‑
ці, став перехід від загального плану до середнього та ближньо‑
го, при тому, що камера залишалася нерухомою. Фелікс Мезгіш, 
кінооператор братів Лум’єр, написав, що, на його думку, брати 
Люм’єри вірно визначили область кіно. Для вивчення людсько‑
го серця досить роману і театру. Адже кіно – це динаміка жит‑
тя і природи у всіх її проявах, це натовп і його хвилювання. Все, 
в чому є рух, відноситься до кіно. Його об’єктив відкритий на світ.

Як і картини Моне, для якого зупиняли потяги і напускали 
диму, кінострічка була інсценованою натурою: камера Лум’єрів 
зафіксувала далеко не «шматок життя індустріального вокзалу»: 
на потягу спеціально для фільмування прибувала родина пер‑
ших кінематографістів.

Назустріч потягу, зафільмований також нерухомою камерою, 
рвучко від дальнього до великого плану рухається ще один іко‑
нічний образ вже українського радянського кіно 1920‑х років – 
трактор. «Трактор переоре наше життя – заявляло типове гасло 
1920‑х, закликаючи до механізації праці та проголошуючи футу‑
ристичний союз нової вдосконаленої людини з досконалою ма‑
шиною, матеріальним втіленням абстрактного раціо <...> Трак‑
тор переорює не лише межі, а уми» 10.

Мультимедійна презентація історичного пласта українського 
кіно, який раніше існував лише у формі архівних плівок і текстів 
фахівців, відбувається і через оприявлений мультидисциплінар‑
ний підхід задля формування цілісного уявлення про феномен 
ВУФКУ. Просторове розміщення тематичних блоків тяжіє від‑

9 Martin Scorsese. Teach visual literacy. URL  : https://www.dcm.co.uk/news/
martin‑scorsese‑teach‑visual‑literacy.

10 ВУФКУ. Lost & Found... С. 27.
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разу до двох логік: хронологічної і мультидисциплінарної. Фа‑
хівцям добре відомо, що саме українські письменники та поети 
були, як тоді називали, «головним призовом» українського кіно, 
але й своєю чергою кіноестетика формувала монтажні та екра‑
нізовані романи сучасних письменників зі сценарним стилем. 
Новаторські підходи, започатковані в живопису, коли динаміка 
і рух, монументальність і статика фактично оживають у кіно‑
стрічках Олександра Довженка, Миколи Шпиковського, Михаї‑
ла Кауфмана. Художники‑плакатисти сформували впізнавано 
«фірмовий» стиль вуфківської реклами і плаката.

Блискуча прикінцева інсталяція – червоний коридор – сим‑
волічний шлях знищеної і репресованої української мистецької 
інтелігенції. Це – своєрідна драматична кода виставки. Курато‑
ри свідомо не фокусуються на стигмі «нації‑жертви», але саме 
цей образ, як ніякий інший, оприявлює, якою ціною авангардні 
мистецькі течії «заступає» соцреалізм, як відбувається відми‑
рання національної культури на користь світової, себто «росій‑
ської»... Українське мистецтво розглядалося радянською владою 
як фронт, де їй протистояла інтелігенція. А оскільки інтелігент‑
ні люди зазвичай мають виразні цінності, які не можна «пере‑
виховати» чи замістити, то «замістити» слід їх. Один із об’єктів 
цієї інсталяції – грамофон, подарований Сталіним О. Довженку, 
одному з небагатьох, хто фізично не пройшов «коридором», зате 
отримав шлях пекельних мук. Добре відомо, що «батько народів» 
плекав із націонал‑комуніста Довженка придворного художни‑
ка, але останній продовжував володіти «прикритою і замкненою 
правдою про народ».

Виставка «ВУФКУ: Lost & Found» стала першим виставковим 
проектом національного музею кіно України. Саме завдяки за‑
собам медіа‑мистецтва, орієнтованості на глядача вона стала по‑
дією не лише для професійної спільноти, а й для досить широко‑
го загалу. Хоча 6000 глядачів – це ще безмежно мало...

Кіно – найстарша форма екранної культури. Його виникнен‑
ня та поширення на початку ХХ ст. часто трактують як початок 
глобального конфлікту культури книжної (логоцентричної, за‑
снованої на абстрактному мисленні та лінійній послідовності, 
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адже зчитується лише буква за буквою) і екранної, де центральне 
місце належить рухомому образові. Екранна культура об’єднує 
зображення і звук, рух, форму та колір. Кіно як засіб візуаль‑
ної комунікації безпосередньо пов’язане зі здатністю його мови 
створювати ілюзію реальності. Кінодійсність так само сильно і 
безпосередньо впливає на чуттєвість людини, як і власне дійс‑
ність. А часто‑густо посилена різноманітними спецефектами, які 
неможливо пережити в реальності, пересилює її впливом.

В  основі медіа‑мистецтва  – прагнення розширити межі ві‑
зуального сприйняття і зрозуміти, як технології перетворюють 
світ і наше бачення. Сучасний медіа‑арт в Україні використовує 
інструментарій широкої жанрової палітри:  – відеоарт, відеоін‑
сталяцію, інтерактивну інсталяцію, кінетичну робоскульптуру, 
sms art, net.art, pixel art, excel art, sound art, glitch art, generative art 
тощо. 

Усе, що сьогодні можна віднести до медіа‑мистецтва, дуже 
складно осягнути. Адже воно існує в такій кількості видів форм 
і напрямків, які навіть перерахувати складно. Більше того, будь‑
яка систематизація виявиться застарілою на наступний день 
після того, як вона буде опублікована. Тому що медіа‑творчість 
постійно змінюється слідом за змінами технологій, на яких вона 
заснована. Українське медіа‑мистецтво вже інспірувало не прос‑
то появу українських медіа‑митців і медіа‑теоретиків, а й сучас‑
ного мультимедійного музею українського німого кіно. Медіа‑
мистецтво – сучасний універсальний інструмент, який дозволяє 
донести інформацію до різних цільових аудиторій, як ззовні, так 
і всередині країни, потужний інструмент сучасної культури.
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ОПЕРНА КЛАСИКА  
НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ЕКРАНІ: 

діалог мистецтв

Звернення до екранізованої спадщини українського опер‑
ного мистецтва виявляє історичні традиції вітчизняної худож‑
ньої культури – від літературної першооснови, композиторської, 
 вокальної школи, специфіки музичного театру до власне здобут‑
ків українського кінематографу. Феномен української опери по‑
лягає в апелюванні до особливостей національного менталітету, 
архетипів, що є його основою. Цей фактор засвідчує унікальність 
української культури, її спроможність зберігати свої духовні та 
мистецькі засади у глобалізованому світі. Вітчизняний екран 
сьогодні покликаний висвітлювати й популяризувати мистець‑
кі традиції, осмислювати їх. Саме тому актуальним є вивчення 
попередньої практики українських режисерів щодо створення 
такого явища як фільм‑опера.

Дослідження смислового поля української екранної куль‑
тури, її спроможності генерувати нові, суголосні модерним за‑
питам світової художньої культури ідеї передбачає звернення 
до відповідних методологій. Важливим засобом для розуміння 
принципів побудови художнього тексту є категорія інтертексту‑
альності, яка, починаючи з 1960‑х років формується як теоретич‑
но новий підхід до аналізу тексту. Інтертекстуальність розглядає 
твір, як структурне ціле, як єдність форми й змісту, взаємодію 
та взаєм не проникнення тем, проблем, характерів із інших ху‑
дожніх текс тів. Відповідно, цей спосіб аналізування та побудови 
твору наголошує на діалогічності його структури на рівні змісту 
і засобів виразності.
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Екранізація прозового чи драматичного твору, як тип між‑
мистецьких зв’язків, вже давно є об’єктом кінознавчої науки. 
Проблеми інтерпретації вербального літературного тексту, його 
імплементація в екранний прототекст досліджуються сьогодні 
на різних рівнях: в контексті історичного вивчення екранізацій, 
на рівні їхніх естетичних особливостей, традицій національних 
кінематографічних шкіл у цьому питанні тощо. 

Екранізація оперного твору часто також підпадає під катего‑
рію екранізації літературної спадщини, адже чимало опер, у тому 
числі й вітчизняних, створені за відомим літературним першо‑
джерелом. Пропоноване дослідження зосередить свою увагу на 
питанні міжмистецької взаємодії, на узгодженості семіотичних 
кодів різних мистецтв – у першу чергу жанру музичного театру 
й кінематографу. 

Для аналізування взято ті твори вітчизняного оперного мис‑
тецтва, які презентують не лише музичну культуру України у 
світовому вимірі, а  і вітчизняне мистецтво в цілому. Наявність 
двох чи більше екранізацій одного й того ж оперного твору спри‑
яють докладнішому вивченню проблеми інтерпретації базового 
тексту в українській екранній культурі, уможливлює порівняль‑
ний аналіз екранізацій. Основним завданням дослідження є до‑
ведення спроможності існування фільму‑опери як самостійного 
твору  – не лише репрезентанта художніх досягнень оперного 
мистецтва чи його популяризатора. Створений за принципами 
інтермедіальності  – перекодування, умовно кажучи, повідом‑
лення одного виду мистецтва арсеналом виражальних засобів 
іншого виду мистецтва – новий твір урізноманітнює палітру ви‑
ражальних засобів екрана, а також дає підстави для створення в 
своєму текстовому полі нових смислів. Саме останнє є ознакою 
сучасного мистецтва, яке живиться не так пошуком нових форм 
виразності, як компіляцією уже існуючих або концептуальним 
переосмисленням усталених в культурі змістів. 

Для сучасного українського екрана інтерпретація оперної 
спадщини навряд чи могла би стати одним із провідних напря‑
мів, адже світовий екран останнім часом усе рідше звертається 
до класичного оперного репертуару. Суто теоретичне значення 
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роботи полягає у способі аналізу пропонованого екранного ма‑
теріалу, не лише культурно‑історичному методі дослідження, а й 
порівняльно‑генетичному осмисленні жанру фільму‑опери.

Для аналізу обрано наступні екранізації: «Наталка Полтавка» 
(1936 р., реж. І. Кавалерідзе) та «Наталка Полтавка» (1978 р., реж. 
Р. Юхименко), «Наймичка» (1964 р., реж. І. Молостова, В. Лапок‑
ниш) та «Спокута» (1985 р., реж. Р. Олексів). 

Питання перекладу сюжету оперного твору на новий, екран‑
ний текст має свою специфіку: екранізація, приміром, драма‑
тичного джерела не передбачає обов’язкове звернення кіноре‑
жисера до театральної інтерпретації п’єси. Часто міжтекстові 
взаємодії драматургії й екрана оминають театральне мистецтво. 
Виключенням є специфічний жанр зафільмованого спектаклю. 
Цей жанр чи вид екранної ретрансляції часто застосовується й 
для оперних вистав, але для дослідження обрано таке мистецьке 
явище, як фільм‑опера  – найбільш яскравий приклад створен‑
ня культурної форми (фільм) на основі іншої форми (музичної 
вистави). Усе ж повністю абстрагуватися від такої риси худож‑
ньої умовності опери, як сценічність екранні мистецтва не мо‑
жуть. Створити фільм за оперною основою, реалістичний за 
формою, без застосування найважливіших компонентів опер‑
ної виразності означало б повне руйнування жанру. Мовиться 
про сценічність, не так про візуальний простір (сценографія, 
мізансценування) оперної вистави, як про її концепцію  – му‑
зичну драматургію. Під музичною драматургією музикознавці 
розуміють систему виражальних засобів і прийомів утілення 
драматичної дії в музично‑сценічних творах, в її основі лежать 
загальні закони драми. Потенції музичної драматургії реалізу‑
ються лише тоді, коли в музиці виражено найважливіші вузлові 
моменти дії 1.

Композитор в оперній виставі створює новий музичний текст 
на основі лібрето, саме музика є засобом відтворення драматич‑

1 Сюта Б. Драматургія музична. Українська музична енциклопедія / Націо‑
нальна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського  ; редкол.: Г. Скрипник (голова) та  ін. Київ, 
2006. Т. 1. С. 651–652. 
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ної дії. Поняття музики у цьому розумінні нерозривно пов’язане 
із вокальним мистецтвом, адже на синтезі вокальної й інстру‑
ментальної музики побудована сценічна дія в опері. 

У  драматичній виставі також дія може бути підсилена, під‑
креслена музикою, проте сама музика не створює драматургію, 
лише у музичному театрі, яким є опера, драма в прямому сенсі 
пишеться музикою. Коли персонаж чи група персонажів вико‑
нують вокальні партії, вони не співають, а доносять до глядача 
певні смисли сценічної дії (внутрішньої чи зовнішньої, залежно 
від змісту сцени). 

Оперна драматургія ґрунтується на синтезі слова та музики. 
У  мистецтві кінематографу музиці відведена допоміжна функ‑
ція. В узгодженості виражальних засобів оперного мистецтва й 
мистецтва кіно, співіснуванні їхніх художніх умовностей, у по‑
шуках стильової єдності кінцевого екранного твору і полягає 
складність оперної екранізації. 

Що стосується безпосередньої сюжетики оперного спектак‑
лю, то система подій в опері, їхня міфологізована умовність, 
гост ра інтрига, відсутність зайвих побутових подробиць, як 
правило, чіткий розподіл на позитивних і негативних персона‑
жів уподібнює цей музичний жанр до жанру мелодрами в літе‑
ратурі, театрі та екранних мистецтвах (принаймні у класичному 
тлумаченні поетики цього жанру) 2. Висока емоційність як осно‑
ва драматургії оперної вистави є наслідком генетичної спорідне‑
ності оперного мистецтва і жанру мелодрами. Як відомо, понят‑
тя «мелодрама» буквально означає «драма з музикою, музична 
драма, драма, яка проспівується» (від грецької мелос – мелодія, 
пісня та драма  – дія). У  такому розумінні слово «мелодрама» 
вживалось в Італії, у ХVII–ХVIII ст., як синонім одного з жанрів 
оперного мистецтва. Ще на межі ХVI–ХVII ст. набула поширен‑
ня drama per musica (музична драма), яку ще називали favola in 
musica (музична казка), а згодом і opera in musica (музичний твір). 
«Народжена тугою за деякою естетичною утопією <...> ця ідея, 

2 Балухатый С. Поэтика мелодрамы. Вопросы поэтики. Ленинград, 1990. 
С. 30–80.
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здавалося, була приречена залишитися елітарним артефактом» 3. 
Проте опера стала явищем, яке відповідало потребі в емоційно‑
му перебільшенні людських переживань і водночас у їхньому ло‑
гічному впорядкуванні в межах художнього світосприйняття 4. 

Оперні реформи у європейському театрі XVIII ст. остаточно 
відокремили власне оперу (оперу seria, серйозну, піднесену, по‑
будовану переважно на класицистичних французьких трагедіях) 
від музичного театру, і мелодрамами почали називати виключно 
драматичні вистави, але з мелодекламацією або ж пантоміму з 
діалогами та музичним супроводом.

Пропоноване дослідження має на меті також дослідити екра‑
нізації саме тих класичних оперних творів, які в своїй основі міс‑
тять притаманні мелодрамі мотиви, для розвитку яких в сюжеті 
наявні надзвичайні перипетії та яскраві характери персонажів.

Стрічка «Наталка Полтавка» режисера І.  Кавалерідзе, знята 
в 1936  році, вважається першою українською кінооперою (за 
оперою М. Лисенка). Режисер наголошував, що фільм «Наталка 
Полтавка» був зроблений з явним наміром зберегти історичну 
театральну традицію в її постановці, «ортодокси кінематографії 
не погодяться зі мною багато в чому. І правда, переводячи на кі‑
номову п’єсу “Наталка Полтавка”, я думав більше про збережен‑
ня тієї “Наталки Полтавки”, яка ввійшла в кров і плоть широких 
мас, про фіксацію тих образів, які вже знайомі глядачеві і над 
створенням яких любовно трудилась ціла плеяда кращих укра‑
їнських акторів від Соленика, Щепкіна, Кропивницького, Са‑
довського, Саксаганського до акторів сьогоднішнього дня – ак‑
торів, які, йдучи за традиціями своїх великих попередників, що 
вже зійшли зі сцени, внесли і своє нове й краще» 5. Маючи про‑
світницьку мету: «кіноглядач переживатиме на цей раз “Натал ку 
 

3 Шабанова О. У истоков итальянского просвещения: мелодрама А. Дзено. 
Философские науки. Москва : Гуманитарий, 2005. № 10. С. 140–152. 

4 Журавльова Т. Реабілітація мелодрами в українській екранній культурі. 
Студії мистецтвознавчі. Київ : ІМФЕ НАН України, 2008. Чис. 4 (24). С. 96–103. 

5 Кавалерідзе  І. Про фільм «Наталка Полтавка». Радянське кіно. Київ  : 
Мистецтво, 1936. № 11. 
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Полтавку” так, як він її переживає в хорошому театрі» 6, режисер 
усе ж усвідомлював, що створює у першу чергу кінематографіч‑
ний твір, перевага в якому надається візуальному відтворенню 
драматургії п’єси. 

Екран передбачає натуральність, життєву достовірність ак‑
торської гри, тому в кіноопері до артиста висуваються інші 
вимоги, ніж у музичній виставі. Фізіологія академічного співу 
змушує виконавця зберігати переважно статику: жести, міміка 
і пластика співака спрямовані на досягнення кращого співу  7. 
Кіноекран, звісно, не нівелює рівень вокальної майстерності ар‑
тиста, та все ж повноцінне відчуття усіх тембральних нюансів 
людського голосу можливе лише за умови безпосередньої кому‑
нікації артиста і слухача. Не забуваємо і про інструментальну, 
оркестрову складову оперної вистави, яка є одним з основних 
компонентів виразності цього музичного жанру і найповніше 
розкриває свої естетичні властивості також у сприйнятті «на‑
живо». Як і будь‑яке сценічне видовище, опера характерна ори‑
гінальністю кожної вистави, неповторністю тієї атмосфери, яка 
створюється засобами театральної та музичної виразності саме 
в той час, коли триває дія. Кінофільм, навпаки, зберігає свою ес‑
тетичну сталість незалежно від кількості копій. 

Перші кадри картини починаються арією Наталки «Віють віт‑
ри, віють буйні», яку вона співає на самоті, біля криниці. Аби на‑
дати динаміки цій сцені, у театральній постановці усі три куплети 
пісні артистка співає змінюючи мізансцени (за логікою освоєння 
театрального простору). В  екранному ж варіанті такого ефек‑
ту можна досягнути зміною планів і ракурсів зйомки. У стрічці 
І. Кавалерідзе, коли у ліричній композиції дівчина передає свою 
тугу за коханим на тлі мальовничого пейзажу, ми спостерігаємо 
фігуру незграбного чоловічка, який іде на звук Наталчиного го‑
лосу і контрастує із тим персонажем, про якого співає героїня. 
Вочевидь, не лише комедійного ефекту прагнув досягнути ре‑

6 Там само.
7 Образ В. Режисерські пошуки виразності та творчі відкриття нових засо‑

бів кіномови Іваном Кавалерідзе в жанрі фільм‑опера. Вісник КНУКіМ. Серія : 
Мистецтвознавство. Київ : КНУКіМ, 2011. Вип. 25. С. 117–124.
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жисер. Музичній драмі І. Котляревського властиві ознаки воде‑
вілю, комічної опери, вертепу та мелодрами. Образ Возного додає 
ситуації з можливим одруженням з молодою дівчиною особли‑
вого драматизму, зумовленого комедійним та майже трагедійним 
конфліктом 8. Класична мелодрама, як аналог сумного водевілю 9, 
уможливлює підсилення драматизму через категорію іронічного. 
Кінематограф у цьому випадку завдяки своїм виражальним засо‑
бам, зокрема поєднанню в одній сцені різних смислових наван‑
тажень, здатен повніше розкрити зміст сцени, яка є експозицією 
твору та великою мірою акцентує його ідею. 

За законами жанру мелодрами, глядач співчуває Наталці, пе‑
реживає разом із нею усі її душевні муки: від спротиву вийти 
заміж за пана до згоди на життя із нелюбом. У стрічці, правда, 
скорочені сцени діалогу Наталчиної матері, Терпилихи, та На‑
талки, які розкривають сосунки матері та доньки. Спонукою 
відмовитись від Петра стали не злидні та покора матері, а саме 
Наталчина любов до неї.

Розпач Терпилихи, картання сумління подані у стрічці суто 
кінематографічним способом: стара мовчки, з понуреною голо‑
вою сидить біля хати у той час, як ми чуємо Наталчин спів: «Чого 
ж вода каламутна, чи не хвиля збила...». У оперному мистецтві, 
як вже зазначалося, музика й вокальні партії є інструментом дії, 
тож спів часто виконує функцію внутрішнього монологу героя, 
а  не означає виконання пісні як такої. Зазначена сцена в кіно, 
імовірно, мала на меті поєднати оперну і кінематографічну об‑
разності, – Терпилиха чує не спів Наталки після їхньої нелегкої 
розмови, який лунає з хати, а її ридання. 

Появі у кадрі Петра, коханого парубка Наталки, також пере‑
дує його спів, причому арія «Сонце низенько...» може сприйма‑
тися і як власне пісня, і  як характеристика душевних пережи‑

8 Американський літературознавець і театральний критик Ерік Бентлі у 
своїй книзі «Життя драми», присвяченій жанрами театрального мистецтва, 
назвав мелодраму «трагедією для простих душ».

9 Шахматова  Т. Традиции мелодрамы в «Чайке» А.  П.  Чехова. Русская и 
сопоставительная филология : исследования молодых ученых. Казан. гос. ун‑т; 
Филол. факультет. Казань : Казан. гос. ун‑т, 2004. C. 229–235.
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вань героя. Ще до появи середнього плану цього персонажа ми 
вже уявляємо його ліричний настрій, можемо ідентифікувати 
його молодий вік та фактуру. Під час звучання співу у цій сцені 
кадри мальовничої природи перемежовані з загальним планом 
іншого героя, односельця Наталки, Миколи, який відпочиває у 
полі і ймовірно чує голос невідомого чоловіка. Знову ж може‑
мо говорити про намагання режисера прилаштувати умовність 
оперного мистецтва під «реалізм» кіно, коли спів має сприйма‑
тись лише як пісня.

Пластичний простір цієї стрічки, її предметний світ вибу‑
дувані в суто реалістичній манері, із намаганням відтворити 
дійсність у максимально адекватних формах. Велика кількість 
натурних зйомок справляє враження, що глядач перебуває у 
справжньому українському селі, відчуває його колорит, ідилічну 
гармонію людини й природи. І. Кавалерідзе мислив, як скульп‑
тор і живописець, тому візуальний ряд фільму підкорений ху‑
дожній умовності оперного мистецтва – усе, що ми бачимо, має 
дещо ідеальні, естетизовані форми.

Документальне фіксування довколишнього світу напевно 
зруйнувало б художню цілісність картини, її жанрову належ‑
ність, як це нерідко трапляється з екранізацією класики, а опер‑
ної й поготів. Опера налаштовує на піднесеність, непобутовість 
сприйняття. Манера акторської гри у фільмі‑опері також має бути 
мотивованою тими завданнями, які ставить режисер. У стрічці 
І. Кавалерідзе акторська виразність є збалансованою між вимога‑
ми академічного співу та психофізичним інструментарієм артис‑
та драми. Зокрема, за актрису К. Осмяловську (Наталка) у стрічці 
співає відома оперна виконавиця М. Литвиненко‑Вольгемут. Аби 
досягти високих регістрів чи більш потужного звучання голосу, 
артистка, яка виконує цю партію на сцені, має добрати повітря, її 
постава потребує певних зручностей для діафрагми тощо. У кіно‑
версії опери технічний момент звукоутворення та звуковедення 
відходить на другий план, підкорюючись драматургії сцени, тож 
цілком логічно, що Наталка у розпачі, немов знесилена, сідає за 
стіл і кладе голову на руки у той час, коли голосом співачка пере‑
дає цей момент високими нотами.
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Режисер намагався не зламати класичну основу п’єси, хоча 
зрозуміло, що в стрічку, яка триває трохи більше години, важ‑
ко вмістити весь текстовий матеріал, довелося скорочувати 
деякі сцени. Засоби монтажу звуку й дії персонажа, ритм ком‑
понування зорового матеріалу, зіставлення музичного образу 
одного персонажа з візуальним образом іншого переконують 
у суто кінематографічному вирішенні музичних і сценічних  
умовностей. 

Та все ж фінальну сцену кінорежисер прочитав інакше, ніж 
її зазвичай вирішували постановники оперної вистави, адже 
було змінено характер головного конфлікту, а  відтак і спосіб, 
у який його було вичерпано. Головний антагоніст у п’єсі І. Кот‑
ляревського, місцевий багатій Возний у фіналі перетворюється 
на позитивного персонажа: відмовляється від красуні Наталки 
і сприяє єднанню закоханих. Фільм демонструє якщо не проти‑
лежну версію вирішення ситуації, то принаймні переконливі‑
шу, враховуючи зерно образу цього гротескного персонажа. Тут 
Возний добрішає не через внутрішні, глибоко приховані, чесно‑
ти, а через те, що п’яний, як чіп. Його комічна сутність досягає 
свого максимуму, що й сприяє позитивній розв’язці. 

Розглянемо сцену сватання у другій екранізації цієї опери, 
яку було знято 1978 року режисером Р. Юхименком на Україн‑
ській студії телевізійних фільмів. Так само, образ Возного було 
піддано певній корекції. У самій опері цей герой висловлює свої 
побажання добра і щастя Наталці й Петру, тож музична харак‑
теристика образу при скороченні монологу (чи навіть його по‑
вна відсутність) не втрачає свою цілісність. Але в цій екраніза‑
ції суперечка між Возним та Петром за Наталку вирішується її 
матір’ю, Терпилихою, – після погроз багатія на адресу Петра та 
самої Наталки, жінка немов наперекір пану благословляє зако‑
ханих. Возному ж відведено доволі функціональне смислове на‑
вантаження, адже конфлікт вичерпується без його участі. Зов‑
нішній колорит цього персонажа, його кумедна лексика у цій 
стрічці (яскраво інтерпретовані актором Л. Перфіловим) із само‑
го початку налаштовують глядача на думку, що молода дівчина 
пов’яже своє життя з більш достойним героєм. Тобто сам Возний 
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не є великою перепоною на шляху до щастя. Набагато складніше 
переконати матір Наталки в безглуздості цього альянсу. 

Наталка Полтавка є тим персонажем, реакції якого на зов‑
нішні обставини рухають сюжет. У виконанні Н. Сумської цей 
образ вийшов більш динамічним, переконливішим, аніж у по‑
передній кіноверсії опери. Героїня представлена не лише в мо‑
менти страждань і розпачу, її характер спрямований на спротив 
негативним обставинам. Єдине, чому не може протистояти На‑
талка (Н. Сумська), це наміри власної матері. Актриса Н. Наум 
відрізняється доволі ліричним баченням образу Терпилихи, 
вона не наполягає на шлюбові з Возним, лише вмовляння змогли 
переконати доволі норовливу Наталчину вдачу. Знову ж ми спо‑
стерігаємо суто мелодраматичний сюжетний прийом – жертов‑
ність заради любові до рідної людини.

Образ Петра, коханого хлопця Наталки, також цілком мело‑
драматичний. На перший погляд він здається дещо функціо‑
нальним – ідеальний герой, який покірно приймає обставини. 
Його зовнішня, сюжетна пасивність контрастує з динамікою 
руху Наталки до власного щастя. Проте ключовий момент у 
розв’язці переконує в тому, що Петро  – доволі сильна особис‑
тість, його намір відступитися від Наталки – не поступка Возно‑
му чи Терпилисі, а вчинок шляхетної людини. На думку автора, 
зерно образу, тобто сутність цього персонажа, найбільш повно 
виявлені саме в кіноверсії, і саме у стрічці І. Кавалерідзе. У п’єсі 
невелика кількість сцен, де б цей персонаж зміг виявити розви‑
ток образу, лише наприкінці він вмовляє Наталку покоритися 
волі матері, полюбити свого нареченого і віддає їй усе, що за‑
робив у наймах. 

Аби не знівелювати внутрішню дію, яка є більш вагомою ха‑
рактеристикою персонажа, аніж його слова, сценічне вирішення 
цього моменту вимагає особливого художнього втілення. За‑
звичай подібні моменти в художньому просторі оперної вистави 
представлені музичним матеріалом, а  надто аріями (дуже час‑
то це легко впізнавані вокальні номери, які є візитівкою опери). 
У «Наталці Полтавці» М. Лисенка цьому сюжетному моментові 
в драматургії опери не надано такого важливого значення, тому 
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усе змістове навантаження лягає на акторські здібності виконав‑
ця цієї ролі. Петро (М. Платонов) у стрічці І. Кавалерідзе реплі‑
кою: «Прощай! Шануй матір нашу, люби свого судженого, а  за 
мене одправ панахиду» – уподібнює цього персонажа до роман‑
тичних героїв українських народних пісень чи балад, які поми‑
рали з туги за коханням, його репліки розважливі та неквапливі. 
Наталку й Петра було знято середнім планом, сторонніх персо‑
нажів, які б могли розпорошити увагу глядача, знизити драма‑
тизм (навіть трагізм) ситуації у кадрі не було. Нерідко оперні ви‑
стави трактують цю майже фінальну сцену у суто оперетковому 
стилі, адже на авансцені присутні доволі гротескові персонажі 
(Возний та Виборний). 

У кольоровому телефільмі, довшому за хронометражем, при‑
сутні майже усі хорові сцени цієї опери. Проте їхня наявність 
подекуди виглядає не досить мотивованою сюжетно, а  також 
візуальний простір фільму, знятий на натурі, пручається умов‑
ності постановочних хореографічних та вокальних номерів. 
Вже мовилося про доволі гармонійне поєднання пластичного 
образу стрічки І.  Кавалерідзе з вимогами оперного мистецтва. 
Кольоровий телевізійний фільм 1978 року унаочнив відсутність 
синтезу між твором для перегляду на телебаченні та театраль‑
ним мистецтвом. Доволі часто такі постановки, навіть за наяв‑
ності чіткої драматургії, уподібнювалися до суто телевізійного 
жанру – фільму‑концерту або ж фільму‑вистави. Зйомки у му‑
зеях‑скансенах характерні певною штучністю предметного сві‑
ту фільму, увесь побутовий антураж у необжитому художньому 
полі стрічки контрастує із наміром режисера достовірно відтво‑
рити події першоджерела. Тим більш невиправданими здаються 
переходи акторів зі звичайних розмовних діалогів чи моноло‑
гів на вокальне виконання в одній сцені, які у опері виглядають  
природними.

Наступні дві екранізації створені за мотивами опери М. Ве‑
риківського «Наймичка», в  основу лібрето якої лягли сюжети 
одно йменних поеми та повісті Т.  Шевченка. Зваблена гусаром 
проста дівчина стає наймичкою в родині, куди свого часу під‑
кинула свого незаконнонародженого сина. 
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У  музиці М.  Вериківського яскраво відтворено внутрішні 
переживання героїні, Ганни: спочатку вона пригнічена зрадою 
коханого, потім її думки спрямовані лише на те, щоб її дитина 
не зазнала осуду сільської громади. В дуетах, монологах героїні 
відчувається «безвихідь ситуації, любов до своєї крихіточки‑
сина, які спонукали наймичку підкинути немовля до бездітних 
хуторян. Речитативно‑пісенний лад монологу виразно передає 
глибокий драматизм слів Ганни. Вокальна мелодія чуйно йде за 
текстом Тараса Шевченка: “Ой тумане, тумане, Мій латаний та‑
лане! Чому мене не сховаєш Отут серед лану?”» 10.

Драматичною вершиною цієї опери і, «можна сказати, однією 
з вершин драматичної майстерності Михайла Івановича Вери‑
ківського є колискова Ганни: Ой люлі, люлі, моя дитино, вдень і 
вночі. Підеш, мій сину, по Україні, мене кленучи» 11.

Примітно, що в кіномистецтві ця сцена, де Ганна бере до рук 
сплячого сина, може бути відтворена із більшою мірою досто‑
вірності й впливовості, адже у театрі присутність дитини від‑
волікає на себе увагу. Мала дитина іще нездатна щось удавати, 
перевтілюватися, вона може лише бути образом самого себе (не 
даремно ж присутність малих дітей у кадрі чи на сцені за своїм 
безпосереднім значенням порівнюють з присутністю тварин). 
Але в кіно можна виключити спонтанність реакції тієї ж дитини: 
кількість дублів, ракурси та монтаж можуть справити враження 
цілісності того смислового навантаження, яке хоче донести до 
глядача режисер. 

Мелодраматична впливовість сцен, які покликані розчулити 
глядача, викликати його емпатію, на нашу думку, найповніше 
проявляє свої властивості у мистецтві кіно. Сама ж мелодрама є 
провідним жанром масового кінематографу, специфіка її впли‑
вовості, «технічні» прийоми сюжету, її ідеологія давно стали 
предметом дослідження наукової думки. Звернення до прини‑
жених та ображених, але вартих поваги героїв, є частиною мело‑
драматичного арсеналу мотивів.

10 Василашко С. «Прости мене, мій синочку...». Одеські вісті. 2016. 7 трав‑
ня. URL : https://izvestiya.odessa.ua/uk/2016/05/10/prosty‑mene‑miy‑synochku.

11 Там само.
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Акцентуючи на відмінностях між двома екранізаціями опери 
«Наймичка» М.  Вериківського, зауважимо, що обидві насліду‑
вали не стільки оперу, скільки твори Т. Шевченка. Навіть якщо 
відбулося не безпосереднє звернення до поета, «а “прочитання” 
його через інший мистецький текст, тобто між джерелом і філь‑
мом з’являється додаткова ланка; тож глядач сприймає твір не 
так через вірш, як через музику, спів, танець» 12. У фільмі‑опері 
має досліджуватися насамперед поєднання музики й зображен‑
ня, органічна узгодженість цих компонентів виразності, їхня 
здатність відтворити ідею нового мистецького твору. Без такої 
цілісності навіть напружений сюжет неспроможний проявити 
свої впливові властивості. 

Щодо безпосередньо оперної драматургії, то у фільмі «Най‑
мичка» хорові сцени дещо скорочені, а у телефільмі «Спокута» – 
навпаки, збережені і навіть доповнені додатковим пісенним ма‑
теріалом. Режисер більш пізньої екранізації, вочевидь, намагався 
відтворити оперний твір у всій його сюжетній та музичній повно‑
ті. За тими обставинами, у  яких перебувають персонажі власне 
твору Шевченка, багато сцен, у тому числі й ключових, відбува‑
ються у приміщенні. Для умовного оперного простору це не є пе‑
репоною для відтворення події, адже головний її елемент, як за‑
значалося, – музика. Екранний простір у екранізаціях оперних чи 
драматичних творів часто наслідує традиції театру. Тож інтер’єрні 
епізоди у фільмі «Спокута» експонують умовність театрального 
штибу, деяку «музейність», етнографічність усього того, що скла‑
дає предметний світ, в якому існують персонажі. Усе, що оточує 
героїв у просторі приміщень, не бере участі в дії, а існує окремо 
від неї, надто коли герої «починають співати». Перенесений безпо‑
середньо на кіно‑ чи телевізійну плівку, такий «світ» руйнує саму 
природу кінематографічного образу, яка полягає не просто у фік‑
сації реальності, а в її переосмисленні, інтерпретації. 

Адаптація до специфіки екранних мистецтв відбувалася та‑
кож з урахуванням особливостей кіно‑ та телеекрана. Як і ко‑

12 Пащенко  А. Мотиви і образи Кобзаря в кіно. Кіно-Театр. Київ  : Нац. 
ун‑т «Києво‑Могилянська академія», 2014. № 1. С. 32–37.
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льоровий фільм «Наталка Полтавка», на якому було розглянуто 
синтез опери і фільму для телевізійного перегляду, стрічка «Спо‑
кута» також створена на студії «Укртелефільм». Технічні можли‑
вості телебачення і особливості сприйняття телеглядачами зо‑
браження на доволі невеликому екрані телевізора передбачають 
меншу кількість загальних планів, відсутність деталізованих 
зображень тощо. Намагаючись достеменно відтворити побуто‑
вий простір, в якому перебувають герої, автори знову ж таки не 
спромоглися поєднати в одній художній площині «дві естетичні 
системи – кіно і театр, що зрештою не підсилюють, а підважують 
одна одну» 13.

Залучення прийомів кіновиразності, але переважно в натур‑
них зйомках, особливо оптичні ефекти, які немов деформують 
чи видозмінюють реальність, дійсно є одним із сильних момен‑
тів цієї картини : «Екранна земля здіймається, “дихає”; глядач 
бачить уже не звичайне поле, а  міфологічну “матір  – <...> зем‑
лю” українську,  <...> Натурі загалом приділено чимало уваги: 
тут це вже не окремі кадри‑“знаки”, як у попередній екранізації, 
а майже самодостатній персонаж» 14. Камера оператора створює 
із природних ландшафтів художній образ – квінтесенцію образу 
самої героїні, Ганни, та картини в цілому. До прикладу, чорна ви‑
снажена земля, рілля по весні, немов запліднюється орачем та 
тим, хто сіє зерно, – алюзія відсилає до низки картин українсько‑
го поетичного кінематографу та «Землі» О. Довженка. Далі також 
спостерігаємо живописні кадри землі – поля, укриті квітами чи 
соняшниками, квітучі дерева, річка в ранковому тумані – краса 
і спокій відтворюються пластичними засобами тоді, коли Ганна 
має щастя бути поруч із сином. 

Оперний твір композитора М.  Вериківського характерний 
наявністю двох напрямів – піднесеного (питомо оперного) та по‑
бутового. Перший розкривається в лірико‑романтичному стилі 
музичного матеріалу, а другий – зокрема в наявності комічних 
епізодів. Шевченкові твори, за мотивами яких було написано 

13 Там само. С. 32–37.
14 Там само.
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оперу, відтворюють звичаї та характери мешканців українського 
села, тому в її сюжеті неможливо обійти увагою соціально‑побу‑
товий чинник існування персонажів. Оперні вистави зазвичай 
в таких випадках не вдаються до натуралістичного відтворення 
середовища, лише натякаючи засобами декорацій та бутафор‑
ського арсеналу на місце події. 

Як вже зазначалося, художньо переосмислений обшир натур‑
них кадрів у фільмах‑операх дійсно здатний створити із музич‑
ним матеріалом одне вражаюче ціле, то власне побут пручається 
такому поєднанню. Про «музейність» предметів інтер’єру в те‑
лефільмах вже мовилося, але й сцени біля хати, на сільському 
обійсті також хибують неорганічністю в кадрі. Приміром, під‑
несена, тривожна музика, яка відтворює душевні муки героїні 
(Ганну картає сумління, що вона віднесла своє немовля у двір 
до сторонніх людей), звучить тоді, коли дівчина на загальному 
плані монотонно, навіть повільно порається біля хати, коло неї – 
свійські тварини та птахи. Усе, що продемонстровано у кадрі, 
має виконувати певне драматичне навантаження, якби згадана 
сцена, приміром, була з включенням крупного плану актриси, її 
очей, імовірно, думка про її неспокій не потребувала б додатко‑
вого закадрового авторського коментаря. 

Монолог Ганни про сина, біля хати: «Вже третій рік минають 
дні і ночі...» також знято загальним планом. Справляється вра‑
ження, що режисери побоювалися, що професійній оперній спі‑
вачці Л. Забілястій забракне таланту драматичної актриси. На‑
віть коли її усе ж знімають середнім чи навіть крупним планом, 
її обличчя усе ж притемнене. 

Автори фільму, аби уникнути театралізації або ж аналогії із 
жанром фільму‑вистави, побудували драматургію не суцільно 
на діалогах чи монологах. Аби не уповільнювати дію, вокальне 
виконання звучить за кадром принаймні частково, але хорові 
епізоди, хореографічні композиції хоч і наслідують оперну есте‑
тику, проте, як і у «Наталці Полтавці» 1978 року, є прикладом не‑
вдалого діалогу мистецтва кінематографу та опери. Такі момен‑
ти випадають із загального контексту фільму. Проте, є у цьому 
фільмі показові сцени, де пластичними засобами кіно вирішу‑
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ється питання художнього синтезу мистецтв, коли побачене й 
почуте є органічним цілим.

Фільм «Наймичка» (1964), на думку автора дослідження, 
у  співвідношенні музичного матеріалу і його візуальної інтер‑
претації виявився органічнішим. Оператор фільму С.  Лисець‑
кий зазначив: «Працюючи над фільмом, я покладався на Тараса 
Шевченка, на його смак людини, яка сягнула глибини менталь‑
ності свого народу. <....> Фільм був складний для втілення, адже 
поєднував у собі оперу, яка є мистецтвом умовним, і кіно, яке є 
мистецтвом натуралістичним. Навіть із суто фізичного боку це 
було дуже непросто» 15.

Дійсно, чи не кожен кадр цієї стрічки виглядає, як живопис‑
ні полотна українських художників ХІХ  ст. На непересічному 
візуальному вирішенні фільму, його образній системі наголо‑
сив літератор С. Чернілевський на вечорі, присвяченому цьому 
твору в Будинку кіно: «Там є сцена, в якій діти дивляться у хату 
через вікно – ми знаємо цей кадр із фільму “Тіні забутих пред‑
ків”, а  “Наймичка” з’явилася на рік раніше. Ми бачимо, як там 
скаче кінь – виїжджає з брами подвір’я – точно таку сцену спо‑
стерігаємо в “Пропалій грамоті”. З “Наймички” росте українське 
поетичне кіно!» 16. Хотілося б іще додати, що динамічні сцени, де 
Ганна біжить із малюком на руках крізь лісову гущавину, а ка‑
мера рухається майже синхронно із нею по діагональному схи‑
лові, – дуже подібні мізанкадри ми зможемо спостерігати згодом 
у тих самих «Тінях забутих предків» (1964) С. Параджанова та 
«Вечорі на Івана Купала» (1968) Ю. Іллєнка. 

Із такою візуальною вишуканістю легко поєднався підне‑
сений стиль оперного мистецтва, він став гармонійним його 
елементом  17. Актриса В. Донська‑Присяжнюк, яка зіграла роль 

15 Іванишина  Л. Фільм‑опера «Наймичка» зворушує, як і 50  років тому. 
Кіно-Театр. Київ : НаУКМА, 2014. № 2. С. 11.

16 «Наймичка» в контексті сьогодення – в Будинку кіно відбувся показ і 
обговорення музичного фільму   / НСКУ. URL  : http://www.ukrkino.com.ua/
about/spilkanews/?id=299.

17 Бабишкін О. Українська література на екрані. Київ : Радянський пись‑
менник, 1966. С. 160–164.
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Ганни, наділена від природи виразною мімікою, навіть мовчазна 
її постать виражала гаму почуттів: від розпачу до ніжного за‑
милування сплячим сином. Подібна акторська психофізика по‑
легшує мистецький компроміс між оперою й кінематографом, 
адже актриса легко переходила з фігури умовчання, з крупних 
планів на вокальне виконання, яке передбачає у опері відповід‑
ну міміку і пластику. Навіть принцип «два виконавця на одну 
роль» (за кадром ми чуємо голос співачки Л. Лобанової) не по‑
збавив образ цілісності. Ми спостерігаємо життя Ганни про‑
тягом більш як двадцяти років: від молодої наївної дівчини до 
жінки, яка рано втратила красу та здоров’я. Голос і пластика цьо‑
го персонажа проходять певну трансформацію – аж до сцени зі‑
знання синові Маркові, найважчої сцени не лише в розумінні її 
композиційного значення, а й з точки зору кінематографічного 
вирішення фіналу опери. Ключова сцена як оперної вистави, так 
і фільму вимагала неабиякого хисту драматичного актора. Най‑
менша хиба (або недостатня емоційна передача стану героїні, або 
ж перебільшення такого) могла звести нанівець ідею твору – по‑
жертва власним життям заради щастя сина. Тут режисери зосе‑
редили увагу не на драматизмі вокального виконання, а на суто 
кінематографічних прийомах вираження дії – крупні плани ак‑
торів, ритм монтажу, співставлення кадрів.

Інтерпретація оперного твору в нове художнє явище стано‑
вить основну проблему екранізації опери. Тому й досі цей жанр 
вважається доволі суперечливим і недостатньо дослідженим. 
«У  процесі екранної постановки опери певні зміни неминуче 
торкаються не тільки її зовнішньої сторони, але й тонкої чут‑
тєвої сфери – сфери змісту» 18. Імплементація художніх прийо‑
мів одного мистецтва в інше неодмінно впливає на стильову, 
формальну єдність новоутвореного тексту. Зміст, у  широкому 
розумінні цього поняття, піддаючись інтерпретації, або втрачає 
свої первинні смисли, або ж набуває нові. У  підсумку можемо 
зазначити, що переважно усі розглянуті кінематографічні тво‑

18 Станіславська К. Опера на екрані: естетичні особливості сприймання. 
Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : Міле‑
ніум, 2009. № 4. С. 67–72.
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ри яскраво продемонстрували кордони обох мистецтв  – опери 
й кінематографу, що говорить лише про відсутність художнього 
синтезу у жанрі фільму‑опери на українському екрані. 

Сучасні аудіовізуальні можливості у сфері екранних мистецтв 
дають усі підстави сподіватись на нові пошуки українських ре‑
жисерів у справі поєднання художніх можливостей опери та 
кіно. Досягнення українського оперного мистецтва таким чином 
підтвердили б свою естетичну цінність у більш популярних мис‑
тецьких формах. Вітчизняна екранна культура через звернення 
до унікальних традицій оперного театру підтвердила б свою на‑
ціональну ідентичність в контексті світового кінематографу. 
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ЕКРАННІ МИСТЕЦТВА 
І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ:  

(аналіз контенту національних  
телевізійних мовників)

Практично в усіх дослідженнях проблематики глобалізму зу‑
стрічаються слова «інтеграція», «уніфікація», «стандартизація», 
«шок». Формування глобального світового співтовариства зви‑
чайно ж не є одномоментним і елементарним процесом, а являє 
собою складний конгломерат суперечливих взаємозв’язків, кон‑
фліктуючих між собою соціальних змін. «Глобалізація дощенту 
потрясає самоідентифікацію національно‑державного простору. 
Глобалізація означає перш за все денаціоналізацію  – ерозію і 
можливу трансформацію національної держави в державу транс‑
національну. Нова ситуація, що склалася в світовому су спільстві, 
в результаті якої стає фікцією уявлення про “національний” про‑
дукт, національні компанії, національні індустрії» 1.

«Глобалізація завдає потужного удару по базовим структурам 
національних культур і різко загострює проблему національно‑
культурної ідентичності, перетворюючись у форму нівелювання 
практично всіх культур. Культурне різноманіття так само необхід‑
но для людства, як біорозмаїття для живої природи», – стверджує 
Загальна декларація ЮНЕСКО про культурне різноманіття 2. Украї‑
на також зазнає впливу глобалізаційних процесів в усіх сферах .

1 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глоба‑
лизацию. Москва : Прогресс‑Традиция, 2001. 304 с. 

2 Загальна декларація ЮНЕСКО про культурне різноманіття. Прийнята 
2  листопада 2001  року Генеральною конференцією Організації Об’єднаних 
Націй з питань освіти, науки і культури (Стаття  1. Культурне розмаїття як 
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В інформаційну епоху, з її домінуванням візуальності, екра‑
нів, тобто відеокультури, головними засобами, за допомогою 
яких глобалізація здійснюється, виступають кіно, телебачення, 
стрім‑канали в Інтернеті. Аудіовізуальна культура пришвид‑
шує процес глобалізації в рази. У  всьому світі телебачення ак‑
тивно залучається до глобалізаційних процесів сучасності що, 
безумов но, викликає до себе дослідницький інтерес і вимагає 
глибокого осмислення. 

Наш час  – епоха революційних змін в системи споживання 
аудіовізуального контенту: його можна дивитися коли зручно, 
в  якому завгодно обсязі і в будь‑який час. Повсякчас створю‑
ються глобальні інформаційні і розважальні канали з залучен‑
ням засобів супутникового зв’язку та інтернет‑мережі. Великий 
екран помітно поступився аудиторією малому екрану телеба‑
чення, комп’ютера та інших гаджетів. Незважаючи на те, що в 
останні роки у телебачення з’явились потужні конкуренти  – 
стрім‑платформи (найбільші – Netflix, Amazon, HBO) в інтернет‑
мережі, телебачення все ж утримує свій статус значного і багато‑
функціонального соціокультурного інституту. 

Одним з головних проявів глобалізації в екранних мистец‑
твах, зокрема на телебаченні, є домінування міжнародних фор‑
матних програм різних жанрів: реаліті‑шоу, талант‑шоу, коме‑
дійних шоу, серіалів і серіаліті. І як результат – стандартизація 
ефірного контенту національних телевізійних мовників. Вже 
друге десятиліття триває освоєння вітчизняними телеканалами 
нового напрямку  – придбання світових телевізійних форматів 
(чи розробка і продаж власного формату) і виробництво фор‑
матних шоу. Цей сегмент став найрейтинговішим на сучасному 
телебаченні країн світу і України також. 

Розповсюдження форматів телевізійних програм є частиною 
глобалізаційного процесу спільного споживання культурних 
продуктів. Тому аналіз глобалізаційних впливів в аудіовізуаль‑
ній культурі, зокрема на телебаченні, пропонується зробити на 
прикладі саме форматних програм. 

спільне надбання людства). URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/cultural_diversity.shtml. 
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Поняття «формат» фіксує якусь оригінальну ідею конкретної 
телевізійної програми і має відношення до її формальної струк‑
тури і змісту. Формат стосується характеристик програми, які 
визначають її унікальність, неповторність, а саме такі, як вихідні 
умови, тип побудови, персонажів чи виконавців, а також жанр. 
Як тільки новий формат винайдено, він може продаватись як 
окремий товарний продукт в інші країни. 

В українських академічних дослідженнях з проблем телеба‑
чення термін «формат» досі не вживається, проте він активно ви‑
користовується практиками вітчизняної телевізійної індустрії. 

Про актуальність і важливість такого явища, як телеформат 
говорить те, що з 2011  року щорічно в Києві проводиться Kyiv 
Media Week (KMW) – найбільший медіа‑форум Центральної та 
Східної Європи, який об’єднує міжнародний ринок контенту. Го‑
ловна медійна подія в Україні є платформою для продуктивного 
спілкування ключових гравців медіа‑бізнесу країн східноєвро‑
пейського регіону з колегами та партнерами з усього світу: що‑
року KMW збирає сотні учасників з різних країн (в останньому 
у вересні 2019 року брали участь представники 38 країн світу). 
KMW є бізнес‑майданчиком для професіоналів медіа, а  також 
джерелом натхнення для всіх причетних до виробництва та дис‑
трибуції різноманітних видів контенту. 

Ця масштабна подія якраз і є заходом, який присвячений 
глобальному ринку аудіовізуальних форматних проектів. Як 
вивести локальні проекти на глобальний рівень,  – порадами, 
досвідом та інсайдами на кожному форумі розповідають між‑
народні медіа‑експерти та представники креативних індустрій 
інших країн.  Організатори KMW вважають своєю місією всіля‑
ко сприя ти максимальному включенню української медіа‑інду‑
стрії до європейського та світового контексту.

Формат – результат інтелектуальної діяльності, єдиний склад‑
ний об’єкт, який використовується з метою розповсюдження за 
ліцензією для створення аудіовізуального твору та адаптації на 
телебаченні в інших країнах. У разі, якщо інша програма створе‑
на як копія зареєстрованого формату без отримання дозволу чи 
прав на її виробництво, то такий випадок може бути предметом 
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розгляду у суді і вважатися крадіжкою. Концепт формату, що 
складається з основних базових компонентів для виробництва, 
є корисним не тільки при створенні програми, а також має ле‑
гальний і комерційний статус. 

Враховуючи колосальний прибуток подібних шоу і склад‑
ність їх захисту, у  2000  році була створена Асоціація з розпіз‑
навання та захисту телеформатів  – FRAPA (Format Recognition 
and Protection Association), яка дозволяє депонувати формати в 
реєстрах – електронному та друкованому. Віце‑голова ради ди‑
ректорів і співзасновник FRAPA Мішель Родриг (Michel Rodrigue) 
вважається «батьком форматів», адже саме він стояв біля вито‑
ків концепції ТВ‑формату, створив першу незалежну компанію‑
дистриб’ютора форматів і ініціював перший в світі ринок 
ТБ‑форматів в 1999 році в Монте‑Карло.

Уся інформація про окремий формат програми міститься в 
так званій «біблії виробництва» (Production Bible). Існують різ‑
новиди: «біблія шоу», «біблія серіалу», «пітчінг‑біблія» (коротка 
презентація проекту для пошуку фінансування). В ній зафіксо‑
ваний концепт формату і технологію створення програми: вона 
містить комплект документів та інструкцій з виробництва про‑
грами для франчайзингу, тобто для продажу на інші ринки. «Біб‑
лія формату» складається з кількох частин. Перша – змістова, де 
прописано, яким має бути кастинг учасників, ведучих. У другій 
частині прописано технологію виробництва, третя розповідає 
про логістику та адміністрування. «Біблія» – це сума всіх адапта‑
цій формату. Чим краще продається формат і чим більше адап‑
тацій робиться, тим більше уроків і ідей генерується в «біблії». 
Найкраща «біблія формату» включає весь досвід усіх адаптацій, 
пропонуючи кожному новому покупцеві переваги вже отрима‑
ного досвіду у процесі виробництва.

Найбільшу кількість форматів виробляють у Великій Бри‑
танії, Нідерландах, Ізраїлі та США. Розповсюдження телеві‑
зійних форматів по всьому світу це свого роду франчайзинг в 
мас‑медійній аудіовізуальній сфері: передається не тільки право 
на використання вже перевіреної чи потенційно успішної біз‑
нес‑ідеї, передається система ведення бізнесу, в даному випадку  
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 детальний опис вироблення телепродукту, який описаний у 
«продакшн‑біблії». 

Міжнародні формати програм, які ще донедавна були для 
українського телебачення новим трендом, наразі остаточно за‑
панували в вітчизняній індустрії виробництва телевізійної про‑
дукції. Україна є одним з найбільших покупців міжнародних 
форматів. Для телевізійного ринку України свої нові телевізій‑
ні формати пропонують такі компанії, як ВВС, Fremantle media, 
Zodiak, Endemol, Armoza Formats, SevenOne, Eyeworks та інші. Це 
формати різних жанрів – від класичних реаліті‑шоу, шоу поба‑
чень (dating show) та ігрових шоу до так званих гібридних форма‑
тів, що суміщають декілька жанрів.

На сьогодні найпопулярнішими в Україні є такі категорії 
форматів: великі музичні талант‑шоу («Х‑фактор», «Голос краї‑
ни», «Україна має талант», «Танцюють всі»), шоу перетворень 
(«Зважені та щасливі», «Поверніть мені красу»), шоу знайомств 
(«Холостяк», «Одруження наосліп»), шоу стосунків («Міняю 
жінку», «Хата на тата»), гумористичні шоу («Розсміши коміка», 
«Ліга сміху», «Леся здєся», «Вечірній квартал»), шоу про подоро‑
жі («Орел та решка», «Світ навиворіт»), ігрові шоу («Хто зверху?») 
та багато інших.

Спочатку формат вибудовується на основі технології вироб‑
ництва з урахуванням запитів цільової аудиторії, фінансової 
ємності програми, складності характеру зйомки та інших пара‑
метрів. Творчість і розрахунок  – дві взаємопов’язані і взаємо‑
доповнюючі сторони формату. При створенні нового формату, 
важливими є не тільки його технологічні, а й комунікаційні па‑
раметри, а  також потенціал формату для мерчандайзингу, для 
мультимедійних рішень.

Більшість нових шоу в ефірі українських телеканалів явля‑
ють собою адаптацію зарубіжних форматів. Серед топ‑програм 
вітчизняного телебачення обов’язково буде розважальна програ‑
ма  – адаптований міжнародний формат. Приміром, за даними 
ІТК (Індустріальний телевізійний комітет) у рейтингах популяр‑
них телепрограм за жовтень 2019 року третє місце займає тан‑
цювальне шоу «Танці з зірками» (британський формат «Strictly 
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Come Dancing») з часткою 20,63  % (24–49, 50+); 20,19  % (18–54, 
50+). Тобто кожен п’ятий телеглядач віком від 14 до 49 років та 
віком 18–54  років у містах з населенням більше 50  тисяч меш‑
канців дивився саме це шоу, обравши його серед безлічі інших 
програм великої кількості телеканалів.

Інтегрування глобалізаційного телевізійного продукту в на‑
ціональний телепростір почалося ще в 1990‑х роках через росій‑
ський телеканал ОРТ, який у той час мав мовлення на території 
України: «Поле чудес» (Wheel of Fortune, США) «Слабка ланка» 
(Weakest Link, Велика Британія).

А у 2000 році вийшла перша українська адаптація британсько‑
го формату – вікторина «Перший мільйон», 1+1, 2000–2005 роки 
(Who Wants to Be a Millionaire?). І  наступного року стартувало 
шоу побачень «Кохання з першого погляду» (формат Blind Date) 
в ефірі телеканалу «Інтер». 

Не перераховуючи усі форматні програми українських телека‑
налів, бо їх чимало, наведемо хоча б ті, що втрималися у контенті 
національного ефіру декілька років і мали понад десяти сезонів 
поспіль: «Україна має талант», СТБ, 2006–2017 роки (America’s 
Got Talent, США, на основі Got Talent, Велика Британія), «Го-
лос країни» і «Голос. Діти», 1+1, з 2011 року дотепер (The Voice of 
Holland, The Voice Kids, Голландія), «Х-фактор», СТБ, з 2019 року 
дотепер (The Х Factor, Велика Британія), ситком «Леся + Рома», 
ICTV, 2005–2008  роки (франко‑канадський «Un gars, une fille»), 
«Міняю жінку», 1+1, з 2010 року дотепер (Wife Swap, Велика Бри‑
танія), «Кохана, ми вбиваємо дітей», СТБ, 2011–2017 роки (Honey, 
we’re killing the kids, Велика Британія), «Детектор брехні», СТБ, 
2012–2016 роки (The Moment of Truth, США, на основі Nada más 
que la verdad, Колумбія), «Битва екстрасенсів», СТБ, 2007 рік – 
дотепер (Britain’s Psychic Challenge, Велика Британія), «Зважені та 
щасливі», СТБ, з 2011  року дотепер (The Biggest Loser, США) та 
багато інших.

Як вже зазначалось, Україна є одним з європейських лідерів 
за кількістю придбаних форматів. Проте останнім часом україн‑
ські телепродюсери також намагаються налагодити експорт і ви‑
йти на ринок форматів з вітчизняним продуктом. Одним з пер‑
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ших українських форматів на експорт (для телеканалу Рен‑ТБ, 
РФ) була програма в жанрі реаліті – шоу «Все для тебе» («Інтер», 
2002–2007). Сюжет програми про стосунки простий – підготовка 
героя (звичайного чоловіка, не актора) до освідчення у коханні 
і якийсь цікавий задум для пропозиції одружитися своїй коха‑
ній жінці. За простотою задуму програми були складні ситуації, 
справжні історії та людські почуття.

Також одним з перших був придбаний (телеканал «СТС», РФ) 
початковий варіант формату гумористичного шоу «Вечірній 
квартал» (виробник студія «Квартал 95»). 

«Вечірній квартал» – гумористичне концертне телешоу студії 
«Квартал 95», яке вперше вийшло в ефір у 2005 року на україн‑
ському телеканалі «Інтер». З 2012 року транслюється на телека‑
налі «1+1». Основна тематика – політика і соціальна сатира.

Інтерес до українських форматів чимдалі зростає, збільшу‑
ється кількість країн, які бажають придбати опціон. Коли фор‑
мат заявляється на телевізійний ринок, телеканали, які заціка‑
вилися ідеєю, можуть спочатку купити опціон на виробництво. 
Опціон закріплює за компанією пріоритетність прав на формат 
на півроку або рік. 

І вже є перші успіхи. З українських оригінальних форматів 
іншими країнами вже придбані права на адаптацію українських 
форматів «Майdан’s», «Розсміши коміка» (Інтер, 1+1, з 2011 року 
і дотепер), «Вечірній квартал» (Інтер з 2005 року, 1+1 з 2012 року і 
донині), «Містичні історії» (СТБ, 2010–2016). Дистрибуцією укра‑
їнських форматів займається шведська компанія Sparks Network, 
відповідні права якій вже передали студії «Квартал 95» і україн‑
ський виробник кіно і телепродукції – компанія Film.ua. 

«Майdан’s»  – унікальний український проект‑конкурс, 
в  основі якого мистецтво масового танцю. Продакшн студії 
«Квартал 95» і компанії Star Media. Транслювалось в ефірі теле‑
каналу Інтер, 2011  рік, 2  сезони. В  масштабному шоу беруть 
участь 12 команд з найбільших міст країни. Напередодні прямо‑
го ефіру учасники проекту разом з хореографами готують непе‑
редбачувані та завжди оригінальні танцювальні постановки, які 
транслюються онлайн з головної площі країни  – Майдану Не‑
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залежності. За жеребкуванням міста розбиваються на турніри і 
змагаються між собою за право виходу в фінал. Місто‑перемо‑
жець стає танцювальною столицею країни. Проект був офіційно 
визнаний наймасштабнішим телевізійним шоу і занесений до 
«Книги рекордів Гіннеса». Реаліті‑шоу, яке об’єднує в собі тан‑
цювальне, ігрове шоу і шоу змагань. 

Формат «Розсміши коміка» (Crack Them Up) виробництва сту‑
дії «Квартал 95» продано у вісім країн, наразі аналоги шоу є у 
Вірменії, Росії, Литві, Казахстані, Білорусі, Грузії, Китаї, В’єтнамі 
та Фінляндії. Опціон на продаж формату проекту був реалізова‑
ний в Італії. Також права на адаптацію формату гумористичної 
програми «Розсміши коміка» було продано в Іспанію, Данію і 
Нідерланди.

Як відбувається адаптація формату для іншої країни, розгля‑
немо на прикладі українського телевізійного проекту «Містич‑
ні історії»  – докудрама телеканалу «СТБ», створена компанією 
Film.ua. Прем’єра першого сезону докудрами відбулася у березні 
2010 року, а остання серія була показана у серпні 2016 року.

Виробник докудрами Film.ua продавав у Росію так звані фор‑
мати на контент «Містичних історій». Російський телеканал 
адаптував готовий проект до потреб своєї аудиторії: озвучува‑
ли російськомовні підводки, перезнімали коментарі експертів із 
російськими спеціалістами і був залучений інший ведучий. За‑
мість українського ведучого Павла Костіцина на «Рен‑ТВ» про‑
граму вів російський ведучий. Самі ж сюжети залишалися та‑
кими, як і на СТБ. Опціон на виробництво формату продано на 
територію Франції та Італії.

Окрім телепрограм, практики телеіндустрії спрямовані й на 
продаж форматів серіалів. Цю нішу, ще до перших успішних 
продажів, експерти називали однією з найбільш перспектив‑
них. Адже серіальний продукт виробничі компанії досить часто 
знімають за оригінальними ідеями. Прикладом може бути пре‑
зентований на Канському телеринку формат серіалу «Острів 
непотрібних людей». Серіал вийшов в ефірі «Інтера» у лютому 
2012  року і отримав досить високі показники глядацьких рей‑
тингів (власник формату і виробник – українська компанія Star 
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Медіа). Сюжет універсальний і може бути адаптований у будь‑
якій країні. Успішний бізнесмен хоче позбутися своєї дружини 
і влаштовує їй поїздку в далеку азійську країну без повернення. 
Події розгортаються на загубленому острові, де зустрічаються 
11 героїв, кожен із яких має свою історію й намагається вижити 
й повернутися назад. Історія побудована за законами класичних 
бестселерів і має кон’юнктурну тему  – виживання завжди ви‑
кликає цікавість у глядачів.

Потенціал нарощення темпів «експорту» вітчизняних фор‑
матів у найближчому майбутньому збільшиться, проте цей на‑
прям стане справжнім бізнесом, коли формат куплятимуть  
30–40 країн,  а не декілька. 

Російський ринок спершу був основним для монетизації 
українського телевізійного експорту. І хоча темпи розвитку цьо‑
го напрямку уповільнились, російський ринок не зачинився 
остаточно. Приміром, на каналі «П’ятниця» виходять адаптова‑
ні українські формати і готові проекти, створені українськими 
телевиробниками: тревел‑шоу «Орел і решка», «Світ навиворіт» 
(а також у Таїланді та В’єтнамі), «Школа доктора Комаровсько‑
го», «Леся здєся» (телешоу з харизматичною ведучою Лесею Ни‑
китюк). Також російський канал вже декілька сезонів показує 
власну версію формату Нового каналу під назвою «Ревізорро». 
Ці програми є флагманами українського експорту телевізійних 
програм, то ж не завадить стисла інформація про кожну з них.

«Світ навиворіт» – українська пізнавальна телепрограма про 
подорожі в різні країни світу. Авторський проект журналіста і 
мандрівника Дмитра Комарова (він же сценарист, режисер, веду‑
чий). Прем’єра відбулась на телеканалі 1+1 у 2010 році, програма 
досі в ефірі. «Світ навиворіт» виходить на телеканалах Росії, Біло‑
русі, Ізраїлю, Німеччини, Таїланду, Молдови. Чітко прописаного 
наперед сценарію програма не має, що робить її динамічною, не‑
передбачуваною, емоційною і цікавою, з елементами реаліті‑шоу.

Іншою популярною українською телепрограмою про подоро‑
жі є «Орел і решка». Прем’єрний показ відбувся на національно‑
му телеканалі «Інтер» у 2011 році, досі в ефірі. Жанрово програма 
є гібридом тревел‑шоу з елементами ігрового шоу і шоу змагань. 
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У кожній програмі двоє ведучих відправляються в якесь місто 
світу. Один з них повинен прожити на 100 доларів, а другий може 
витрачати необмежені кошти, які зберігаються на «золотій» бан‑
ківській карті. Щоб вирішити, хто і як проведе вихідні, ведучі 
кожен раз підкидають монету, і все вирішує орел чи решка.

Іншою програмою, що має попит на світовому телевізійному 
ринку, є  українська щотижнева телевізійна передача медичної 
спрямованості «Школа доктора Комаровського», яка присвячена 
різним аспектам дитячого здоров’я і догляду за дітьми. Ведучий 
передачі – український педіатр Євген Комаровський. Програма 
створюється на українській кіностудії Film.ua, прем’єрний показ 
був у 2010  році на телеканалі Інтер. «Школа доктора Комаров‑
ського» і досі виходить на телеканалах України, Росії, Білорусії 
та Молдови, а також транслюється на російськомовних каналах 
Ізраїлю, Канади, Німеччини. Протягом передачі заявлена тема 
розглядається під час «відкритого прийому» в форматі діалогу 
за участю публічних персон і їхніх дітей в ролі пацієнтів, а потім 
у відповідях доктора на питання аудиторії. Програма цікава за 
жанровою стилістикою, адже сполучає в собі елементи ток‑шоу, 
інтерактивного спілкування с гостями програми і глядачами. 

«Ревізорро» на російському телебаченні це адаптація укра‑
їнського формату соціального реаліті‑шоу «Ревізор» про якість 
роботи закладів сфери обслуговування України та інших країн. 
Особливістю програми є зйомка ходу ревізій в реальному часі, 
а також повна непоінформованість власників та працівників за‑
кладу про майбутню перевірку. Прем’єра оригінальної програми 
відбулася 27 серпня 2011 року на Новому каналі. Крім РФ, фор‑
мат адаптовано в Азербайджані.

Телеканал «1+1» продав український формат «Панянка‑
селян ка» (виробництво вітчизняної компанії Friends Production) 
у Польщу. «Панянка‑селянка» – реаліті‑шоу, яке дає можливість 
двом дівчатам з протилежним світам  – бідній селянці та бага‑
тій міській дівчині  – помінятися місцями на три дні. Вперше 
з’явився на телеканалі ТЕТ у 2014 році.

Інший український формат шоу побачень (dating show) «Одру‑
ження наосліп» придбали у Хорватії та Росії. За задумом творців 
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формату команда експертів підбирає чоловікам і жінкам другі 
половинки на основі їх психологічного портрета, гороскопу, іс‑
торії минулих відносин. Новостворена пара побачиться вперше 
вже на весіллі, а  потім цілий тиждень їм доведеться прожити 
життям молодят. В кінці програми їм треба вирішити, чи зали‑
шаються вони в цьому статусі. Психологічна програма про сто‑
сунки у жанрі реаліті‑шоу має стабільно високі рейтингові по‑
казники і присутня в телеефірі вже шостий сезон поспіль.

Формат «Сімейні мелодрами» (1+1, з 2010 року донині) адап‑
товано у Казахстані. Як заявлено на сайті виробника (1+1 Про‑
дакшн), «Сімейні мелодрами» – це не вигадані історії, а рекон‑
струкція реальних подій, які можуть трапитися в будь‑якій сім’ї: 
зради, боргові ями, важкі діти, конфлікти з батьками.

У Польщі та Росії придбали права на формат «Поверніть мені 
красу» (1+1, з 2016 року донині). Виробники програми – Sister’s 
Production  – визначили це реаліті‑шоу як проект неймовірних 
перевтілень. Обставини життя героїнь обтяжливі, а діагнози – 
майже безнадійні. На допомогу до них приходить команда про‑
фесіоналів  – пластичний хірург, психолог і стиліст‑дизайнер. 
Шоу перетворень «Поверніть мені красу» складний і фінансово‑
ємкий проект. Експерти роблять майже неможливе у боротьбі за 
красу і щастя страждаючих героїнь проекту. 

Формат «Хата на тата»  – українське телевізійне реаліті‑шоу, 
що виходить на телеканалі СТБ з 2012 року. Суть полягає в тому, 
що дружина залишає родину на певний час заради відпочинку, 
а на тата звалюються всі домашні клопоти. Критерієм вибору го‑
ловної героїні є те, що вона змучена багаторічним виконанням 
домашніх обов’язків, які її чоловік не цінує і не помічає. Україн‑
ський формат цікавого актуального соціального шоу адаптували 
у країнах Балтії та в Польщі.

Цікавим є формат серіалу «Агенти справедливості», знятий 
студією «ТелеПро» та телеканалом «Україна». Показ першого 
сезону стартував на початку 2016  року. Виробники визначили 
жанр цього телетвору як скриптед‑серіаліті (жанр реаліті із за‑
здалегідь підготовленим сценарієм). Це ціла низка детективних 
історій про незалежні журналістські розслідування реальних 
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злочинів. Головними героями проекту є журналіст і приват‑
ний детектив, які повсякчас залучають до проведення слідства 
інших досвідчених експертів: психолога, криміналіста, юриста, 
судмедексперта, фізіогноміcта і балістика. Серіал є вертикаль‑
ним: у  кожній серії детективу представлено одну історію (епі‑
зод). Серіаліті вже нараховує 8 сезонів по 40 епізодів у кожному. 
Причому перші два сезони були російськомовними. Починаючи 
з 3  сезону, який стартував 16  жовтня 2017  року (показ серіалу 
триває донині), проект почали знімати українською і наступні 
сезони вже були україномовними. Тим не менш, це не завадило 
телеканалу «Україна» у 2018  році продати «Агентів справедли‑
вості» в Литву, Грузію, Казахстан, Росію. 

Високий потенціал розповсюдження в інших країнах має 
український формат іншого скриптед‑серіаліті «Реальна місти‑
ка» (того ж виробника – студії «ТелеПро»), герої якого намага‑
ються знайти раціональне пояснення містичним і загадковим 
речам. Прем’єра першого сезону відбулась на телеканалі «Украї‑
на» 12 січня 2015 року. За вісім сезонів вже знято 532 серії, наразі 
триває робота над 9 сезон. Знімальний процес є дуже інтенсив‑
ним: 16 серій на місяць, по чотири на тиждень. Серіаліті «Реаль‑
на містика» було продано в п’ять країн – Білорусь, Молдову, Ро‑
сію, Казахстан, Естонію.

Українські проекти продаються не тільки в країни СНД та 
Балтії, а  також у Польщу, Німеччину, Ізраїль, Грузію, Чехію та 
навіть в азійські країни, де для національного телевиробни‑
ка є потенційно великий ринок збуту. Студія «Квартал 95» по‑
ступово освоює азійський ринок і вже має результати продажу 
там своїх форматів: «Свати» – у Казахстан, «Розсміши коміка» – 
у Китай, В’єтнам, Монголію, «Слуга народу» – у Південну Корею 
та на Філіппіни. 

Необхідно зазначити, що контент у жанрі «комедія», а  тим 
паче «політична комедія», продається набагато складніше, ніж 
мелодрами, детективи і трилери. Оскільки гумор відноситься до 
національної особливості кожної території, тож разі вигідніше 
працювати з країнами, схожими за менталітетом і традиціями 
з нами, або там, де проживають багато наших співвітчизників. 
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Про такі нюанси розповсюдження телевізійних творів власно‑
го виробництва розповіла директорка з продажів студії «Квар‑
тал 95» Наталія Яковлєва.

«Свати»  – український комедійний телесеріал студії «Квар‑
тал 95». Прем’єрний показ в Україні – телеканал Інтер. Серіаль‑
ний проект був в ефірі 6 сезонів (2008–2013). Планується знімати 
сьомий сезон. Перші два сезони це були двосерійні телефільми, 
але з огляду на високі рейтинги було прийнято рішення створю‑
вати телесеріал. Крім цього, також були випущені: мюзикл «Но‑
ворічні свати», спін‑офф серіалу «Байки Мітяя», телепередача 
«Свати біля плити», мультсеріал «Сватики» і цикл документаль‑
них фільмів «Свати: Життя без гриму» і «Свати‑6: За кадром». 
Готові твори транслювалися ще й у РФ, а формат серіалу продано 
у Казахстан. 

Новим вектором для дистрибуції може бути США. Саме в цю 
країну було продано український формат серіалу «Слуга наро‑
ду» (студія «Квартал 95»). Права на адаптацію формату «Слуга 
народу» придбала одна з найбільших американських кінокомпа‑
ній Fox Studios (Twentieth Century Fox). 

«Слуга народу» – український телесеріал виробництва студії 
«Квартал 95». За жанром  – політична комедія, слоган серіалу: 
«Історія наступного президента». Прем’єра першого сезону від‑
булася на українському телеканалі «1+1» в листопаді 2015 року. 
«Слуга народу» є найбільш рейтинговим серіалом українського 
телебачення за підсумками 2015 року. Серіал був лідером теле‑
перегляду на каналі «1+1» за усіма аудиторіями. В Україні його 
подивилися більше 20  млн глядачів. А  на офіційному Youtube‑
каналі «Кварталу 95» – 98 млн чоловік. Серіал мав три сезони, 
останній сезон був в ефірі у березні 2019 року.

Формат серіалу або сам серіал були продані в 20 країн: Фран‑
ція, США, В’єтнам, Філіппіни, Греція, Чорногорія, Болгарія, 
Польща, Сербія, Індія, Корея, Казахстан, Литва, Естонія, Молдо‑
ва, Монголія, Фінляндія. Зараз показ вже третього сезону «Слуги 
народу» йде в Грузії (телеканал «Руставі 2»). Всі сезони кіноісто‑
рії про народного президента стартували в Білорусі (централь‑
ний канал «Білорусь 1»).
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У США права на показ українського серіалу «Слуга народу» ку‑
пила американська компанія Netflix, постачальник фільмів і серіа‑
лів на основі потокового мультимедіа (139 мільйонів передплат‑
ників по всьому світу). Netflix також виробляє фільми, серіали і 
телепрограми (за 2016 рік – 126 оригінальних серіалів і фільмів).

Найбільш експортованим телепроектом є серіал «Нюхач» ви‑
робництва української компанії Film.ua Group. Прем’єра детек‑
тивного міні‑серіалу у 2013  році відбулася в Україні на каналі 
ICTV, а  також у Білорусі, Ізраїлі, Казахстані, країнах Балтії та 
Росії. Права на трансляцію «Нюхача» було продано в більш ніж 
60 країн, у тому числі в Китай. 

У 2014 році формат серіалу було продано до Франції. У 2016 
році формат «Нюхача» було адаптовано в Японії телевізійною 
компанією NHK. «Нюхач» також став першим українським се‑
ріалом, що вийшов на американській платформі відеоконтенту 
Netflix, до цього він вийшов на Amazon Prime.

Медіа‑групи StarLightMediа та «1+1 медіа» вслід за україн‑
ськими продакшенами Film.ua Group і Star Media розмістили на 
Amazon Prime свої серіали, й вони вже знайшли свого глядача, 
зокрема у США та Британії.

Незалежно від жанру важливою складовою форматів дедалі 
більше стає мультиплатформеність і активне залучення ауди‑
торії (інтерактив). Приміром, формат ігрового шоу може перед‑
бачати, що аудиторія за допомогою спеціальних додатків для 
планшетів і смартфонів має можливість відповідати на питання 
паралельно з учасниками телешоу. Це також є і одним з проя‑
вів глобалізації, адже аудиторія, по‑перше, збільшується у рази, 
а по‑друге, географія глядачів і учасників розширюється, не ма‑
ючи меж. Продюсери шоу у такий спосіб враховують вимоги гля‑
дачів щодо високого рівня інтерактивності. 

Приміром, у півфіналі проекту «Голос країни» (1+1, з 2011 року 
донині) визначення переможців у кожній команді відбувається 
як спільний результат глядацького голосування і оцінок тренерів 
шоу. У фіналі глядачі спершу визначають двох найкращих співаків 
за загальним голосуванням, а насамкінець – відбувається остаточ‑
не голосування глядачів для вибору кращого серед двох лідерів.
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Окрім прямого продажу та дистрибуції форматів для розвит‑
ку експорту є копродакшн, тобто спільне виробництво. Прак‑
тики медіа‑індустрії впевнені, що об’єднання з каналами‑ви‑
робниками в інших країнах  – це найменш ризикований шлях 
виробництва аудіовізуального твору для кількох територій. Аби 
таке співробітництво склалося, слід шукати проекти чи сері‑
альні історії, які будуть цікаві чи максимально широкій світо‑
вій аудиторії (комерційний успіх на міжнародних продажах), чи 
певному великому ринку окремої держави з мільярдним насе‑
ленням (наприклад, Китай чи Індія). 

Міжнародна колаборація у сфері виробництва телевізійного 
контенту – один з проявів глобалізаційних процесів.

Огляд форматних програм, які існують в українському теле‑
просторі, показує, що контент, створений за форматами, є яскра‑
вим проявом глобалізації як процесу інтеграції і уніфікації у сві‑
товий ринок аудіовізульних творів.

Глобалізація інтенсифікує протікання культурних процесів 
в світовому співтоваристві. В  умовах глобалізації з’являється 
можливість оперувати всіма можливими видами інформації в 
єдиній структурі знання. Підпорядковуючи собі поступово всі 
сфери життя діяльності людини, глобальна інформація активі‑
зує взаємодію між народами в галузі культури.

Особливу роль в глобалізації культури відіграє телебачення. 
У сучасному світі з розвиненими масовими комунікаціями воно 
перетворюється на значне і багатопланове соціокультурне яви‑
ще, активно бере участь в глобалізаційних процесах сучасності. 
Телебачення в усьому світі є найпопулярнішим засобом масової 
комунікації, воно виступає невід’ємною частиною національно‑
го культурного життя.

Телебачення виконує подвійну функцію в епоху глобалі‑
зації. З одного боку, воно допомагає глядацькій аудиторії до‑
лучитися до світової культури, а з іншого боку, цілком сприяє 
реальній небезпеці інформаційної нерівності між розвинени‑
ми країнами і країнами зі слабкішою економікою, коли одні 
виступають трансляторами інформації, а  інші  – всього лише 
реципієнтами.
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Телебачення як інститут впливу на соціальний загал відчуває 
на собі модернізаційні процеси, беручи безпосередню участь як 
у внутрішніх перетвореннях країни, так і безпосередньо вплива‑
ючи на найширші верстви населення. Телебачення має величез‑
ний культуротворчий потенціал, який необхідно використову‑
вати для забезпечення культурної спадкоємності, гуманізації та 
демократизації суспільства.

Формування сучасного інформаційного суспільства в кон‑
тексті глобалізаційних процесів задає, поряд з небаченим роз‑
махом поставлених завдань, незліченну кількість безпрецедент‑
них завдань практично будь‑якій країні світу. Безсумнівним є і 
той факт, що і людина, і сфера культури і науки будуть зазнавати 
найсерйозніші і глибинні зміни як у внутрішній структурі, так і 
за своїми зовнішніми показниками. При цьому глобалізаційні 
процеси стимулюють численні інтеграційні зміни на всіх рівнях 
суспільного життя і державного управління.

Не буде перебільшенням теза про те, що глобалізація «фор‑
мує нову еру взаємодії між націями та економічними системами, 
розширює сферу контактів людей – це і економіка, і технології, 
і культура, і управління» 3.

Чи реально зберегтися за умов такого тотального наступу 
культурного глобалізму? Складно неймовірно. Але успіх опору 
буде залежати від потужності аудіовізуальних культурних про‑
ектів, створених країною у протистоянні негативам глобалізації. 

Очевидно, що глобалізація прагне «перемолоти» національ‑
ну ідентичність. У цьому вирі виживають лише ті культури, які 
виявляються здатними сприймати новітні досягнення світової 
цивілізації, при цьому не втрачати своєї самобутності. 

Українська національна культура, яка століттями була під 
пресом русифікації, ще не встигла остаточно зміцнитися у своїй  
самоідентифікації і відразу потрапила у жорна культурної стан‑
дартизації глобалізму. 

Масова культура в умовах глобалізації нерідко виявляється 
сильнішою за національне культурне ядро, яке в багатьох краї‑

3 Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення 
для України. Київ : Логос, 2003. С. 438.
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нах збереглося лише як культура фольклору (у  кращому ви‑
падку), а найчастіше як туристичний маркер: іспанська корида, 
мексиканська кухня, аргентинське танго, німецький «октобер‑
фест» тощо .

Наступ глобалізації неможливо ігнорувати чи жорстко їй 
протистояти (це гальмує трансформацію країни), але вкрай 
необхідно виокремити найприйнятніші елементи глобальних 
перетворень: такі, що не змінюють національні культурні коди 
докорінно, а лише трансформують їх відповідно до вимог часу. 

У ситуації, що склалася, систематизоване вивчення культу‑
ротворчих, соціальних, психологічних закономірностей функ‑
ціонування телебачення і стратегії його розвитку є вельми ак‑
туальним. Знання та розкриття цих закономірностей дозволить 
в майбутньому ще більш цілеспрямовано орієнтувати роботу 
телебачення на рішення загальноосвітніх і культурних завдань, 
що стоять перед суспільством, а також успішно залучати біль‑
шу кількість глядачів з різних верств населення, що підвищить 
ефективність процесу соціалізації і комунікації.

Дослідження сучасних комунікативних процесів дуже важ‑
ливо, тому що дозволяє зрозуміти тенденції розвитку сучасних 
національних культур, а  також дослідити роль телебачення в 
глобалізаційних процесах сучасності. Криза національної іден‑
тичності набула сьогодні такого розмаху, що її подолання озна‑
чає не просто вибір адекватної конкурентоздатної стратегії роз‑
витку, а й стає питанням національної виживання.

«Глобалізм зводить нову складність глобальності і глобаліза‑
ції до одного – економічного – виміру, яке мислиться лінійно, як 
безперервне розширення залежно від світового ринку.

Глобалізм – це розумовий вірус, який за останній час вразив 
всі партії, всі редакції, всі інститути. Не те, що люди повинні дія‑
ти економічно, є його догматом, але те, що все – політика, наука, 
культура – повинні підкорятися примату економічного» 4.

В умовах, що склалися, телебачення стає природним, органіч‑
ним продовженням таких областей людського знання, як полі‑

4 Бек У. Что такое глобализация?..
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тика, бізнес і економіка, культура і мистецтво. Причому в цих 
сферах уже в даний час необхідним є стратегічне комплексне 
планування перетворень. У зв’язку з цим постає проблема теоре‑
тичного осмислення, адже лавиноподібно накопичуються про‑
блеми і такого інституту, як телебачення. Підвищена складність 
і суперечливість цієї проблеми багато в чому пояснюється саме 
її безпрецедентністю. Дійсно, людство ще ніколи не стикалося 
з інформаційною революцією такого масштабу, інформаційним 
шоком глобалізаційних процесів.

Безперечно й те, що у вирішенні складних завдань розбудови 
національної культури телебачення здатне на свою вагому част‑
ку неоціненного вкладу, ігнорувати який, як в даний час, так і у 
віддаленій перспективі, абсолютно неможливо. 

Важливо усвідомлювати і той факт, що для захисту суспіль‑
ства від тоталітаризації задля збереження демократичних цін‑
ностей системою правового захисту повинні з випередженням 
розроблятися відповідні законодавчі акти, що спричинить ство‑
рення потужної галузі господарсько‑інформаційної безпеки, 
поєднаної зі службами охорони прав громадян, комерційної 
діяльності, медицини. Охорона від економічної та політичної 
дезін формації, аудіовізуального піратства, хакерства також вже 
зараз стає пріоритетною діяльністю державної політики.

Як ми бачимо, формування глобального інформаційного су‑
спільства є не тільки позитивним фактом в історії людства, а й 
породжує нові проблеми і протиріччя між різними державами, 
в тому числі і культурологічного характеру.

Чи зуміють країни зберегти свою національну самобутність і 
унікальність під лавиною західної масової культури? Вже зараз 
перед країнами як ніколи гостро стоїть проблема забезпечення 
інформаційної безпеки і захисту від нових технологій впливу на 
масову свідомість.

Що буде з традиційною національною культурою, як захис‑
титися від нав’язаних ззовні зразків західної культурної про‑
дукції, велика частина яких абсолютно чужа народній культурі 
й традиціям народу, оскільки спрямована на дегуманізацію су‑
спільства і особистості? 
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Головна причина стурбованості полягає в тому, що особли‑
вий вплив глобалізації відчуває молодіжна аудиторія, яка має 
набагато більший, ніж старше покоління, доступ до супутнико‑
вого телебачення, мережі Інтернет. Вчені все частіше доходять 
думки, що головні проблеми людства будуть вирішуватися не в 
економічній чи політичній сфері, а в сфері інформаційної куль‑
тури, яка повинна стати в найближчі роки центром уваги в кон‑
тексті розвитку цивілізації.

Культурні проекти мають стати локомотивами національної 
модернізації і водночас оберегом національної культури. При 
цьому слід пильнувати аби оминути іншу крайність – хуторян‑
ство, архаїку, псевдонаціональний пафос чи улесливе милування. 

Актуальним є створення кінофільмів, різноманітних за жан‑
ром і тематикою, телесеріалів, циклів телевізійних програм. Аб‑
солютно недостатнім за кількістю і якістю є перелік телепроек‑
тів для дітей та юнацтва.

За роки незалежності неприпустимо мало створено історич‑
них стрічок, які б закрили прогалини в сприйнятті суспільством 
української історії. Необхідний цикл програм для створення те‑
левізійної галереї видатних українців, здобутками яких мають 
пишатися сучасні співвітчизники.

Велику роль аудіовізуальні мас‑медіа повинні відігравати у 
досягненні національного консенсусу щодо низки досі супереч‑
ливих питань. Згуртованість, об’єднання, мобілізація загальних 
зусиль  – ці завдання реалізовуються набагато ефективніше за 
допомогою творів маскульту, аніж лобових політичних лозунгів.

Кризові явища в економіці і воєнний конфлікт також є нега‑
тивними чинниками у недостатньому фінансуванні вкрай необ‑
хідних суспільно вагомих аудіовізуальних творів.

Саме держава мала б опікуватися значущими загальнонаціо‑
нальними кіно‑ та телепроектами, проводити політику гумані‑
тарного протекціонізму, рухаючи розвиток країни під знаком 
«нового майбутнього». І в розробці планів і принципів подаль‑
ших кроків великою мірою опиратися на наукові розробки і здо‑
бутки українських вчених, зокрема ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.
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